Εταίροι του έργου

Συντονιστής του έργου είναι
Συντονιστής του έργου είναι το BUPNET

ΤΟ ΕΡΓΟ
IMPACT
Μέθοδος εφαρμογής ΤΠΕ στην
προώθηση, αναγνώριση και
εγκυροποίηση δράσεων μάθησης και
κατάρτισης οι οποίες προσανατολίζονται
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων

Αφετηρία

.Δημιουργία διασυνδέσεων των ΑΕΠ (ανοιχτές εκπαιδευτικές πηγές) με την
ανάπτυξη πρόσθετων (plug-ins) για ανοιχτού κώδικα ηλεκτρονικό

Το έργο IMPACT εστιάζει σε εφαρμογές τεχνολογιών πληροφόρησης στη

χαρτοφυλάκιο (e-portfolio) και Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης

μάθηση

.Ενσωμάτωση δεδομένων από τα πιλοτικά προγράμματα ECVET και στα δύο

και

θα

αναπτύξει

τις

απαραίτητες

προδιαγραφές

ώστε

να

διασυνδεθούν εικονικά περιβάλλοντα μάθησης ανοιχτού κώδικα (Moodle,

συστήματα

Συστήματα διαχείρισης μάθησης, Mahara e-portfolio) με διεπαφή στο σύστημα

.Πιλοτική εφαρμογή στην ηλεκτρονική (online) εγκυροποίηση μάθησης σε

εγκυροποίησης LEVEL5 (τεκμηρίωση μαθησιακών αποτελεσμάτων άτυπης και

διάφορους τομείς της εκπαίδευσης

μη τυπικής μάθησης). Με αυτό τον τρόπο, το πρόγραμμα IMPACT υποστηρίζει

.Πιστοποίηση επαγγελματιών της εκπαίδευσης στην εγκυροποίηση άτυπης και

ένα «νέο τρόπο μάθησης με όρους ικανοτήτων», προκειμένου να αξιοποιηθούν

μη τυπικής μάθησης στον τομέα εργασίας τους

περαιτέρω

.Δημιουργία πλατφόρμας προώθησης και δικτύωσης για διοργανωτές

ΑΕΠ (Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πηγές) και

πλούσια ανοικτά

περιβάλλοντα μάθησης που γίνονται προσπελάσιμα μέσω του Mahara όπου

ενδοϋπηρεσιακών προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο των Erasmus + KA1

φιλοξενείται και η πλατφόρμα του εν λόγω προγράμματος. Το IMPACT θα

.Πλήρης εφαρμογή και αξιοποίηση. Στρατηγική της προσέγγισης IMPACT

προωθήσει σε μεγάλο βαθμό την εγκυροποίηση ως καινοτόμο στοιχείο
(ανοιχτής) προσανατολισμένης σε ικανότητες μάθησης, στη συνεχιζόμενη
επαγγελματική ανάπτυξη, στην επαγγελματική κατάρτιση, την εκπαίδευση
ενηλίκων και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ομάδες-Στόχοι
.Επαγγελματίες της Εκπαίδευσης προερχόμενοι από φορείς άτυπης και μη
τυπικής

Στόχοι

εκπαίδευσης

(Ανώτατη

Εκπαίδευση,

Επαγγελματική

Κατάρτιση,

Εκπαίδευση Ενηλίκων, Προγράμματα νέας γενιάς)
.Εκπαιδευόμενοι διάφορων εκπαιδευτικών τομέων και κυρίως στο σημείο

Το IMPACT στοχεύει:

διεπαφής μεταξύ των τομέων όπου η επικύρωση των Ικανοτήτων είναι

.Να διερευνήσει εφαρμογές μάθησης μέσω τεχνολογιών πληροφόρησης, ΑΕΠ

καθοριστικής σημασίας.

και εγκυροποίησης σε Ευρωπαϊκούς Εκπαιδευτικούς φορείς με ευρείας

.Εκπαιδευτικοί φορείς στην Ευρώπη (ΑΕ, ΕΕΚ, ΕΕ ) και σχολεία που

κλίμακας έρευνα μέσω διαδικτύου

αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερο το θέμα της άτυπης και μη τυπικής

.Να διασυνδέσει EUROPASS, ECVET και LEVEL5 με Moodle και Mahara μέσα από

μάθησης

κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές•

.Φορείς που οργανώνουν ή συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα

.Να παράσχει ένα ολοκληρωμένο λογισμικό εγκυροποίησης μέσω LEVEL5,

ERASMUS + KA1

μέσω πλατφόρμας ειδικά για τις οντολογίες του ECVET, μέσω μαθησιακής

.Φορείς στην Ευρώπη οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της άτυπης και

πλατφόρμας

μη τυπικής εκπαίδευσης

(Moodle)

και

μέσω

της

κατεξοχήν

πλατφόρμας

του

προγράμματος IMPACT (Mahara)
.Να διαμορφώσει πλατφόρμα και χώρο δικτύωσης για παρόχους προκειμένου
να προσφέρουν εκπαιδευτικά

και να συμβάλουν στη διασφάλιση της

ποιότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού ΚΑ1∙
.Να περιγράψει υποδειγματικά και σύμφωνα με το σύστημα ECVET
αποτελέσματα

μάθησης

όπως

ορίζονται

από

φορείς

επαγγελματικής

κατάρτισης στην Ευρώπη

Εγκυροποίηση
Το IMPACT εφαρμόζει στην μη τυπική και άτυπη μάθηση το σύστημα LEVEL5, που
αφορά στην αξιολόγηση και τεκμηρίωση της επάρκειας σε προσωπικές,
κοινωνικές και οργανωτικές δεξιότητες.
Βασίζεται σε μία τρίπτυχη προσέγγιση τεκμηρίωσης και εγκυροποίησης
μαθησιακών αποτελεσμάτων που αφορούν γνώσεις, δραστηριότητες και στάσεις.

Δραστηριότητες και Αποτελέσματα

Το σύστημα LEVEL5 αντιπροσωπεύει μια ολιστική προσέγγιση της μάθησης,
αντανακλά και τεκμηριώνει διαδικασίες που ωφελούν τους εκπαιδευόμενους, τους

Χρονοδιάγραμμα Δραστηριοτήτων του Έργου:

παρόχους εκπαίδευσης και τα στελέχη του ανθρώπινου δυναμικού.

(09/2014-09/2016):

Βρείτε

.Εκτεταμένη έρευνα στην ανοικτή μάθηση, την εγκυροποίηση, τις τεχνικές

www.reveal-eu.org

περισσότερες

πληροφορίες

για

το

συγκεκριμένο

προδιαγραφές και τα πιλοτικά προγράμματα ECVET
.Ανάπτυξη Τεχνολογιών Πληροφόρησης - προδιαγραφές μάθησης- και
συστημάτων εγκυροποίησης για την επίτευξη διαλειτουργικότητας•
.Ενσωμάτωση των προδιαγραφών στο το λογισμικό εγκυροποίησης LEVEL5.

http://impact-eu.net/

έργο

στο

