Ευρωπαϊκό Έργο ERASMUS + GLAD - Guidance and Learning App for Adult Digital Education

H Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοτικών Σχολείων Λάρνακας, στα πλαίσια της συνεχούς
προσπάθειας της όσο αφορά την συνδρομή και υποστήριξη των μελών της (γονείς) αλλά και
των παιδιών, στα θέματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης, σε συνεργασία με τον Συμβουλευτικό
Οργανισμό Eurosuccess Consulting, συμμετέχει στο έργο Guidance and Learning App for Adult
Digital Education.
Τι είναι το έργο GLAD;
Το έργο GLAD χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος
ERASMUS + (Δράση KA2, Τομέας: Εκπαίδευση Ενηλίκων). Η εν λόγω πρωτοβουλία είναι
αποτέλεσμα μιας νεοσύστατης στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ οργανισμών από πέντε
διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες. Συνολικά, το έργο θα διαρκέσει 24 μήνες, από τον Σεπτέμβριο
του 2019 μέχρι τον Αύγουστο του 2021.
Κύριος στόχος του έργου είναι η ενδυνάμωση και εκπαίδευση ενηλίκων (γονείς 25+ ετών)
καθώς επίσης και των εκπαιδευτών ενηλίκων όσον αφορά την σωστή και αποτελεσματική
εκπαίδευση των παιδιών. Το έργο θα συνεισφέρει στη βελτίωση του επιπέδου του ψηφιακού
αλφαβητισμού των ενηλίκων και των γονέων, ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικότερα στην
ανάπτυξη των παιδιών, καθώς και στην παροχή ενός ενισχυμένου εκπαιδευτικού πλαισίου
σχετικά με την ψηφιακή εκπαίδευση και τις δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνολογίες
πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ). Ως εκ τούτου, θα δημιουργηθεί ένα ασφαλές πρότυπο
κατάρτισης για τους γονείς, το οποίο θα επικεντρώνεται στη σχέση των γονέων με τα παιδιά,
αναφορικά με τους τρόπους και τη συχνότητα χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας.
Ποια είναι τα παραδοτέα του έργου GLAD;
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, θα αναπτυχθούν τα ακόλουθα παραδοτέα:
•
•
•

Θεωρητικό πλαίσιο σχετικά με την ενσωμάτωση της ψηφιακής παιδείας στις
στρατηγικές εκπαίδευσης
Δύο εκπαιδευτικά εγχειρίδια, ένα για ενήλικες και ένα για εκπαιδευτές ενηλίκων
Μια καινοτόμος εφαρμογή που βασίζεται στο παιχνίδι, η οποία θα παρέχει έτοιμο
υλικό και συνεχή καθοδήγηση σε ενήλικες για διάφορες θεματικές, ερωτήματα, και
καθημερινές καταστάσεις

Αρμοδιότητες Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Δημοτικών Σχολείων Λάρνακας
Κύριες αρμοδιότητες για την Ομοσπονδία, ως εταίρος, θα είναι: συμμετοχή και υποστήριξη
στην ανάπτυξη των παραδοτέων του έργου, συμμετοχή στις συντονιστικές συναντήσεις της
Κοινοπραξίας, σε Κύπρο και εξωτερικό, συμμετοχή στις κοινές εκπαιδευτικές συναντήσεις των
εταίρων στην Κύπρο και εξωτερικό, οργάνωση και υλοποίηση των εκπαιδευτικών
συναντήσεων στην Κύπρο προς τους γονείς, συμμετοχή στις δραστηριότητες προώθησης του
έργου σε Εθνικό επίπεδο.

Οι ομάδες στόχου του έργου
Κύρια ομάδα στόχου: ενήλικες (γονείς 25+ ετών)
Άλλες ομάδες στόχου: εκπαιδευτές ενηλίκων, φορείς εκπαίδευσης, εκπαιδευτές/σύμβουλοι,
κ.α.
Η κοινοπραξία του έργου
Η κοινοπραξία του έργου είναι αρκετά προηγμένη, αφού εμπλέκει φορείς από πέντε
διαφορετικές χώρες (Κύπρος, Πολωνία, Ιταλία, Ισπανία και Ρουμανία), ενεργούς στον τομέα της
εκπαίδευσης ενηλίκων και της σχολικής εκπαίδευσης. Εκ μέρους της Κύπρου, μαζί με την
Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοτικών Σχολείων Λάρνακας συμμετέχει ο Συμβουλευτικός
Οργανισμός Eurosuccess Consulting.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, καθώς επίσης και με την ολοκλήρωση του, το έργο θα
αναπτύξει σημαντικά αποτελέσματα για τις ομάδες- στόχους, σε εθνικό αλλά και σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο.

