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Το ταξίδι ανάπτυξης του
παιχνιδιού DRG ξεκίνησε!
ΑΡΙΘΜΌΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ: 2020-1-ES01-KA204-081867

Το πρόγραμμα DRG θέλει να προωθήσει την απόκτηση Ψηφιακών και
επιχειρηματικών ικανοτήτων σε περιφέρειες στην Ευρώπη προς αντιμετώπιση του
ψηφιακού κενού των ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης που έχει παρατηρηθεί.
 

Η αύξηση των ψηφιακών ικανοτήτων και η επιχειρηματική εκμετάλλευση του
Διαδικτύου θα επιτρέψει την μεγαλύτερη πρόσβαση σε εργασία που βασίζεται σε
κάποιο πλαίσιο στη χρήση του Διαδικτύου και των Ψηφιακών Μέσων, και
ελαχιστοποιώντας την μακροπρόθεσμη ανεργία στις ποιο δυσπρόσιτες αγροτικές
περιοχές. 

Το πρόγραμμα διαχειρίζεται η Ισπανική Acción Laboral και τοπικοί εταίροι είναι ο
εκπαιδευτικός οργανισμός CARDET από την Κύπρο, το ινστιτούτο I&F Education από
την Ιρλανδία, ο οργανισμός CATRO από τη Βουλγαρία και το εκπαιδευτικό κέντρο
SPEL από την Πορτογαλλία. Θα παρέχουν τις ειδικεύσεις τους και συμμετείχαν στο
πρώτο διαδικτυακή συνάντηση τον Δεκέμβριο του 2020, βάζοντας στερεά θεμέλια
για την ποιοτική και έγκαιρη πραγματοποίηση του προγράμματος.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
 

Θα αναπτύξουμε ένα διαδικτυακό παιχνίδι με
σκοπό την υποστήριξη και εμπλουτισμό των
εκπαιδεύσεων ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης
στις περιφέρειες με απώτερο σκοπό την
καλυτέρευση των εργασιακών ευκαιριών τους.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Θα αναπτυχθούν δύο οδηγοί, ένας για
Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Σύμβουλους
Απασχόλησης και ένας άλλος για τους
εκπαιδευόμενους χαμηλής ψηφιακής ειδίκευσης
με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης και της
διάδοσης του παιχνιδιού σε όλη την Ευρώπη.

Το πρόγραμμα μας θα αναπτύξει
εκπαιδευτικά υλικά βασισμένα στο
γενικό μας στόχο. Η κύρια ομάδα στόχου
είναι να βοηθήσει στο μέτρο του
δυνατού, επαγγελματίες στο χώρο της
εκπαίδευσης ενηλίκων, οι οποίοι
βοηθούν ενήλικες που αναζητούν
εργασία ή που στοχεύουν να
βελτιώσουν τις εργασιακές τους
προοπτικές.

Αυτοί οι πόροι θα είναι βασισμένοι στην
ιδέα της «παιχνιδοποίησης», μιας
εκπαιδευτικής πρακτικής, η οποία
εισάγει τους μηχανισμούς παιχνιδιών
στο εκπαιδευτικό-επαγγελματικό τομέα,

για καλυτερεύσει τα αποτελέσματα, είτε
στην απορρόφηση γνώσης, τη βελτίωση
ικανοτήτων είτε την αύξηση της
δημιουργικής φαντασία και οραματισμό
των εκπαιδευομένων.
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