
 

 
 Ενημερωτικό Δελτίο No. 4

Παραδοτέο (ΙΟ) 4: Μαζικό Ελεύθερο Διαδικτυακό Μάθημα
(MOOC) για την Κοινωνική Καινοτομία στην Εκπαίδευση του

έργου BRAVE
To Μαζικό Ελεύθερο Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC) για την Κοινωνική Καινοτομία

στην Εκπαίδευσητου έργου BRAVE είναι διαθέσιμο!
 

To Μαζικό Ελεύθερο Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC) του έργου BRAVE απευθύνεται σε άνεργους ενήλικες
που επιθυμούν να αλλάξουν την πορεία της καριέρας τους ή να εγκαθιδρύσουν την δική τους
επιχείρηση καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους, προσφέροντας μια ευκαιρία να
προβληματιστούν και να διευρύνουν τον τρόπο που μαθαίνουν μέσα από ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό
πρόγραμμα. 

Στόχος του MOOC του έργου BRAVE είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες, τους εκπαιδευτές και όλα
τα ενδιαφερόμενα μέλη, να αναπτύξουν ένα σύνολο δεξιοτήτων και να τις εφαρμόσουν σε διάφορες 

δραστηριότητες και πεδία . Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν την
πρόοδο τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Το MOOC του έργου BRAVE περιέχει 5 μαθήματα με 12 ασκήσεις τα οποία σχεδιάστηκαν από τους
συμμετέχοντες του έργου. Ακόμη, εμπεριέχει ως αναφορές και εκπαιδευτικό υλικό (55 αναφορές) το
οποίο δημιουργήθηκε κατά τη
διάρκεια του έργου. 

Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στο MOOC – παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

http://ivetagr.org/bravemooc/
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Μαζικό Ελεύθερο Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC) για την Κοινωνική

Καινοτομία στην Εκπαίδευση του έργου BRAVE για την ενίσχυση των
δεξιοτήτων και της κατάρτισης των ανέργων ενηλίκων.

  

Το MOOC του έργου BRAVE ξεπερνά τα όρια της παραδοσιακής εκπαιδευτικής
διαδικασίας και δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να γίνουν μέλη μιας
παγκόσμιας κοινότητας. Κάνει δυνατό το άνοιγμα της εκπαίδευσης προς τα έξω   και
διευκολύνει την κοινωνική ένταξη.  Οι κύριοι στόχοι του MOOC του έργου BRAVE είναι:
- Να αναπτύξει διαπολιτισμικές δεξιότητες μέσω των μαθημάτων στους συμμετέχοντες:

ενισχύοντας την κατανόηση των άλλων πολιτισμών, αποκτώντας εμπειρία και επαφή με
άλλες κουλτούρες, καθιστώντας τους ικανούς να διαχειριστούν διαπολιτισμικές κρίσεις
και να νιώθουν αυτοπεποίθηση στις αλληλεπιδράσεις τους με ανθρώπους από άλλες
χώρες.  

-   Οι συμμετέχοντες να δοκιμάσουν καινούριους τρόπους και μέσα μάθησης  

-   Οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν/ να βελτιώσουν τις ψηφιακές δεξιότητες τους:

δουλεύοντας σε ψηφιακά περιβάλλοντα και αλληλοεπιδρώντας με τη βιβλιογραφία σε μια
ξένη γλώσσα. 

  -    Οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν αυτορρύθμιση στη μάθηση τους: το να είναι ικανοί
να διαβάζουν και να μαθαίνουν ανεξάρτητα από το μέρος και την ώρα, ενισχύοντας τις
δεξιότητες δια βίου μάθησης και αναπτύσσοντας στρατηγικές αυτορρύθμισής της
μάθησης τους.

 



ΠΑΡΑΔΟΤΈΟ  (ΙΟ)  4: ΜΑΖΙΚΌ  ΕΛΕΎΘΕΡΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΌ  ΜΆΘΗΜΑ
(MOOC) ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ  ΣΤΗΝ  ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ  ΤΟΥ

ΈΡΓΟΥ  BRAVE ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΝΊΣΧΥΣΗ  ΤΩΝ  ΔΕΞΙΟΤΉΤΩΝ  ΚΑΙ  ΤΗΣ
ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ  ΤΩΝ  ΑΝΈΡΓΩΝ  ΕΝΗΛΊΚΩΝ .

Μάθημα 1 Άσκηση 1: Παρατήρηση  Άσκηση. 2: «Χτίζοντας» το σκύλο. 

Μάθημα 2 Άσκηση 3: Η καλή εμπειρία . Άσκηση 4: Ποιος είσαι.
Μάθημα 3 Άσκηση 5: Ευτυχία και ευεξία. Άσκηση 6: Η διαδρομή του ήρωα. Άσκηση 7:

Ανακάλυψε τις δυνάμεις σου 

Μάθημα 4 Άσκηση 8: 9 γεμάτα κουτιά για εσένα. Άσκηση 9: TA.COM.E. Άσκηση 10: Φτιάξε
τη δική του BMY 

Μάθημα 5 Άσκηση 11: Elevator pitch Άσκηση 12: Ανέβασε τη δική σου BM- λέξη για την
πλατφόρμα

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

FUNDATIA  DEZVOLTARE  IN  EUROPA  (FDE ,  ΡΟΥΜΑΝΙΑ )

SOCIAL  INNOVATION  FUND  (SIF ,  ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ )  

INEUROPA  SRL  (ΙΤΑΛΙΑ )  

KMOP  (ΕΛΛΑΔΑ )

STICHTING  PRIME  (ΟΛΛΑΝΔΙΑ )  

CARDET  (ΚΥΠΡΟΣ )

                 FYG  CONSULTORES  (ΙΣΠΑΝΙΑ )                  

ZENIT  FORMAZIONE  (ΙΤΑΛΙΑ )

ΕΆΝ ΘΈΛΕΤΕ ΝΑ ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ BRAVE ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΊΤΕ ΤΗΝ
ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΛΊΔΑ ΣΤΟ FACEBOOK.

ΠΟΥ  ΘΑ  ΜΑΣ  ΒΡΕΙΤΕ :
http : / /www . i l iketobebrave .eu/home/

https : / /www .facebook .com/ I l iketobebrave/

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


