Το EPODS υποστηρίζει τη συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη (επιμόρφωση) των εκπαιδευτών
στην Εκπαίδευση ∆εύτερης Ευκαιρίας – βλ. και «Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας». Προσφέρει στους
εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να θέσουν τους προσωπικούς τους στόχους, να παρακολουθήσουν
μαθήματα και να καταγράψουν την πρόοδο τους. Ετσι, οι διαδικτυακές υπηρεσίες επαγγελματικής
ανάπτυξης EPODS δίνουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς να προσφέρουν ένα
υψηλό επίπεδο υποστήριξης στους μαθητές τους. Τα μαθήματα επιμόρφωσης μέσω του διαδικτύου
καθώς και ένα ηλεκτρονικό εργαλείο ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού στηρίζουν την εύκολη
πρόσβαση και τη συνεχή ενημέρωση των εκπαιδευτών.
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Το Ευρωπαϊκό διαδικτυακό «κέντρο γνώσης και ποιότητας»,
στην ιστοσελίδα SecondChanceEducation.eu, στοχεύει στην
ποιότητα των προγραμμάτων εκπαίδευσης, των εκπαιδευτών και
των «εργαλείων» εκπαίδευσης, του οργανωτικού περιβάλλοντος
συνολικά, στο πλαίσιο του οποίου προσφέρεται εκπαίδευση σε
όσους δεν έχουν εργασία και ταυτόχρονα δεν συμμετέχουν σε
μιαν οποιασδήποτε μορφής εκπαίδευση (ΝΕΕΤs).
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Βρείτε μας εδώ
Web

www.SecondChanceEducation.eu

Το διαδικτυακό «περιβάλλον», στην ιστοσελίδα

Facebook

www.facebook.com/SecondChanceEducation

SecondChanceEducation.eu, στοχεύει στην

Twitter

www.twitter.com/2ndChanceEdu

LinkedIn

www.linkedin.com/groups/13509908

E-mail

info@SecondChanceEducation.eu

Η «ηλεκτρονική πλατφόρμα»
ποιοτική βελτίωση της Εκπαίδευσης ∆εύτερης
Ευκαιρίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην
ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού διαδικτυακού
κέντρου γνώσης και ποιότητας. Στο εν λόγω
διαδικτυακό «περιβάλλον» διατίθενται ψηφιακά
«εργαλεία» (μέθοδοι) αξιολόγησης, βέλτιστες
πρακτικές καθώς και τρόποι εκπαίδευσης. Μια
ολόκληρη διαδικτυακή κοινότητα, που
αποτελούν εκπαιδευτικοί και διδάσκοντες σε
σχολεία της Ευρώπης, προτείνει
κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη στον
τομέα αυτόν, μέσα από τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, Facebook, LinkedIn και Twitter.

Σχετικά με το έργο EPODS
Το έργο EPODS, που εκπονείται από μια σύμπραξη Ευρωπαϊκών οργανισμών και χρηματοδοτείται από
το Πρόγραμμα ERASMUS+, προωθεί την ενσωμάτωση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης
των εκπαιδευτών/εκπαιδευτικών στην Εκπαίδευση ∆εύτερης Ευκαιρίας και δημιουργεί μια οργανικά
αναπτυσσόμενη βάση δεδομένων και εκπαιδευτικού υλικού, που συνδέει τα «εργαλεία» εκπαίδευσης,
τα σχολεία και τους εκπαιδευτές/εκπαιδευτικούς με τους εκπαιδευόμενους. Το EPODS συνιστά
μέρος της ευρωπαϊκής «πλατφόρμας» SecondChanceEducation.eu.
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Με συγχρηματοδότηση από το
πρόγραμμα «Erasmus+»
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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