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Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (ΑΚΕΘ), βρίσκεται στα Τρίκαλα και είναι ένας μη
κερδοσκοπικός οργανισμός. Ιδρύθηκε το 2004 ως οργανισμός συμβουλευτικών
υπηρεσιών.

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας διαθέτει πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό, υποβολή,
διαχείριση και αξιολόγηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.



Το Erasmus+ είναι το 
πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την 
εκπαίδευση, την κατάρτιση, 

τη νεολαία και τον αθλητισμό, 
που στοχεύει στην ενίσχυση 

των δεξιοτήτων και της 
απασχολησιμότητας καθώς 
και στον εκσυγχρονισμό των 
συστημάτων εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και νεολαίας, σε 
όλους τους τομείς της Δια 

Βίου Μάθησης. 

 Βασική Δράση 1 : Κινητικότητα των 
ατόμων

 Βασική Δράση 2 : Συνεργασία για την 
καινοτομία και την ανταλλαγή καλών 
πρακτικών

 Βασική Δράση 3 : Ενίσχυση σε 
θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής



Το ECVET European Credit system for Vocational
Education & Training είναι ένα σύστημα για την

αναγνώριση, συγκέντρωση και μεταφορά πιστωτικών
μονάδων (credits) στο χώρο της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Σκοπός του είναι να καταστεί δυνατή η αναγνώριση των
προσόντων των εκπαιδευομένων της δευτεροβάθμιας
επαγγελματικής εκπαίδευσης, της αρχικής και
συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης, κατά τη διάρκεια των περιόδων κινητικότητας.





 Η κινητικότητα σ’ ένα φορέα ΕΕΚ στο εξωτερικό, ως μέσο απόκτησης νέων

δεξιοτήτων και αναβάθμισης προσόντων, καθίσταται περισσότερο

ελκυστική για τους εκπαιδευόμενους

 Οι συμμετέχοντες που αποκτούν νέα προσόντα σε φορέα του εξωτερικού

έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες και δυνατότητες να βρουν εργασία.
 Ενισχύεται η κινητικότητα της εργασίας προς όφελος εκείνων που επιθυμούν

να πιστοποιήσουν και να αναγνωρίσουν μαθησιακά αποτελέσματα, τα

οποία προέρχονται από τη μη τυπική εκπαίδευση και την άτυπη μάθηση.

Εξοικονομείται σημαντικός χρόνος μέσω της αναγνώρισης της

περιόδου εκπαίδευσης και κατάρτισης στο εξωτερικό.

 Αναπτύσσονται ουσιαστικές διμερείς συνεργασίες μεταξύ των φορέων

που ενισχύουν τα τοπικά και εθνικά συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης.

 Εδραιώνεται η αμοιβαία εμπιστοσύνη και συνεργασία μεταξύ των

οργανισμών ΕΕΚ μέσω της υπογραφής Μνημονίων Συνεργασίας και
Συμφωνιών Μάθησης

Π
ο

ια
 ε

ίν
α

ι 
τα

 ο
φ

έ
λ

η
;



Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας και εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση

http://lms.aketh.gr



Η εφαρμογή της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκά προγράμματά

Vintage Project Building Intelligent 
Interactive Tutors

http://www.vintageproject.eu http://up.aketh.gr



Η εφαρμογή του Moodle σε 
προγράμματά Erasmus+.

http://www.startuperasmusplus.com



https://aketh.moodlecloud.com

Η εφαρμογή του Moodle σε 
προγράμματά Erasmus+.
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Κύριος σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός αρθρωτού 
συστήματος κατάρτισης σύμφωνα με τις αρχές του ECVET στον 
τομέα του event management. 

Το προς ανάπτυξη σύστημα κατάρτισης περιλαμβάνει όλη την 
διαδικασία κατάρτισης: εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική 
πλατφόρμα κατάρτισης, καινοτόμο εργαλείο αξιολόγησης και 
πιστοποίησης των δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσα από την όλη 
διαδικασία

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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Ανάλυση του τομέα και των ευκαιριών εκπαίδευσης και
κατάρτισης στον τομέα του Event Management

Δημιουργία του επαγγελματικού προφίλ του event
organizer technician

Καθορισμός των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός
προγράμματος κατάρτισης που αφορά το event
management

Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας blended
learning

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε όλες τις γλώσσες
Ανάπτυξη πλατφόρμας elearning
Ανάπτυξη πλατφόρμας πιστοποίησης



LEARNING PATH
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Augmented Reality – Aurasma App
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Gamification είναι η χρήση του 

τρόπου σκέψης των παιχνιδιών και 

των αντίστοιχων μηχανισμών για να 

κάνουμε τους εκπαιδευομένους να 

συμμετάσχουν στην επίλυση του 

προβλήματος. (Zichermann, Gabe, 

Cunningham, Christopher (August 

2011) Gamification by Design.



Progress Bar

Ένα εργαλείο διαχείρισης χρόνου 

για τον εκπαιδευτή και τους 

εκπαιδευομένους.

Εμφανίζει την πρόοδο των 

εκπαιδευομένων στις 

δραστηριότητες του μαθήματος.



Certificate

Παροχή πιστοποιητικού 

ολοκλήρωσης του μαθήματος.

Παρέχεται αυτοματοποιημένα από 

την πλατφόρμα. 



Ranking Block

Μπλοκ κατάταξης των 

εκπαιδευτομένων.

Η κατάταξη λειτουργεί με την 

παρακολούθηση δραστηριότητας



Level up!

Ο εκπαιδευόμενος μαζεύει 

experience points και ανεβαίνει 

levels.

Το level up block εμφανίζει το 

επίπεδο του εκπαιδευομένου 

καθώς και την πρόοδο μέχρι το 

επόμενο. 



Quizventure

Προσομοίωση του παιχνιδιού 

Space Invaders.

Ο εκπαιδευόμενος για να 

«κερδίσει» πρέπει να ανιχνεύσει 

και να πυροβολήσει την σωστή 

απάντηση



Το H5P είναι ένα free και open 

source plugin το οποίο 

επιτρέπει και διευκολύνει την 

δημιουργία πλούσιου HTML5 

υλικού στο Moodle.



ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ





“Computers are incredibly fast, accurate and stupid;

Humans are incredibly slow, inaccurate and brilliant;

Together they are powerful beyond imagination.”

Albert Einstein


