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Ένα ταξίδι για την ενίσχυση
των τεχνικών συναισθηματικής
ευφυίας, ψηφιακής
ευαισθητοποίησης και του
επιχειρηματικού πνεύματος/
τρόπου ζωής

Προσωπικός Εκπαιδευτής JIMINY

Μετά από το Εγχειρίδιο Αυτοβοήθειας JIMINY, έχει έρθει η ώρα για τη δημιουργία ενός άλλου
σημαντικού εργαλείου σε αυτήν τη συνεχιζόμενη μαθησιακή διαδικασία – του «Προσωπικού
Εκπαιδευτή» JIMINY.
Η διαδικασία ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων αποτελεί ένα ταξίδι
που διαρκεί μια ολόκληρη ζωή. Αυτή η μαθησιακή πορεία απαιτεί
εργαλεία που εξασφαλίζουν υποστήριξη και συμμετοχή, τα οποία μας
καθοδηγούν σε αυτό το ταξίδι και μας βοηθούν στην αξιολόγηση της
επίτευξης των στόχων μας.
Ο «Προσωπικός Εκπαιδευτής» (personal trainer) της δράσης JIMINY
αποτελεί έναν προσωπικό εκπαιδευτή με χρήση τεχνητής νοημοσύνης
και δυνατότητα λειτουργίας ως ενιαία λύση στη διασφάλιση και την
υποστήριξη ολόκληρης της διαδικασίας μάθησης και ενίσχυσης των
δεξιοτήτων. Ο Προσωπικός Εκπαιδευτής JIMINY μπορεί να προσφέρει
διάγνωση των ατομικών αναγκών και να παράσχει μια προσαρμοσμένη
μαθησιακή πορεία ως άμεση λύση.
Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης JIMINY διαφαίνεται ξεκάθαρα
στη σύγχρονη και αποτελεσματική μαθησιακή μεθοδολογία που
εφαρμόζει το έργο για την υποστήριξη των στοχευόμενων ομάδων: των
ενηλίκων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και των
ενήλικων σπουδαστών.
Το παρόν Έργο (2019-1-RO01-KA204-063136) χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το έγγραφο εκπροσωπεί τις απόψεις αποκλειστικά του συντάκτη του. Η Επιτροπή δεν κρίνεται υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.
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Το ταξίδι του JIMINY
ΔΙΑΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Όπως είναι γνωστό, η διάδοση
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε κάθε
ιδέα και έργο. Χωρίς πληροφορία,
κανείς δεν γνωρίζει τι συμβαίνει ή ότι
καν υπάρχει κάποια ιδέα ή ένα έργο.
Από την τελευταία έκδοση του
ενημερωτικού δελτίου, τον Απρίλιο του
2020, έγιναν πολλές προσπάθειες για
την συνεχή διάδοση των
αποτελεσμάτων του έργου JIMINY.
Ακόμη και στις τρέχουσες συνθήκες με
την παγκόσμια κατάσταση λόγω του
COVID-19, η διάδοση των δράσεών μας
υπήρξε συνεχής και προσαρμοζόμενη σε
μια τόσο διαφορετική πραγματικότητα.
Η σελίδα του JIMINY στο Facebook
είναι δυναμική και αποτελεί πηγή
χρήσιμων αναρτήσεων που
παρουσιάζουν την αποστολή και τους
στόχους του JIMINY, με ενδιαφέροντα
και χρήσιμα άρθρα σχετικά με τη
συναισθηματική ευφυΐα, την ψηφιακή
ενημέρωση και την επιχειρηματικότητα.

Τα τοπικά άρθρα αποτελούν επίσης
πηγή σχετικών πληροφοριών και
διάδοσης, σε όλες τις συνεργαζόμενες
χώρες.
Το πρώτο άρθρο δημιουργήθηκε τον
Σεπτέμβριο και εστιάζει στα βασικά
θέματα και τις εξελίξεις του έργου,
όπως το Εγχειρίδιο Αυτοβοήθειας
JIMINY, η συναισθηματική ευφυΐα, η
ψηφιακή ενημέρωση και ο
επιχειρηματικός τρόπος ζωής.

«Η εκπαίδευση είναι ταξίδι, όχι
προορισμός»
3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ JIMINY
Στο πλαίσιο της παγκόσμιας πανδημίας
του COVID-19, οι εταίροι του JIMINY
διατηρούν τακτική ηλεκτρονική
επικοινωνία και συνεργάζονται
αποδοτικά αξιοποιώντας τα κατάλληλα
ηλεκτρονικά εργαλεία για την
διοργανώνοντας διαδικτυακές
συσκέψεις, εξασφαλίζοντας τη σωστή
εφαρμογή των δράσεων του έργου.

Πρόκειται για μια κοινή και οργανωμένη
προσπάθεια από τους συνεργάτες του
έργου, οι οποίοι συμβάλλουν με
διάφορες προοπτικές στη ροή της
σελίδας.
Ακολουθήστε μας:
www.facebook.com/jiminy.erasmus
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