
 Το παρόν Έργο (2019-1-RO01-KA204-063136) χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και του Προγράμματος Erasmus+. Το έγγραφο εκπροσωπεί τις απόψεις αποκλειστικά των 
συντακτών - εταίρων του Έργου. Η Επιτροπή δεν κρίνεται υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. 

Οι εταίροι του έργου δημιούργησαν συνολικά 42 «Κάρτες Δράσης 

JIMINY», οι οποίες θα είναι σύντομα διαθέσιμες στην εκπαιδευτική 

πλατφόρμα εκμάθησης. Οι «Κάρτες Δράσης» είναι πρακτικές 

δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων των 

εκπαιδευομένων. 

Αφού ο «Προσωπικός Εκπαιδευτής» JIMINY – ένας προσωπικός 

εκπαιδευτής τεχνητής νοημοσύνης- διαγνώσει τις ατομικές 

ανάγκες, προτείνεται στους εκπαιδευόμενους μια εξατομικευμένη 

μαθησιακή πορεία στην οποία οι «Κάρτες Δράσης» θα 

διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη των 

απαιτούμενων ικανοτήτων. 

Τα θέματα των Καρτών Δράσης σχετίζονται με τις 7 εκπαιδευτικές 

ενότητες του Εγχειριδίου αυτοβοήθειας JIMINY και μεταξύ αυτών 

υπάρχει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως είναι η 

«ανάγνωση» της γλώσσας του σώματος, η δημιουργία πολυμεσικού 

περιεχομένου, η ανάπτυξη ευκαιριών στην επαγγελματική και 

προσωπική ζωή ή η χρήση τεχνικών επίγνωσης/ενσυνειδητότητας. 

Έρχονται οι «Κάρτες Δράσης JIMINY»! 
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ JIMINY 
 

 
 
Πρόκειται για ένα από τα κύρια 
αποτελέσματα του έργου JIMINY και 
βρίσκεται πλέον διαθέσιμο στην 
ψηφιακή πλατφόρμα εκμάθησης: Το 
Εγχειρίδιο αυτοβοήθειας JIMINY! 
 
Το Εγχειρίδιο διατίθεται σε μορφή 
flipbook και μπορείτε να το κατεβάσετε 
στην συσκευή σας. Μέχρι στιγμής είναι 
διαθέσιμο στα Αγγλικά και επί του 
παρόντος οι εταίροι το μεταφράζουν στις 
6 γλώσσες συνεργασίας: Ρουμανικά, 
Ελληνικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, 
Πολωνικά, και Ιταλικά. 
 
Οι Εταίροι αναπτύσσουν επίσης σχέδια 
μαθημάτων για να διευκολύνουν τους 
εκπαιδευτές ενηλίκων και να τους 
βοηθήσουν να διδάξουν το περιεχόμενο 
του Εγχειριδίου αυτοβοήθειας JIMINY. 
 
Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το 
Εγχειρίδιο αυτοβοήθειας JIMINY. 
https://jiminy.erasmus.site/handbook  
 

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Από τη στιγμή που όλα σχεδόν τα 
παραδοτέα του έργου θα είναι έτοιμα για 
δημοσίευση στις εθνικές γλώσσες όλων 
των εταίρων, οι εταίροι θα προετοιμάσουν 
τις πιλοτικές εκπαιδεύσεις τους. 
 
Οι εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιηθούν 
από όλους τους εταίρους στις χώρες τους. 
Στόχος είναι να συγκεντρωθούν συνολικά 
140 εκπαιδευτές ενηλίκων, 20 ανά χώρα, 
και αντίστοιχος αριθμός εκπαιδευόμενων. 
 
Τα σχόλια και οι αξιολογήσεις των 
συμμετεχόντων θα συγκεντρωθούν σε μία 
έκθεση και θα ακολουθήσουν τυχόν 
βελτιώσεις στο εκπαιδευτικό υλικό. 
 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
 
Εν τω μεταξύ, οι εταίροι του JIMINY 
πραγματοποίησαν διαδικτυακές συνα-
ντήσεις τον Ιανουάριο και τον 
Φεβρουάριο, για να διασφαλίσουν την 
έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση 
των παραδοτέων του έργου. 
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