
 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των 
συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hello From VOLinACT Partners! 

Το έργο VOLinACT προχωρά σταδιακά! Λόγω του Covid-19 έχουμε γίνει, ήδη, ειδικοί στις εικονικές 
συναντήσεις ! Εδώ είναι τα σύντομα αποτελέσματα προηγούμενων εικονικών συναντήσεων μετά το 
προηγούμενο ενημερωτικό δελτίο. 
2η εικονική συνάντηση - 16 Δεκεμβρίου 2020 
Εξ' αιτίας της πανδημίας COVID-19, άλλη μια συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Τα αποτελέ-
σματα του έργου και οι σχετικές δραστηριότητες παρουσιάστηκαν και συμφωνήθηκαν από όλους τους 
εταίρους, και ο συντονιστής του έργου παρείχε περιγραφή και σύντομη ανάλυση του σχεδίου εργασίας. 
3η εικονική συνάντηση – 20 Ιανουαρίου 2021 
Υπήρξε μια πολύ γόνιμη συζήτηση, το αποτέλεσμα της οποίας ήταν η οριστικοποίηση του 
ερωτηματολογίου που θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες στη χαρτογράφηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
στις Εθελοντικές Οργανώσεις Πυροπροστασίας στις συμμετέχουσες χώρες. 
4η εικονική συνάντηση – 9 Απριλίου 2021 
Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, κάθε εταίρος παρουσίασε δυο καλές πρακτικές. Έγινε μια 
παραγωγική συζήτηση για το Χάρτη ικανοτήτων για εθελοντές. 
5η Εικονική συνάντηση – 26 Μαΐου 2021 
Ο συντονιστής, OIKO.ΠΟΛΙ.Σ παρουσίασε τον Χάρτη  ικανοτήτων για εθελοντές και όλοι οι εταίροι 
συμφώνησαν στο πώς να οριστικοποιήσουν αυτό το προϊόν και να αρχίσουν να εργάζονται στο Ο2 - 
Δημιουργία εργαλείων εκπαίδευσης για εθελοντές 
6η εικονική συνάντηση - 23 Ιουνίου 2021 
Όλοι οι συνεργάτες συμφώνησαν για τον τρόπο υλοποίησης της εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης, για τον 
καθορισμό των χαρακτηριστικών της Πλατφόρμας και την πρόοδο του παιχνιδιού στρατηγικής( Android).. 

 

 

 

Newsletter 2- Ιανουάριος 2022 

            Εναρκτήρια συνάντηση στην Αθήνα,17-20 Σεπτεμβρίου 2021 
Οι εταίροι συναντήθηκαν δια ζώσης και πέρασαν τέσσερις ημέρες μαζί από τις 17 Σεπτεμβρίου έως τις 20 
Σεπτεμβρίου. Η ατζέντα περιελάμβανε όχι μόνο εργαστήρια αλλά και πολλές πολιτιστικές δραστηριότητες. 
Έτσι, όλοι είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα και να ανταλλάξουν ιδέες και προτάσεις. Επιπλέον, 
υπήρξε προγραμματισμός των μελλοντικών σταδίων του προγράμματος. Έγινε μια παραγωγική συζήτηση 
για το υλικό  καθώς και για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από την ανάπτυξη του Χάρτη Ικανοτήτων 
για Εκπαιδευτές και την πρόοδο στη Δημιουργία  Εκπαιδευτικής Εργαλειοθήκης για Εθελοντές. Υπήρξε 
επίσης σχεδιασμός και υλοποίηση στη Μεθοδολογία της εκπαίδευσης, της πλατφόρμας OER και του 
παιχνιδιού στρατηγικής για προϊόντα Android. Εδώ υπάρχουν περισσότερες φωτογραφίες: 
https://volinact.com/en/news/ 

 

 

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ VOLinACT ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ  

https://volinact.com/en/news/
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Το έργο VOLinACT συμβάλλει στις δραστηριότητες 

ευαισθητοποίησης για την εθελοντική πυροπροστασία 

των δασών χρησιμοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες και 

τεχνολογίες ICT και έχει δημιουργηθεί ως ένα καινοτόμο 

παιχνίδι εφαρμογών για κινητά για την πυροπροστασία. 

Εδώ είναι ο σύνδεσμος: : 

https://volinact.com/en/volinact-app/ 

 
CONTACT WITH US  

WEBPAGE http://volinact.com/en  

E-MAILvolinact21@gmail.com 

FACEBOOK http://www.facebook.com/VOLinACT 

Σύντομη επισκόπηση της πλατφόρμας Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων 

Οι Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι του VOLinACT (OER) έχουν αναπτυχθεί! Οι OERs και οι εκπαιδευτικές 
ενότητες απευθύνονται σε εθελοντές που συμμετέχουν σε δραστηριότητες από την αρχή του έργου 
αλλά και σε νέους εθελοντές που θέλουν να μάθουν μέσω της δωρεάν ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στον 
τομέα της πυροπροστασίας. 
Οι OERs καλύπτουν τις ακόλουθες ενότητες: 
Ενότητα 1: Προσδιορισμός των δεξιοτήτων των εθελοντών και  καθεστώς των κινήτρων για την 
προσέλκυση εθελοντών 
Ενότητα 2: Νομικό πλαίσιο για εθελοντές πυροσβέστες, μέθοδοι καταστολής πυρκαγιάς και επιχειρήσεις 
πυρκαγιάς 
Ενότητα 3: Εξοπλισμός Ατομικής Προστασίας. Η σημασία της εκμάθησης της χρήσης των κατάλληλων 
εργαλείων προστασίας.                                                   
Ενότητα 4: Συντονισμός επιχειρήσεων διακοπής λειτουργίας, μέσα πυρόσβεσης και βασικές ενέργειες 
κατά την κατάσβεση. 
Ενότητα 5: Ανάλυση των κύριων αιτιών, αξιολόγηση στρατηγικών για την κατάσβεση και σχεδιασμός για 
τη διαχείριση δασικών πυρκαγιών 
Ενότητα 6: Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας 
Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα στη χρήση των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων όπως: 
• Διευρυμένη πρόσβαση στη μάθηση – είναι προσβάσιμοι οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή 
• Δυνατότητα τροποποίησης του υλικού του μαθήματος – μπορεί να περιοριστεί σε θέματα που 
σχετίζονται με το μάθημα. 
• Βελτίωση του υλικού του μαθήματος – κείμενα, εικόνες και βίντεο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
την υποστήριξη διαφορετικών στυλ μάθησης. 
• Εξοικονόμηση κόστους για τους εκπαιδευόμενους – όλες οι αναγνώσεις είναι διαθέσιμες στο 
διαδίκτυο. 
Οι OERs της VOLinACT θα είναι προσβάσιμοι μέσω smartphone, iPad και υπολογιστή. 

Εδώ είναι ο σύνδεσμος:https://volinact.com/en/open-educational-resources/ 

 
VOLinACT’s OER will be accessible via smartphone, IPad and PC. 
Here is the link: https://volinact.com/en/open-educational-resources/ 

Παιχνίδι Στρατηγικής για  Android 
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