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Το 2ο Ενημερωτικό Δελτίο του MMEHR παρουσιάζει 
το μάθημα MMEHR και το Εγχειρίδιο MMEHR, το οποίο 

διατίθεται με ελεύθερη πρόσβαση στα Αγγλικά, Ιταλικά, 
Ελληνικά, Ρουμανικά, Γερμανικά και Τουρκικά.

Το μάθημα MMEHR Πολυπολιτισμική 

αναγνώριση και αξιολόγηση 

Ανθρώπινου Δυναμικού 4.0

Το ανοικτό διαδικτυακό μάθημα MMEHR Πολυπολιτισμική αναγνώριση 
και αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού 4.0 είναι διαθέσιμο στα 
Αγγλικά, Ιταλικά, ελληνικά, Ρουμανικά, Γερμανικά και Τουρκικά. 
Δημιουργήθηκε από τους εταίρους HE Πανεπιστήμιο της Νάπολης 
Federico II, Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας και το Πανεπιστήμιο Stefan 
cel Mare της Suceava, το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει 
κείμενα, αναφορές για περαιτέρω μελέτη και μέσα ενημέρωσης, 
τα οποία έχουν επιμεληθεί, επωνυμοποιηθεί και οριστικοποιηθεί 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα από την Janus, ως εταίρο που παρέχει 
τεχνικές υπηρεσίες και συνοχή της οπτικής ταυτότητας. Οι οκτώ 
ενότητες του μαθήματος έχουν δημιουργηθεί ειδικά για:
• Να ευαισθητοποιήσουν τους σπουδαστές και τους εκπαιδευτές 

σχετικά με τη δυνατότητα απόκτησης δεξιοτήτων ΤΠΕ για τη 
διδασκαλία και τη μελέτη πολυπολιτισμικών τεχνικών 4.0 που 
σχετίζονται με την αναγνώριση/διαχείριση/αξιολόγηση ανθρώπινου 
δυναμικού,

• Τη δημιουργία ενός διεπιστημονικού, βασισμένου σε πραγματικά 
προβλήματα εκπαιδευτικού προγράμματος για εκπαιδευτές και 
σπουδαστές, που αφορά τον τομέα της αναγνώρισης/διαχείρισης του 
Ανθρώπινου Δυναμικού, 

• Τον διαμοιρασμό εκπαιδευτικού περιεχομένου που αφορά 
επαγγελματίες του Ανθρώπινου Δυναμικού (Μαθήματα εκπαίδευσης 
εκπαιδευτών) με τη χρήση ΑΕΠ.

• Τη συμβολή στις μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με το Θεματολόγιο 
Εκσυγχρονισμού της ΕΕ του 2011, ενισχύοντας τη δια βίου μάθηση 
μέσω της δημιουργίας ευέλικτων μαθησιακών διαδρομών.

Το μάθημα MMEHR υποστηρίζει τους σπουδαστές και τα στελέχη 
ανθρώπινου δυναμικού να αποκτήσουν μια συγκεκριμένη 
εμπειρογνωμοσύνη υψηλής ποιότητας σχετικά με τις πολυπολιτισμικές 
και πολυδιάστατες πτυχές της αγοράς εργασίας. Το μάθημα MMEHR 
συμβάλλει στην ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας των 
εκπαιδευομένων, παρέχοντας εργαλεία για την καλύτερη κατανόηση 
και ερμηνεία του σημερινού πολυπολιτισμικού και πολυδιάστατου 
κόσμου. Πριν από την πρόσβαση στο μάθημα, απαιτείται δωρεάν 
εγγραφή στην πλατφόρμα μάθησης FEDERICA. Το μάθημα είναι 
ανοικτής πρόσβασης και διατίθεται ως ΑΕΠ  (https://www.
hrmmexpertise.eu/el/news/kyklos-mathimaton-mmehr).
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Το εγχειρίδιο αποσκοπεί στην εξασφάλιση ενός κοινού 
πλαισίου για τους εταίρους του MMEHR κατά τη διάρκεια 
της πιλοτικής εφαρμογής του μαθησιακού πακέτου MMEHR 
του διδακτικού περιεχομένου του MOOC, το οποίο οδήγησε 
στην κυκλοφορία του ως δωρεάν μαζικό διαδικτυακό 
μάθημα. Το Εγχειρίδιο δημιουργήθηκε από το Εμπορικό 
Επιμελητήριο KOSANO και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις 
όλων των εταίρων, οι οποίοι έφεραν διαφορετική 
τεχνογνωσία και προοπτικές. 
Το MMEHR προσφέρει πολύτιμη υποστήριξη και πόρους 
στους σπουδαστές που πρόκειται να ξεκινήσουν τη 
σταδιοδρομία τους ως επαγγελματίες του Ανθρώπινου 
Δυναμικού. Το ανοικτό διαδικτυακό μάθημα MMEHR 
πολυπολιτισμική αναγνώριση και αξιολόγηση Ανθρώπινου 
Δυναμικού 4.0 αποτελείται από οκτώ ειδικές ενότητες 
που παρέχουν θεωρητική θεμελίωση, πρακτική 
κατάρτιση και μια συλλογή πόρων για τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης σε περαιτέρω μονοπάτια ανάπτυξης. Η δέσμη 
επαναχρησιμοποιήσιμων και ανοικτών εκπαιδευτικών 
πόρων MMEHR προσφέρει σχετικά έγγραφα, παρουσιάσεις, 
γραφήματα και βίντεο-διδασκαλίες. 

 Το εγχειρίδιο έχει μεταφραστεί στα Ιταλικά, Γερμανικά, 
Ρουμανικά, Τουρκικά και Ελληνικά και είναι διαθέσιμο στον 
ιστότοπο του έργου στη διεύθυνση εγχειρίδιο https://www.
hrmmexpertise.eu/el/news/egheiridio-mmehr.

Εγχειρίδιο MMEHR 

“Μεθοδολογικές και 

Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις 

στην Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση 

για την on-line αναγνώριση και 

αξιολόγηση πολυπολιτισμικών 

Ανθρώπινου Δυναμικού 4.0”


