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ΤΟ ΕΡΓΟ
Αποσκοπεί στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την
πιλοτική εφαρμογή και την αξιολόγηση μιας
ολοκληρωμένης εργαλειοθήκης προκειμένου
να υποστηρίξει τα δημοτικά σχολεία να
αναπτύξουν ένα πλάνο ψηφιακής ανάπτυξης
με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση των
ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και
κατ’ επέκταση τον ψηφιακό γραμματισμό
των μαθητών.

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Άμεση ομάδα-στόχος :
Για τις τελευταίες ενημερώσεις μπορείτε
Εκπαιδευτικοί Α/θμιας
να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και
Εκπαίδευσης
την ηλεκτρονική μας εκπαιδευτική
πλατφόρμα στη διεύθυνση:
Έμμεση ομάδα-στόχος
Μαθητές δημοτικού σχολείου
www.teachersgodigital.eu &
moodle.teachersgodigital.eu

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
teachersgodigital.eu
moodle.teachersgodigital.eu
facebook.com/teachersgodig
ital
@godigital.project
GODIGITAL project

3Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
Η τρίτη συνάντηση του έργου GoDigital
πραγματοποιήθηκε στις 2 και 3 Ιουλίου 2019
στην Cattolica, στην Ιταλία..
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η σύμπραξη
οριστικοποίησε τις διδακτικές ενότητες οι
οποίες θα μεταφορτωθούν στην ηλεκτρονική
εκπαιδευτική πλατφόρμα
(moodle.teachersgodigital.eu) η οποία
σχεδιάστηκε για τις ανάγκες του έργου. Ο
δημιουργός της πλατφόρμας παρουσίασε τις
διάφορες πλευρές της λειτουργικότητας της
καθώς και τον τρόπο διαχείρισης της.
Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην παρουσίαση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας που θα
ακολουθηθεί κατά τη διάρκεια της
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Α/θμιας
Εκπαίδευσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα GODIGITAL προσφέρει :
Την ηλεκτρονική GODIGITAL Ακαδημία η οποία αποτελεί το
διδακτικό υλικό που δημιουργήθηκε για κάθε διδακτική ενότητα
και στις πέντε γλώσσες (Αγγλικά, Ελληνικά, Πολωνικά, Ιταλικά και
Βουλγαρικά )
Αρχική αυτό-αξιολόγηση και τελική αξιολόγηση οι οποίες
σχετίζονται άμεσα με το Ανοικτό Σύστημα Απονομής Σημάτων.
Κάθε ενότητα έχει το δικό της σήμα (Badge) ενώ υπάρχει και το
συνολικό (GODIGITAL Super Badge) το οποίο οι χρήστες
αποκτούν αφού ολοκληρώσουν με επιτυχία όλες τις ενότητες
Επιπρόσθετες Ασκήσεις

ΣΗΜΑΤΑ (OPEN BADGES) ΚΑΙ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η δεύτερη μέρα της συνάντησης
επικεντρώθηκε στο σχεδιασμό των επόμενων
βημάτων για την ανάπτυξη του έργου (
Πιλοτική εφαρμογή του GODIGITAL) και τις
μέχρι τώρα ενέργειες στα πλαίσια διάχυσης
των παραγόμενων προϊόντων του έργου.

“Ένας καλός δάσκαλος
είναι σαν το κερί
- Αναλώνεται για να
φωτίσει το δρόμο για
τους άλλους

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΜΑΘΗΣΗΣ

ΥΛΙΚΟ

Σχεδιασμός
και
υλοποίηση
ενός
επαγγελματικού
προγράμματος
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για την
απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων στα
δημοτικά σχολεία και την αξιοποίηση
όλων των παραγόμενων προϊόντων του
έργου

GODIGITAL SUPER
BADGE
ΔΕΚΕΜΩΡΙΟΣ 2019
τευχοσ02

