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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.
Άμεση ομάδα-στόχος : Εκπαιδευτικοί Α/θμιας
Εκπαίδευσης

ΕΤΑΙΡΟΙ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Άμεση ομάδα-στόχος :
Εκπαιδευτικοί Α/θμιας
Εκπαίδευσης

Έμμεση ομάδα-στόχος
Μαθητές
δημοτικού σχολείου

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
Για τις τελευταίες ενημερώσεις μπορείτε
να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και
την ηλεκτρονική μας εκπαιδευτική
πλατφόρμα στη διεύθυνση:
www.teachersgodigital.eu &
moodle.teachersgodigital.eu

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

GODIGITAL –
3ΉΜΕΡΗ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉ ΔΡΆΣΗ

GODIGITAL ΔΙΕΘΝΈΣ ΤΕΛΙΚΌ
ΣΥΝΈΔΡΙΟ
Στις 22 Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε το τελικό
συνέδριο
του
Ευρωπαϊκού
Προγράμματος
Erasmus+
GoDigital με τίτλο «Ψηφιακές Δεξιότητες του εκπαιδευτικού
στον 21ο αιώνα», το οποίο έλαβε χώρα διαδικτυακά μέσω της
εφαρμογής Microsoft Teams εξαιτίας των περιορισμών λόγω
Covid-19.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ο κάθε εταίρος προχώρησε σε
μια σύντομη παρουσίαση του οργανισμού του και σε μια
συνοπτική παρουσίαση των πνευματικών παραγόμενων
προϊόντων. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μάθουν
πώς να εγγραφούν στη διαδικτυακή πλατφόρμα GoDigital και
να γνωρίσουν τις ενότητες που αυτή εμπεριέχει. Στο δεύτερο
μέρος του συνεδρίου οι συμμετέχοντες ήρθαν σε επαφή με τις
εφαρμογές που αξιοποιήθηκαν στην εξ αποστάσεως
εκπαίδευση στις χώρες των εταίρων, όπως για παράδειγμα,
ClickMeeting,
WEBEX,
Zoom,
Google
Classroom,
Microsoft Teams and PowerPoint. Ο κάθε ομιλητής
περιέγραψε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των
προαναφερθέντων εφαρμογών, καθώς και τις λειτουργίες τους.
Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με πάνελ συζήτησης το οποίο
επικεντρώθηκε στην πρακτική εμπειρία των εκπαιδευτικών της
πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης
στη
χρήση
μοντέρνων
τεχνολογιών στην τάξη. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία
να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους σχετικά με τη χρήση
εφαρμογών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά τη
διάρκεια της πανδημίας του Covid-19.

Στις 28-30 Σεπτεμβρίου 2020 έλαβε χώρα η
3ήμερη
επιμορφωτική
δράση
του
προγράμματος η οποία πραγματοποιήθηκε
διαδικτυακά
εξαιτίας
της
πανδημίας
COVID-19 και των επικρατούντων
περιορισμών.
Την πρώτη μέρα της επιμόρφωσης
παρουσιάστηκαν από τους εταίρους η
διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα και οι
πέντε (5) ενότητες της, Διαδίκτυο, Σύστημα
Διαχείρισης
Μάθησης,
Σχεδιασμός
Ιστοσελίδας, Υλικό, Εργαλεία και Εφαρμογές.
Τη δεύτερη μέρα πραγματοποιήθηκαν on
line εκπαιδευτικές επισκέψεις σε σχολεία,
όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία
να συμμετάσχουν σε πραγματικό χρόνο σε
διαδικτυακό μάθημα γαλλικών και ιστορίας
στο
οποίο
οι
Πολωνοί
δάσκαλοι
χρησιμοποίησαν τα εργαλεία του GoDigital
project. Οι εργασίες της τελευταίας μέρας
της επιμόρφωσης ολοκληρώθηκαν με μια
συζήτηση σχετικά με τις συνέπειες της
πανδημίας COVID-19 η στο πλαίσιο της
οποίας η Πρόεδρος της Επιτροπής κατά του
Ρατσισμού και της ξενοφοβίας του ΣοΕ κα.
Μαρία Ντανιέλλα Μαρούδα, παρουσίασε τις
προτεραιότητες του Συμβουλίου για την ίση
πρόσβαση στην εκπαίδευση στον καιρό της
πανδημίας. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η
πλατφόρμα etwinning και έγινε μια εκτενής
αναφορά στις διαδικτυακές δυνατότητες
συνεργασίας από την πρέσβειρα etwinning
Δ. Κρήτης κα. Μαρία Σκορδίλη. Τέλος στο
πλαίσιο της διευρωπαϊκής συνεργασίας των
έργων Erasmus+ Godigital και Canvass+
παρουσιάστηκαν τα πνευματικά προϊόντα
του Canvass+ (e-book, MOOC και
CAnVASS+ OER) τα οποία υποστηρίζουν
την
εξ
αποστάσεως
εκπαίδευση
εξασφαλίζοντας στους εκπαιδευτικούς τη
δυνατότητα να δημιουργήσουν οι ίδιοι τα
δικά τους ψηφιακά εργαλεία (δημιουργεία
μαθημάτων μέσω βίντεο).
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΠΑΚΈΤΟ GODIGITAL
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΆ ΣΧΟΛΕΊΑ –
ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ – ΣΎΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΌ ΕΓΓΡΑΜΑΤΙΣΜΌ ΣΤΑ
ΣΧΟΛΕΊΑ
Το τελικό στάδιο του GoDigital project επικεντρώνεται
στα παρακάτω:
Σχεδιασμός μιας ολοκληρωμένης συγκριτικής
στρατηγικής για την αξιοποίηση του GoDIGITAL
project σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο
Σχεδιασμός καμπάνιας για στρατηγικό σχεδιασμό
που θα οδηγήσει σε μια Διακήρυξη και Ψήφισμα για
την υποστήριξη της προώθησης της ψηφιακής
διδασκαλίας στα δημοτικά σχολεία σε μια ψηφιακή
εποχή
Προώθηση της χρήσης, αναγνώρισης και επικύρωσης
του Πιστοποιητικού GoDIGITAL
Ολοκλήρωση του GoDIGITAL Tool Kit το οποίο θα
παραδοθεί στις δημόσιες αρχές
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