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Σχετικά με την primeTECH
Το primeTECH είναι ένα Erasmus+ ΚΑ2 Strategic
Partnership έργο διάρκειας 2 ετών. Σκοπός του
έργου είναι να προωθήσει την Τεχνολογικά Ενισχυμένη Διδασκαλία στα Δημοτικά Σχολεία. Στο
έργο συμμετέχουν έξι (6) οργανισμοί-εταίροι από
έξι (6) διαφορετικές χώρες.
Το έργο έχει ως σκοπό να αντιμετωπίσει την ανάγκη υιοθέτησης των Τ.Π.Ε. στην διδασκαλία και
την μάθηση, να προωθήσει την συνοχή μεταξύ
των διαφόρων εργαλείων διαφάνειας και αναγνώρισης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και
να ενισχύσει το επαγγελματικό προφίλ των διδασκόντων.

Αρχικό Πλαίσιο
Από το τελευταίο μας ενημερωτικό δελτίο έχουμε
σημειώσει σημαντική πρόοδο προς την κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων του έργου μας.
Το καλοκαίρι του 2017 ετοιμάσαμε το πλαίσιο
εργασίας για τις εκπαιδευτικές ενότητες, με λεπτομερή περιγραφή του περιεχομένου. Το πλαίσιο αποτελείται όχι μόνο μια λεπτομερή δομή
των ενοτήτων, αλλά και τα κριτήρια αξιολόγησης
που αφορούν τις προκαταρκτικές, τις θεωρητικές
καθώς και τις πρακτικές αξιολογήσεις. Συμφωνήθηκε επίσης η βάση (ο βαθμός επιτυχίας) για
κάθε τύπο αξιολόγησης.
Οι εταίροι αποφάσισαν να διαρθρώσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε

πέντε τομείς και εκπαιδευτικές ενότητες:
1. Γραμματισμός Πληροφοριών και Δεδομένων (Information and Data Literacy)
2. Επικοινωνία και Συνεργασία (Communication and Collaboration)
3. Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου
(Digital Content Creation)
4. Ασφάλεια (Safety)
5. Επίλυση προβλημάτων στην Παιδαγωγία
(Problem Solving in Pedagogy)

Ενότητες Κατάρτισης και Open
Badges
Το φθινόπωρο του 2017 όλοι οι εταίροι είχαν
ασχοληθεί με την έρευνα και τη δημιουργία των
εκπαιδευτικών ενοτήτων, καθένα από τα οποία
αποτελείται από τρία επίπεδα. Οι χρήστες των
ενοτήτων θα πρέπει να υποβληθούν σε μια προκαταρκτική αξιολόγηση. Το αποτέλεσμα της δοκιμασίας αυτής θα σας ενημερώσει για το επίπεδο
των γνώσεων και των δεξιοτήτων σας για την
συγκεκριμένη ενότητα και θα σας καθοδηγήσει
στο κατάλληλο επίπεδο της ενότητας. Ο στόχος
είναι να ολοκληρωθούν και οι πέντε ενότητες.
Στη διαδικασία, οι χρήστες θα κερδίζουν ξεχωριστά badges για κάθε επίπεδο κάθε ενότητας Χάλκινο, Ασημένιο και Χρυσό. Μόλις ολοκληρωθούν όλα τα επίπεδα χρυσού, ο χρήστης θα έχει
κερδίσει και το Diamond badge. Ο εκπαιδευόμενος της primeTECH θα λαμβάνει μια ειδοποίηση
για τα επιτεύγματά του κάθε φορά που θα κερδίζει ένα badge, το οποίο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως πιστοποιητικό.
Προς το παρόν, η εγγραφή στα μαθήματα της
primeTECH στην πλατφόρμα Moodle γίνονται από
τους εταίρους για λόγους ασφαλείας, εφόσον το
έργο βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Μόλις ολοκληρωθεί το έργο, οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης θα μπορέσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στις ενότητες από μόνοι τους και να επι-
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μορφωθούν στο δικό τους χώρο και χρόνο.
Αν επιθυμείτε να κάνετε προεπισκόπηση των
μαθημάτων στα αγγλικά, παρακαλώ ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο:
http://primetech.iit.demokritos.gr

εκπαιδεύτηκαν στις τεχνικές λειτουργίες της
πλατφόρμας Moodle, όπου φιλοξενούνται όλες οι
ενότητες. Έχουν επίσης εξεταστεί λεπτομερώς
όλες τις ενότητες. Οι εταίροι αλληλοεκπαιδεύτηκαν και είχαν την ευκαιρία να
παρέχουν ανατροφοδότηση ο ένας στον άλλο για
την καλύτερη ποιότητα των πόρων κατάρτισης.
Η τελική έκδοση του περιεχομένου της k;aue
ενότητας δημιουργήθηκε και συμφωνήθηκε από
όλους τους εταίρους.

Προσαρμογή των εκπαιδευτικών
ενοτήτων βάση των αναγκών σε
εθνικό επίπεδο
Συνάντηση και κατάρτιση εταίρων
στην Αθήνα
Τον Ιανουάριο του 2018 οι Έλληνες εταίροι φιλοξένησαν την τρίτη πολυεθνική συνάντηση του
έργου στην Αθήνα στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας
Δημόκριτου. Το επίκεντρο της συνάντησης ήταν
να παρακολουθηθεί η πρόοδος του έργου και να
σχεδιαστούν τα επόμενα βήματα καθώς και η
περίοδος της δημιουργίας των ενοτήτων έφτανε
στο τέλος της. Προγραμματίστηκε επίσης και η
επόμενη συνάντηση η οποία θα συμπέσει με την
τελική διάσκεψη.

Δεδομένου ότι όλες οι ενότητες δημιουργήθηκαν
στα αγγλικά, αφού συμφωνήθηκε η τελική έκδοση, το υλικό μεταφράστηκε σε Γερμανικά, Ελληνικά, Λετονικά και Ρουμάνικα. Ο Βρετανός εταίρος
είχε Την ευθύνη να διορθώσει και να εδραιώσει
το περιεχόμενο στα αγγλικά. Εκτιμάται ότι όλες οι
ενότητες θα είναι διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες
των εταίρων που εμπλέκονται στο πρόγραμμα
primeTECH μέχρι τα τέλη Απριλίου 2018.

Επόμενα Βήματα
Με το έργο της δημιουργίας σχεδόν τελειωμένο,
είναι καιρός να δείξουμε τα αποτελέσματα του
έργου στο ευρύτερο κοινό, να τα δοκιμάσουμε με
τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
σε όλες τις χώρες των χωρών εταίρων και να διαδοθούν ευρέως για να επιτύχουμε τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό μαθητών, που μπορούν να
επωφεληθούν από τις εκπαιδευτικές ενότητες.
Μπορούν να ξεκινήσουν να μαθαίνουν στο διαδίκτυο και να κερδίζουν badges, επικυρώνοντας
έτσι τις νέες δεξιότητές τους.

Η συνάντηση των εταίρων στην Αθήνα τον Ιανουάριο
του 2018

Η συνάντηση για την διαχείριση του έργου
ακολούθηθηκε από 5 ημέρες εντατικής
εκπαίδευσης
όπου
οι
συμμετάσχοντες
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Σχέδιο των primeTECH Οpen Βadges

Μάθετε περισσότερα για τις δραστηριότητες του έργου της primeTECH
 Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: primetechedu.eu
 Ακολουθήστε μας στο Twitter: @primetecheu
 Ακολουθήστε μας στο Facebook: @primetecheu
 Εγγραφές στην πλατφόρμα Moodle:
http://primetech.iit.demokritos.gr
 Επικοινωνία: University of Hannover
Institut für Didaktik der Demokratie
Project leader: Prof. Dirk Lange
Contact: Dr. Eva Kalny
Phone: +49 511 762 14459
eva.kalny@idd.uni-hannover.de
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