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Η ιδέα για το έργο STRANDS - Schools in Transformation with
Readiness, Adaptations and Nurturing Digital Skills - γεννήθηκε κατά τη
διάρκεια της πανδημίας του ιού covid-19, έτσι ώστε οι δάσκαλοι, και οι
εκπαιδευτές να μάθουν όλες τις ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται για να
διδάξουν σωστά τους μαθητές τους και να μεταδώσουν τις γνώσεις τους
στους συναδέλφους τους, ώστε να διευκολυνθεί η μετάβαση στη μικτή
μάθηση και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ο κύριος στόχος του
STRANDS είναι να διευκολύνει τη μετάβαση στη μικτή και την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση για  τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. 
 Υποστηρίζοντάς τους για την ενσωμάτωση των ψηφιακών μεθοδολογιών
στις μαθησιακές πρακτικές, το  έργο θα  στοχέυσει επίσης στην δημιουργία
συναισθηματικών δεσμών μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών και οικογενιών. 



 
Στους  επόμενους 24 μηνές αναμένουμε  να επιτύχουμε
5 αποτελέσματα: Το πρώτο είναι η δημιουργία μιας
διαδικτυακής πλατφόρμας που  θα συμπεριλαμβάνει
μια κοινότητα για εκπαιδευτικούς, το δεύτερο
αποτέλεσμα είναι η δημιουργία συγκεκριμένων
κατευθυντήριων γραμμών με τεχνικές συμβουλές
για μια ψηφιακή μάθηση χωρίς αποκλεισμούς, το
τρίτο αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μιας
εργαλειοθήκης μη τυπικής εκπαίδευσης για τη
διαδικτυακή διδασκαλία, το τέταρτο αποτέλεσμα είναι
η δημιουργία ενός εγχειριδίου ηλεκτρονικής
ασφάλειας για οικογένειες και μαθητές και το πέμπτο
αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός πρωτοκόλλου για
την πιστοποίηση δεξιοτήτων. 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ: 

 projectstrands.eu
 

@strandsproject
 

@strandsproject

 

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΣ
Το έργο STRANDS περιλαμβάνει 3 κύριες
ομάδες-στόχους:
ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ, ΜΑΘΗΤΕΣ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
 Σχεδιάζουμε να εμπλέξουμε περισσότερους
από 200 δασκάλους και εκπαιδευτικούς,
περισσότερους από 1000 μαθητές και
σπουδαστές και περισσότερες από 25
οικογένειες & κοινότητες, σχολεία, εκπαιδευτικά
ιδρύματα, μέχρι το τέλος του έργου.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΝΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΣΝΤΗΣΗ
Λόγω της πανδημίας, η εναρκτήρια συνάντηση
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Η κοινοπραξία
άρχισε να εργάζεται για το Αποτέλεσμα 1:
Διαδικτυακή Πλατφόρμα ΤΠΕ για Εκπαιδευτικούς.
Θα δημιουργηθούν τρεις κύριες συμπληρωματικές
παραγωγές: ένα ειδικό διαδικτυακό δίκτυο ΤΠΕ με
επικεφαλής τους εκπαιδευτικούς, ένα εργαλείο
αυτοαξιολόγησης της ψηφιακής συμπεριφοράς και
κατευθυντήριες γραμμές για τους ψηφιακούς ηγέτες.
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