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Από τη στιγμή που ο Covid-19 εξελίχθηκε σε πανδημία το 2020, πολλές κυβερνήσεις στην
Ευρώπη αναγκάστηκαν να λάβουν ακραία μέτρα περιορισμού στο βαθμό που κανένας δεν
μπορούσε να φανταστεί. Ξαφνικά, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να διδάξουν για πρώτη φορά
από το σπίτι τους, οι μαθητές να συνεχίσουν τη μάθηση τους από το σπίτι και οι γονείς να
υποστηρίξουν τα παιδιά τους αναλαμβάνοντας συχνά το ρόλο του εκπαιδευτικού. Αυτή η νέα
πραγματικότητα βρήκε πολλούς εκπαιδευτικούς απροετοίμαστους στο να προσαρμόσουν
τους τρόπους διδασκαλίας, τη δημιουργικότητα, τη μάθηση και τις συνήθειες τους και να
παραμείνουν δημιουργικοί και αποτελεσματικοί ενώ παραμένουν στο σπίτι.
Με στόχο την επίλυση αυτού του προβλήματος, το Erasmus+ έργο ONLIFE θα αναπτύξει μια
μεθοδολογία η οποία θα υποστηρίξει τη διαδικασία προσαρμογής των εκπαιδευτικών στη
διαδικασία της διαδικτυακής διδασκαλίας στη σχολική εκπαίδευση, ώστε να αποκτήσουν
υβριδικές δεξιότητες ως εκπαιδευτικοί.
Η άμεση ομάδα-στόχος του έργου είναι οι εκπαιδευτικοί και οι ηγέτες στον τομέα της
εκπαίδευσης καθώς είναι οι πρώτοι που πρέπει να προσαρμόσουν τις διδακτικές τους
μεθοδολογίες στις ανάγκες των μαθητών που προέκυψαν από την πανδημία. Επίσης, η
έμμεση ομάδα-στόχος είναι οι μαθητές και οι οικογένειές τους που μπορούν να
επωφεληθούν από το καινοτόμο διδακτικό υλικό του έργου.
Κατά τη διάρκεια του έργου (Ιούνιος 2021 – Μάιος 2023, στόχος είναι να ενισχυθούν τα
σχολεία για να μπορούν να παρέχουν υψηλής ποιότητας και συμπεριληπτική ψηφιακή
εκπαίδευση στους μαθητές τους μέσω της ανάπτυξης των παρακάτω παραδοτέων:
•
•
•
•

IO1 – Έκθεση Μελέτης Περιπτώσεων “Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Σχολική
Εκπαίδευση: από το Ευρωπαϊκό όραμα στη σχολική διακυβέρνηση”
IO2 - Πιλοτική εφαρμογή της κατάρτισης πάνω στην διαδικτυακή διδασκαλία στη
σχολική εκπαίδευση
IO3 - Μαθησιακό ONLIFE Πρότυπο (OLP) για την αναγνώριση και την επικύρωση των
δεξιοτήτων των επαγγελματιών στη σχολική εκπαίδευση
IO4 – Προτάσεις και οδηγίες προς τους σχολικούς οργανισμούς

Το έργο συντονίζει το Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο της Κρακοβίας (Πολωνία) και
συμμετέχουν οι εταίροι: European Digital Learning Network – DLEARN (Ιταλία), Eurogeo
VZW (Βέλγιο), Εκπαιδευτήρια Δούκα (Ελλάδα), Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης (Ισπανία),
European Association of Career Guidance – EACG (Cyprus), Θεωρητικό Λύκειο "Tudor
Arghezi"(Ρουμανία) and Liceo Statale Ettore Majorana (Italy).
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του
έργου: https://onlife.up.krakow.pl/

