
 

 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες Έργου: 

Τίτλος Έργου: Geeks for Education – inclusive teaching and learning of STEM and digital skills by 

leveraging tech hubs and non-formal education. 

Εταίροι Έργου στην Ελλάδα: ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (www.cti.gr), InterMediaKT (www.intermediakt.org)  

Κωδικός Έργου: 2020-1-FR01-KA201-080023 

Ιστοσελίδα Έργου: www.geeks4education.eu 

 

Λίγα λόγια για το έργο: 

Το έργο “G4E (Geeks for Education)” στοχεύει στην βελτίωση της συμμετοχικής εκπαίδευσης 

δημιουργώντας συνέργειες μεταξύ φορέων τυπικής και μη-τυπικής εκπαίδευσης. Στόχος μας είναι να 

υποστηρίξουμε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές-τριες να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, 

ώστε να χρησιμοποιούν την εκπαίδευση STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) για την 

υποστήριξη και καλλιέργεια τόσο των δικών τους δεξιοτήτων όσο και των μαθητευόμενών τους. 

 

Πρώτη φάση έργου – Reflective analysis & benchlearning of current practices 

Σε πρώτη φάση, το έργο αποσκοπεί να προ(σ)καλέσει τους-τις εκπαιδευτικούς να αυτό-αξιολογήσουν τις 

ικανότητες, μέσω του εργαλείου SELFIE.  

Στην συνέχεια, με τη βοήθεια των συνεργατών του έργου, οι εκπαιδευτές-τριες θα είναι σε θέση να 

αξιολογήσουν τις ικανότητές τους και τις δυνατότητες του σχολείου ή του φορέα τους. Με αυτό τον 

τρόπο θα μπορέσουμε να χαρτογραφήσουμε τις ψηφιακές δεξιότητες των σχολείων, βοηθώντας 

παράλληλα στην βελτίωσή τους. 

 

Τι αναζητάμε:   

Αναζητάμε εκπαιδευτές-τριες για να συμμετάσχουν στο έργο μαζί με τον φορέα τον οποίο εκπροσωπούν. 

Η συμμετοχή των εκπαιδευτών-τριών στην πρώτη φάση του έργου αφορά κυρίως την δημιουργία 

λογαριασμού στο εργαλείο SELFIE, τόσο για τους εκπαιδευτές όσο και για το σχολείο ή τον φορέα που 

εκπροσωπούν, συμπληρώνοντας βασικά στοιχεία όπως, η βαθμίδα εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, 

δευτεροβάθμια) και τον ρόλο που έχουν στον φορέα που εκπροσωπούν.  

http://www.cti.gr/
http://www.intermediakt.org/
http://www.geeks4education.eu/


 

 

Στην συνέχεια θα δημιουργήσουν ή θα επιλέξουν ερωτήσεις που προσφέρει το εργαλείο SELFIE σε 

συγκεκριμένους τομείς του STEM όπως είναι η ηγεσία, η δομή και ο εξοπλισμός του φορέα, η συνεχής 

επαγγελματική κατάρτιση, η διδασκαλία και η εκπαίδευση, οι καλές πρακτικές και οι ψηφιακές 

δεξιότητες των μαθητών. 

Τέλος, έπειτα από την επεξεργασία του εργαλείου SELFIE και τη δημιουργία των τελικών ερωτήσεων, 

καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις μαζί με τους μαθητευόμενούς τους, σε διάρκεια 2 ωρών. Τα 

αποτελέσματα των απαντήσεων θα χρησιμοποιηθούν και θα προστεθούν στην έρευνα του έργου για την 

χαρτογράφηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των σχολείων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η συνολική διάρκεια της πρώτης φάσης του έργου είναι 2 μήνες (μέχρι και το 

τέλος Μαρτίου) όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί η εφαρμογή του εργαλείου SELFIE σύμφωνα με τα 

παραπάνω (στο χώρο και χρόνο που θα επιλέξουν οι ίδιοι-ες εκπαιδευτές-τριες.) 

Αν έχουμε ήδη το ενδιαφέρον σας, και σας ενδιαφέρει να βελτιώσετε τον ψηφιακό αλφαβητισμό του 

σχολείου και τον μαθητών σας, τότε είστε ένας-μια από τους εκπαιδευτικούς για τους οποίους 

δημιουργήθηκε το έργο G4E. 

 

Λίγα λόγια για το εργαλείο Selfie:  

 

Το SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational 

technologies/ Αυτο-αξιολόγηση για την αποτελεσματική μάθηση με την ενίσχυση της χρήσης καινοτόμων 

εκπαιδευτικών τεχνολογιών) είναι ένα δωρεάν εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τα σχολεία 

να ενσωματώσουν τις ψηφιακές τεχνολογίες στη διδασκαλία, στη μάθηση και στην αξιολόγηση. 

 

Το SELFIE συγκεντρώνει με πλήρη ανωνυμία τις απόψεις των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των 

διευθυντικών στελεχών σχολείων σχετικά το πώς το σχολείο τους χρησιμοποιεί την τεχνολογία. Αυτό 

γίνεται μέσω σύντομων προτάσεων και ερωτήσεων και απλών απαντήσεων που βαθμολογούνται από το 

1 έως το 5. Για τις απαντήσεις στις ερωτήσεις και τις προτάσεις απαιτούνται περίπου 20 λεπτά. 



 

 

 
 

 

Μπορείτε να δείτε περισσότερα για το εργαλείο εδώ: 

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/about-selfie_el  

 

Εάν ενδιαφέρεστε να δηλώσετε συμμετοχή στην συγκεκριμένη δράση, παρακαλώ στείλτε 

email στην διεύθυνση vgkamas@cti.gr και kapralou@cti.gr με θέμα «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΙΟ1 

ΓΙΑ ΤΟ G4E». 

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/about-selfie_el
mailto:vgkamas@cti.gr
mailto:kapralou@cti.gr

