
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή 
του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί 

να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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Πιλοτικές Δράσεις 

Είκοσι οκτώ εκπαιδευτικοί σε έξι χώρες της Ευρώπης εξοικειώθηκαν με το εκπαιδευτικό υλικό 

και τα ψηφιακά εργαλεία  του προγράμματος START IN που περιλαμβάνουν πλατφόρμα  

διαδικτυακών μαθημάτων  και  εφαρμογή κινητών συσκευών συσκευών. Την άνοιξη του 2019, 

οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί παρείχαν ανατροφοδότηση μέσω ηλεκτρονικού 

ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα θα αξιοποιηθούν για την βελτίωση των ψηφιακών 

εργαλείων του προγράμματος. 

1η Πιλοτική Δράση. Τα αποτελέσματα της ανατροφοδότησης παρουσιάστηκαν σε αναφορά 

που συντάχθηκε από τις Piia Kolho and Pauliina Silvennoinen, επίκουρες καθηγήτριες, στο 

Παιδαγωγικό τμήμα Εκπαιδευτικών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  του πανεπιστημίου του 

JAMΚ.  Αυτή η αναφορά είναι διαθέσιμη μέσω του παρακάτω συνδέσμου: 

https://issuu.com/piiakolho/docs/start_in_pilot_1_feedback_results  

Η δεύτερη φάση πιλοτικών δοκιμών ολοκληρώθηκε, παρέχοντας ανατροφοδότηση για την 

εφαρμογή για φορητές συσκευές του START IN και για την πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης. Η 

πληροφορία που συγκεντρώθηκε αποτέλεσε τη βάση για τις τελικές ενημερώσεις στα δύο 

ψηφιακά προϊόντα που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου START IN. 

Οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι ενώ χρησιμοποίησαν και τα δύο ψηφιακά προϊόντα, η 

πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης είναι πιο εύχρηστη και ότι η χρήση εφαρμογών για φορητές 

συσκευές δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για διδασκαλία σε κάποιες από τις χώρες του 

έργου. Επίσης, σημειώθηκε ότι πιο ενδιαφέροντα είναι τα διαδραστικά στοιχεία και τα βίντεο 

όσον αφορά το περιεχόμενο της πλατφόρμας και τα κουίζ που μπορούν να δημιουργηθούν 

στην εφαρμογή για φορητές συσκευές. Και τα δυο πνευματικά προϊόντα μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν ως οριζόντια από εκπαιδευτικής άποψης, εφαρμόσιμα σε ποικίλα 

διδακτικά και μαθησιακά περιβάλλοντα, επιτρέποντας τη δημιουργία υλικού προσαρμοσμένου 

στις ανάγκες της ομάδας-στόχου. 

Επισκεφτείτε το τμήμα Προϊόντα του Προγράμματος για περισσότερες πληροφορίες για τα 

αποτελέσματα του έργου: 

https://startin.erasmus.site/el/products/  
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