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O σκοπός του έργου είναι να αναπτύξει και να 
δοκιμάσει εκπαιδευτικό υλικό που ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των 
επαγγελματιών στην προσχολική εκπαίδευση και 
φροντίδα για τις ηλικίες 0-6 ετών.

Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι ευέλικτο και θα 
συνδυάζει την αυτοδιδασκαλία με διαδραστικές 
μεθόδους, αξιοποιώντας την τεχνολογία της online 
εκπαίδευσης. Επιπλέον, το EduTeach θα προάγει 
την έρευνα και την ανάπτυξη διδακτικών μοντέλων 
και μεθόδων για περισσότερο αποτελεσματική 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση του διδακτικού 
προσωπικού στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς 
και των διαχειριστών των αντίστοιχων μονάδων 
στο πεδίο της διοίκησης και του συντονισμού.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιμέρους στόχοι του EduTe-
ach είναι οι εξής:
 y Ανάπτυξη διαδραστικών διδακτικών πολυμεσικών 

ενοτήτων (modules)
 y Δημιουργία βάσης δεδομένων και πληροφορίας 

σε 8 γλώσσες
 y Ανάπτυξη εκπαιδευτικής online πλατφόρμας 

όπου θα φιλοξενείται το σύνολο του 
εκπαιδευτικού προγράμματος  

Aξιοποιώντας τα αποτελέσματα της έρευνας που θα 
διενεργηθεί για τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών 
αναγκών, θα πραγματοποιηθούν 9 διαδικτυακές 
συνεδρίες στη βάση εκπαιδευτικών ενοτήτων 
(modules) που εστιάζουν σε καλές πρακτικές, 
σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες, καθώς και 
ανταλλαγή απόψεων και γνώσης ειδικών στο χώρο 
της προσχολικής εκπαίδευσης. 

Κάθε συνεδρία θα αποτελείται από τρία μέρη:
1. Αυτοδιδασκαλία: Οι εκπαιδευόμενοι θα 

έχουν στη διάθεσή τους εκπαιδευτικό υλικό 
σε κείμενο και εικόνα σε online Σύστημα 
Διαχείρισης Μάθησης (LMS, ILIAS 5.1).

2. Αφήγηση (Storytelling): Εκπαίδευση μέσα 
από την ενσωμάτωση μελετών περίπτωσης 
και εμπειριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
αξιοποιώντας την αφήγηση ως εργαλείο και 
τεχνική μάθησης.

3. Webinars: Κάθε webinar θα συντονίζεται από 
έναν εταίρο του EduTeach , ενώ θα φιλοξενεί 
παρουσιάσεις ειδικών στο χώρο. Οι εκάστοτε 
θεματικές θα αναλύονται και θα συζητούνται 
συνεργατικά online.

The EduTeach Project
Το EduTeach είναι ένα διακρατικό έργο που 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και το πρόγραμμα Erasmus+.
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