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Θέμα: Συμπλήρωση ερωτηματολογίου Ευρωπαϊκού Έργου Horizon 2020 CRISS» από σχολεία Παιδαγωγικής ευθύνης και εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας
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Αγαπητοί/Αγαπητές Συνάδελφοι,
Όπως ήδη γνωρίζετε (με το προαναφερόμενο σχετικό έγγραφο), η Περιφερειακή
Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης συμμετέχει από την 1η Ιανουαρίου 2017 στο
μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που καλύπτει την περίοδο 2014-2020. Πρόκειται για το έργο
HORIZON2020 με τίτλο «Demonstration of a scalable and cost-effective cloudbased digital learning infrastructure through the Certification of digital competences
in primary and secondary schools» και το ακρώνυμο «CRISS», το οποίο θα
διαρκέσει τρία χρόνια.
Για διευκόλυνση αντιγράφεται εδώ ο σύνδεσμος του εγγράφου:

Ενημέρωση Σχολικών Μονάδων για το Ευρωπαϊκό Έργο HORIZON2020 με το
ακρωνύμιο CRISS- Αποστολή ερωτηματολογίου

Το συγκριμένο έργο έχει ως στόχο την παραγωγή ενός οικοσυστήματος ψηφιακής
μάθησης σε τεχνολογίες νέφους (cloud-based) το οποίο θα προσφέρει στους
εκπαιδευτικούς και στους μαθητές ένα καινοτόμο και πρωτοποριακό περιβάλλον για
την απόκτηση, αξιολόγηση και πιστοποίηση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους
μέσα στο σχολείο.
Η πιλοτική εφαρμογή αυτού του περιβάλλοντος θα είναι μεγάλης κλίμακας με
περισσότερα από 490 σχολεία, 25.400 μαθητές και 2.290 εκπαιδευτικούς σε
ολόκληρη την Ευρώπη.
Στην παρούσα φάση δημιουργούνται τα κριτήρια που θα καθορίζουν τι θα πρέπει να
είναι σε θέση να αποδείξει ο μαθητής, ώστε να πιστοποιεί τις ψηφιακές του
ικανότητες.
Στο πλαίσιο αυτό, αγαπητοί κ. Διευθυντές, αγαπητές κ. Διευθύντριες,
παρακαλώ να ενημερώσετε τον Σύλλογο διδασκόντων σχετικά, προκειμένου να
αφιερώσουν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας 20 λεπτά να συμπληρώσουν το
ερωτηματολόγιο ως τις 12 Οκτωβρίου από το σχολείο ή το σπίτι.
Ενημερώστε με (με e-mail) στις 13/10/17, για να φτιάξουμε σιγά σιγά τη λίστα των
σχολείων που έχουν αρχίσει να ενδιαφέρονται για το έργο.

Επίσης, αγαπητοί/αγαπητές Συνάδελφοι Φιλόλογοι
των σχολικών μονάδων Επιστημονικής Ευθύνης μου οι οποίοι έχετε
χρησιμοποιήσει ή χρησιμοποιείτε Τ.Π.Ε. στα μαθήματά σας παρακαλώ να
επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaCv3A2lUYmjnzXZK5u42ZlA44pDXdISEnSyRw21EiBNxNg/viewform (στην ελληνική γλώσσα)
και να συμβάλετε στη διαμόρφωση των κριτηρίων, επικυρώνοντας ή προτείνοντας
αλλαγές για κάθε προτεινόμενο κριτήριο, μέχρι την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017.
Στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έχει προβλεφθεί η προστασία της
ανωνυμίας της συμμετοχής.
Σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση!
Με τιμή,
Βασιλεία Καλοκύρη
Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων
ΠΔΕ Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο

