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Το έργο TRANSIt συγχρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο 
του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης

Το όραμα του TRANSIt 
Κύριος στόχος του έργου TRANSIt είναι: α) η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών γύρω 
από τις βασικές ικανότητες για τη δια βίου μάθηση και β) η καλλιέργεια των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών 
σχετικά με τη διδασκαλία και την αξιολόγηση των ικανοτήτων των μαθητών με χρήση ψηφιακών 
φακέλων (e-portfolios). Απώτερο στόχο αποτελεί η υλοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών 
στην καθημερινή σχολική πράξη. Μέσω μιας σειράς δράσεων (βιωματικά σεμινάρια και εργαστήρια, 
επιμορφώσεις) και καινοτόμων πρακτικών το έργο στοχεύει: α) στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών 
σχετικά με το πώς μπορούν να ωφεληθούν από την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, β) την αξιοποίηση/
αξιολόγηση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, και γ) την ανταλλαγή περιεχομένου και στρατηγικών 
μέσω της συμμετοχής και αλληλεπίδρασης σε δίκτυα εκπαιδευτικών από όλη την Ευρώπη. 

Οι μέθοδοι του έργου στηρίζονται σε μια ολιστική προσέγγιση της διαδικασίας μάθησης, την προσωπική 
και κοινωνική ανάπτυξη, βρίσκοντας εφαρμογή σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών περιοχών. Η προσέγγιση 
του έργου έχει ως στόχο να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας, τις διαπολιτισμικές και 
πολυγλωσσικές ικανότητες, την κοινωνική ανάπτυξη και τις μεταγνωστικές ικανότητες.

TRANSIt to knowledge



Στόχοι
•	 Ανάλυση αναγκών των εκπαι-

δευτικών με στόχο αφενός τον 
προσδιορισμό των ανασταλτικών 
παραγόντων στη διαδικασία 
εισαγωγής νέων προσεγγίσεων 
στη σχολική πράξη και αφετέρου 
των παραγόντων, οι οποίοι 
μπορούν να υποστηρίξουν απο-
τελεσματικά τέτοιες παρεμβάσεις. Η διαδικασία αυτή θα 
τροφοδοτήσει την ανάπτυξη της μεθοδολογίας κατάρτισης. 
Οι κοινότητες των ενδιαφερομένων φορέων (εκπαιδευτικοί, 
επιμορφωτές εκπαιδευτικών, υπεύθυνοι εκπαιδευτικής 
πολιτικής) θα ενεργοποιηθούν για να υποστηρίξουν τη 
διαδικασία αυτή.

•	 Ανάπτυξη ενός καινοτόμου πλαισίου επιμόρφωσης 
εκπαιδευτικών, το οποίο θα συμβάλει: α) στην ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών γύρω από τις βασικές 
ικανότητες για τη δια βίου μάθηση και β) στην καλλιέργεια των 
δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διδασκαλία και την 
αξιολόγηση των ικανοτήτων των μαθητών με χρήση ψηφιακών 
φακέλων. Το προτεινόμενο πλαίσιο κατάρτισης θα περιέχει 
μεταξύ άλλων καλές πρακτικές από προηγούμενες δράσεις/
έργα σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί 
μπορούν να σχεδιάζουν διαθεματικές δραστηριότητες, οι οποίες 
προωθούν την ανάπτυξη των ικανοτήτων. 

•	 Η επικύρωση του προγράμματος κατάρτισης μέσω  
εκτεταμένων κύκλων σχολικής εφαρμογής. Οι εκπαιδευτικοί 
θα παρέχουν ανατροφοδότηση σχετικά με τις εμπειρίες που 
απέκτησαν στην τάξη κατά τη διάρκεια υλοποίησης των 
προτεινόμενων δραστηριοτήτων.

•	 Η ενημέρωση του διοικητικού προσωπικού/διευθύνσεων 
εκπαίδευσης με στόχο την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στη 
θεμελίωση του χάσματος μεταξύ πολιτικής και καθημερινής 
σχολικής πράξης όσον αφορά την ανάπτυξη των ικανοτήτων 
για τη δια βίου μάθηση.

•	 Η δημιουργία κοινοτήτων πρακτικής, και η διάχυση των 
αποτελεσμάτων του έργου σε δίκτυα εκπαιδευτικών σε όλη 
την Ευρώπη. 

•	 Η ανάπτυξη μιας συστηματικής μεθοδολογίας αξιολόγησης 
για τον προσδιορισμό του αντίκτυπου της προτεινόμενης 
προσέγγισης όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και 
αποδοτικότητα της διαδικασίας κατάρτισης. 

•	 Η σύνθεση οδηγιών και συστάσεων σχετικά με τη διδασκαλία 
και την αξιολόγηση με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων.

Project Website

www.transit-project.eu
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Ομάδες-στόχοι

Εκπαιδευτικοί,  Επιμορφωτές Εκπαιδευτικών, 
Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

Λέξεις-κλειδιά

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο, 
Βασικές Ικανότητες για τη Δια Βίου Μάθηση,  
Ψηφιακός Φάκελος Μαθητή, Διαθεματικές 
εργασίες, Ανάπτυξη ικανοτήτων (μαθητών & 
εκπαιδευτικών)

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κατερίνα Ρίβιου 
Eλληνογερμανική Αγωγή  
Δημητρίου Παναγέα 
15351, Παλλήνη  
Τηλ: +30 210 8176791 
Fax: +30 210 6032554 
e-mail: kriviou@ea.gr

Συμμετέχοντες φορείς

Ελληνογερμανική Αγωγή (Ελλάδα)

NHL Hogeschool (Ολλανδία)

Universal Learning Systems (Ιρλανδία)

University of Barcelona (Ισπανία)

Association de Préfiguration de Internet 
of Subjects (Γαλλία)

Bundesministerium für Bildung und 
Frauen (Αυστρία)

ΙΤΥΕ «Διόφαντος» (Ελλάδα)
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