
“Προωθώντας Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους 
και Πρακτικές, ως μια ευκαιρία μείωσης του 

ψηφιακού χάσματος στην Ευρωπαϊκή Εκπαίδευση, 
για μια πιο συμπεριληπτική κοινωνία.”

Το OLA Open Learning for All –
Βελτιώνοντας ψηφιακούς Ανοιχτούς 
Εκπαιδευτικούς Πόρους για 
συμπερίληψη ενάντια στα στερεότυπα
είναι ένα διετές πρόγραμμα (2021-23) 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
προγράμματος Erasmus+ το οποίο 
χρηματοδοτείται για να:
• δώσει ώθηση στην ανάπτυξη και 

διάχυση Ανοικτών Εκπαιδευτικών 
Πόρων (OER)  και πρακτικών (OEP), 
παράλληλα με την ενίσχυση της 
Ευρωπαϊκής συνεργασίας

• προωθήσει την ευρύτερη έννοια 
των «ψηφιακών και τεχνολογικών 
ικανοτήτων»,  
συμπεριλαμβανομένης και της 
δυνατότητας χρήσης διαδικτυακών 
πηγών πληροφοριών με κριτικό και 
υπεύθυνο τρόπο, ως προϋπόθεση 
πρακτικής ενημερωμένων και 
συνειδητών πολιτών

• ευαισθητοποιήσει σχετικά με τα 
στερεότυπα (π.χ. έμφυλα) και τις 
αξίες που μεταφέρονται άρρητα 
μέσω των σχολικών βιβλίων και των 
διαδικτυακών πόρων

Τι είναι το OLA;
Ως εταίροι του OLA, 
συνδυάζουμε 
επιστημονική ερευνητική 
γνώση, εξειδικευμένη 
τεχνογνωσία και 
αυθεντική εμπειρία από τη 
σχολική εκπαιδευτική 
πράξη για να αναπτύξουμε 
Μαζικά Ανοιχτά 
Διαδικτυακά Μαθήματα 
(MOOC), οδηγίες προς 
εκπαιδευτικούς και 
εκδότες
και μια ανοιχτής 
πρόσβασης διαδικτυακή 
πλατφόρμα για τη 
δημιουργία και τον 
διαμοιρασμό πολυμεσικών 
εκπαιδευτικών σεναρίων. 
Στο τέλος του 
προγράμματος θα είναι 
διαθέσιμα 80 διαθεματικά 
σενάρια που εντάσσονται 
στην ομπρέλα του STEAM
(Επιστήμες, Τεχνολογία, 
Μηχανική, Τέχνες και 
Μαθηματικά)

Τι κάνουμε;
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OLA MOOC: Σύντομα διαθέσιμα 
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι τα Μαζικά Ανοιχτά
Διαδικτυακά Μαθήματα του προγράμματος OLA σχετικά με τους Ανοιχτούς
Εκπαιδευτικούς Πόρους, μετά μια πρώτη δοκιμαστική περίοδο, θα είναι
σύντομα διαθέσιμα σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα σε διεθνές επίπεδο.

Τα OLA MOOC είναι 5 διαφορετικά μαθήματα που πραγματεύονται διαφορετικές
πτυχές των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων. Αναλυτικά τα μαθήματα είναι: ‘What
OER are’, μια εισαγωγή στο θέμα των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων, ‘Reusing
OER’, με πρακτικές συμβουλές για την επαναχρησιμοποίηση και την προσαρμογή
εκπαιδευτικών πόρων που υπάρχουν ήδη, Building and Evaluating OER’, ένας
οδηγός για τους εκπαιδευτικούς στη δημιουργία και την αξιολόγηση των δικών
τους Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων, ‘Open pedagogy and blended education’,
με μια πιο θεωρητική επισκόπηση του θέματος και ‘Creative commons’, μια
ανάλυση των διαφορετικών τύπων των ανοιχτών αδειών χρήσης που υπάρχουν.
Η παρακολούθηση του κάθε μαθήματος είναι ανεξάρτητη από τα υπόλοιπα και
κάθε μάθημα παρέχει πιστοποιητικό παρακολούθησης στους συμμετέχοντες που
θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τις δοκιμασίες.
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα
μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας: ola.management@irpps.cnr.it
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OLA ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Η επόμενη GSO έκδοση (20 
Νοεμβρίου) έχει τίτλο
‘Creavolution’, όπως 
φαίνεται στην αφίσα, και 
αναφέρεται στο θέμα Νους 
και Δημιουργικότητα. 
Η επιμορφωτική συνάντηση 
έχει αξία για την κοινότητα 
του προγράμματος GSO 
διότι οι συμμετέχοντες 
εκπαιδευτικοί μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν είτε έργα 
που έχουν δημιουργήσει οι 
ίδιοι είτε έργα που 
διαθέτουν ανοιχτή άδεια 
χρήσης.
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν
να παρακολουθήσουν την
επιμόρφωση στο: 
https://hvl.zoom.us/j/685723
49296?pwd=VldVbk5BakN0d
mk4bEFxOTlMcXVYUT09
Passcode: 693722

Σημειώστε στο ημερολόγιό σας την 20η Μαΐου! Στις 3 ώρα Ελλάδας, θα
πραγματοποιηθεί μια διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση με τίτλο ‘Open
Educational Resources (and where to find them)’, το οποίο θα εστιάζει στους
Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους και τις Ανοιχτές άδειες Χρήσης.
Εισηγήτριες θα είναι οι Μαρία Μπούμπουκα και Σοφία Μουγιάκου από το 1ο

Πρότυπο Γυμνάσιο Αθήνας και η Παρασκευή Τζούβελη από το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Γλώσσα εργασίας: Αγγλική. Διάρκεια: 2 ώρες.

Η επιμορφωτική συνάντηση είναι ανοιχτή σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα.
Πραγματοποιείται στο πλαίσιο των μηνιαίων επιμορφωτικών συναντήσεων που
οργανώνονται μέσω του προγράμματος GSO4SCHOOL European project,.

https://hvl.zoom.us/j/68572349296?pwd=VldVbk5BakN0dmk4bEFxOTlMcXVYUT09
http://gso4school.eu/


OLA επόμενα βήματα
Αυτή την περίοδο, όλα τα συνεργαζόμενα σχολεία εργάζονται στη
δημιουργία διαθεματικών σεναρίων που εντάσσονται στην ομπρέλα
του STEAM (Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και
Μαθηματικά) σύμφωνα με τις βασικές αρχές του OLA. Σκοπός είναι η
δημιουργία ενός αποθετηρίου σεναρίων και πολυμεσικών Ανοιχτών
Εκπαιδευτικών Πόρων που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από
ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα.
Παράλληλα, όλες οι συμμετέχουσες χώρες οργανώνουν δράσεις
ευαισθητοποίησης όλων των ενδιαφερομένων, σε εθνικό και τοπικό
επίπεδο, γύρω από το θέμα των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων και
των βασικών αρχών του OLA. Αν είστε από την Ελλάδα, την Ιταλία,
την Κύπρο, τη Ρουμανία ή την Ισπανία και ενδιαφέρεστε να
συμμετάσχετε σε αυτές τις δράσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί
μας (ola.management@irpps.cnr.it) και θα σας φέρουμε σε επαφή με
τους εθνικούς εταίρους.
Ως παράδειγμα αναφέρουμε ότι στο πλαίσιο της εθνικής ημερίδας
OLA στην Ιταλία τον Μάιο του 2021, οργανώσαμε μαζί με το
υπουργείο Παιδείας ένα στρογγυλό τραπέζι (διαδικτυακό λόγω
πανδημίας) με εκπαιδευτικούς, ερευνητές, μαθητές, εκδότες, και
υπευθύνους εκπαιδευτικής πολιτικής σχετικά με το θέμα των
στερεοτύπων και των άρρητων αξιών στην εκπαίδευση, με τη
συμμετοχή του Ιταλού βουλευτή Alessandro Fusacchi, εισηγητή ενός
νομοσχεδίου που στοχεύει στην εξάλειψη των στερεοτύπων από τα
σχολικά βιβλία. Τα συμπεράσματα κοινοποιήθηκαν στην
πρωτοβουλία της UNESCO Futures of Education ως μέρος της
διεθνούς διαβούλευσης. Εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα
συμπεράσματα της στρογγυλής τραπέζης ενώ εδώ μπορείτε να
μάθετε περισσότερα για την πρωτοβουλία της UNESCO.

mailto:ola.management@irpps.cnr.it
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https://en.unesco.org/futuresofeducation/


OLA 1η Διεθνής Συνάντηση 
(με φυσική παρουσία!)

Είναι χαρά μας να μοιραστούμε μαζί σας μερικές
φωτογραφίες από την 1η Διεθνή Συνάντηση που
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον περασμένο Νοέμβριο



OLA 1η Διεθνής Συνάντηση 
(με φυσική παρουσία!)

Είμαστε πολύ περήφανοι να μοιραστούμε μαζί σας
δείγματα της δημιουργικότητας των μαθητών του 1ου

Πρότυπου Γυμνασίου Αθήνας που μας φιλοξένησε.
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ΕΤΑΙΡΟΙ:

Italy: CNR-IRPPS (international coordinator of the project)
Istituto Comprensivo Carducci-King of Casoria

Cyprus: University of Cyprus

Greece: National Technical University of Athens
1° Peiramatiko Gymnasio Athinas

Romania: Scoala Gimnaziala Mircea Eliade of Craiova

Spain: Centro de Formación Somorrostro

Contact: ola.management@irpps.cnr.it
Official website: https://mooc.olaproject.eu/about

Facebook page: https://www.facebook.com/OLAeuproject/
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