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Στόχος αυτού του προγράμματας Erasmus+ είναι να
καθοδηγήσει και να ενδυναμώσει τους εκπαιδευτικούς
από το δημοτικό έως το γυμνάσιο στην προσαρμογή
του ψηφιακού περιεχομένου στους μαθητές με
ειδικές ανάγκες. Πολλοί εκπαιδευτικοί και σχολεία
προσπαθούν να προσφέρουν λύσεις χωρίς
αποκλεισμούς στους μαθητές τους, αλλά το ψηφιακό
περιεχόμενο και η εξ αποστάσεως μάθηση απαιτούν
νέες προσαρμογές και δεξιότητες. Επομένως, οι
εκπαιδευτικοί θα χρειαστούν υποστήριξη για να
αποκτήσουν τις ψηφιακές δεξιότητες που
απαιτούνται για την εφαρμογή ποιοτικής εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης και για να δημιουργήσουν
και να οργανώσουν αυτές τις τάξεις και το ψηφιακό
περιεχόμενο με τον πιο συμπεριληπτικό τρόπο.

https://digitall-project.eu/
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

IO1- ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ: 
Ο οδηγός θα προκύψει από έρευνα/συλλογή πληροφοριών και μια
μεγάλη έρευνα μεταξύ εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών και
εμπειρογνωμόνων σχετικά με το θέμα της ένταξης στη διαδικτυακή
μάθηση. Επιπλέον, θα βασίζεται στην πρακτική εμπειρία των
εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν στο έργο. Θα εξηγήσει τις
διάφορες προκλήσεις που δημιουργεί η ψηφιακή εκπαίδευση στους
μαθητές με ειδικές ανάγκες και θα προτείνει γενικές συστάσεις για την
αντιμετώπισή τους.

https://digitall-project.eu/

IO2- 50 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ:  
Τα πρακτικά φύλλα προσαρμογής θα παρέχουν
καθοδήγηση και πρακτικές συμβουλές στους
εκπαιδευτικούς και τα σχολεία για τη
δημιουργία περιεχομένου χωρίς
αποκλεισμούς και την υιοθέτηση πρακτικών
διδασκαλίας χωρίς αποκλεισμούς για όλους
τους μαθητές τους. Αυτό σημαίνει ότι οι
διαδικτυακές σας τάξεις θα είναι
σχεδιασμένες χωρίς αποκλεισμούς από την
αρχή της προετοιμασίας σας. Τα φύλλα
προσαρμογής θα χωρίζονται σε τρεις κύριες
κατηγορίες: γραπτό περιεχόμενο, περιεχόμενο
πολυμέσων και παιδαγωγικές πρακτικές.

IO3- ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 
Η εργαλειοθήκη θα είναι μια συλλογή από 50 φύλλα παρουσίασης για διάφορους
διαδικτυακούς πόρους, εργαλεία και λογισμικό που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τη διαδικτυακή μάθηση. Το πεδίο εφαρμογής και η
προσβασιμότητα των μέσων θα αποτελέσουν, φυσικά, κριτήρια προτεραιότητας
για την επιλογή τους. Επιπλέον, οι εταίροι θα δημιουργήσουν ένα φύλλο
παρουσίασης για κάθε ένα από αυτά τα μέσα, συμπεριλαμβανομένων συμβουλών
για τον τρόπο αποτελεσματικής χρήσης τους, μεταξύ άλλων και για τη
διαδικτυακή μάθηση.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

IO4- 50 Εκπαιδευτικά βίντεο: 
Τα πρακτικά φύλλα προσαρμογής (IO2) και η εργαλειοθήκη (IO3) θα
ολοκληρωθούν από βιντεοσκοπημένα μαθήματα σχετικά με την
προσαρμογή διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού χωρίς αποκλεισμούς.
Αυτά τα βίντεο θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να οπτικοποιήσουν
τι πρέπει να κάνουν στην πράξη, απεικονίζοντας έτσι τις συμβουλές
που δίνονται στα πρακτικά φύλλα προσαρμογής και την εργαλειοθήκη,
χρησιμοποιώντας μια δομημένη και βήμα προς βήμα προσέγγιση.

https://digitall-project.eu/

IIO5- 10 ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ: 
Οι κατάλογοι ελέγχου προσαρμογής θα επικεντρωθούν στις
προσαρμογές του περιεχομένου για μαθητές με ειδικές ανάγκες. Θα
υπάρξουν 10 λίστες ελέγχου προσαρμογής, μια πιο γενική σχετικά με
την ένταξη για όλους και μία για κάθε διαφορετικό τύπο διαταραχής ή
αναπηρίας.

IO6- 50 ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  
Δημιουργία φύλλων εργασίας για τους εκπαιδευτικούς
που θα εκπαιδευτούν στη δημιουργία αυτού του
προσβάσιμου υλικού με τη χρήση των εργαλείων που
περιγράφονται στις συμβουλές των πρακτικών φύλλων
προσαρμογής, των εργαλείων της εργαλειοθήκης, των
εκπαιδευτικών βίντεο και των καταλόγων ελέγχου
προσαρμογής. Το αρχείο εργασίας θα αποτελείται έτσι
από μικρές ασκήσεις στις οποίες οι εκπαιδευτικοί θα
πρέπει να εφαρμόσουν τις μεθοδολογίες συμπερίληψης
που διδάχθηκαν.

https://dmaked.pde.sch.gr/
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