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BYOD - Learning 

“Μαθαίνοντας σε οποιαδήποτε στιγμή, σε οποιοδήποτε μέρος 
μέσω οποιασδήποτε συσκευής ” 

 

Το BYOD (Bring Your Own Device) είναι ένα Ευρωπαϊκό έργο συγχρηματοδοτούμενο από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό την αιγίδα του Erasmus+ KA220-SCH Προγράμματος Σχολικής Εκπαίδευσης, 
διάρκειας δύο ετών (Ιανουάριο 2022 έως Δεκέμβριο 2023). Το έργο συντονίζει το Παιδαγωγικό 
Πανεπιστήμιο της Κρακοβίας, Πολωνία. 

Στόχος του έργου BYOD είναι να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς στη δημιουργία και την εφαρμογή 
Μαθησιακών Βίντεο τα οποία θα αναρτηθούν στην BYOD Πλατφόρμα και θα είναι προσβάσιμα από 
μαθητές και εκπαιδευτικούς οποιαδήποτε στιγμή, σε οποιοδήποτε μέρος και μέσω οποιασδήποτε 
συσκευής. Ο απώτερος σκοπός του έργου είναι να προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία να 
μελετήσουν χρησιμοποιώντας τις προσωπικές τους ψηφιακές συσκευές. Η εξέλιξη της κινητής 
εκπαίδευσης θα προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να διαβάσουν οπουδήποτε και 
οποτεδήποτε. Η ιδέα του έργου είναι να παρέχει ένα εναλλακτικό περιβάλλον μάθησης 
‘ανεστραμμένης τάξης’ μέσω βίντεο-μαθημάτων τα οποία καλύπτουν τη διδακτέα ύλη 
υποστηρίζοντας το δίπτυχο: (1) ψηφιακή μάθηση και (2) ανταπόκριση στους διαφορετικούς τρόπους 
μάθησης και εκτός τάξης. Το έργο BYOD εστιάζει στα μαθηματικά σε μαθητές δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα στους μαθητές της πρώτης γυμνασίου (7 graders). 

Τα προβλεπόμενα κύρια παραδοτέα του έργου είναι: 

• R1. Μια Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Βίντεο-μαθημάτων που θα περιέχει βίντεο τα οποία θα 
είναι προσβάσιμα από τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές σε οποιαδήποτε στιγμή από 
οποιοδήποτε μέρος και μέσω οποιασδήποτε συσκευής και θα εφαρμόζουν την προσέγγιση 
του BYOD 

• R2. Μεθοδολογία και προδιαγραφές του σχεδιασμού των βίντεο-μαθημάτων και το σύνολο 
των ψηφιακών εργαλείων και οδηγίες για την ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού που 
θα διευκολύνει τη μαθησιακή διαδικασία 

• R3. Σεμινάριο Επιμόρφωσης για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών 
τους για την ψηφιακό μετασχηματισμό μέσω της δημιουργίας των βάσεων για την 
ανάπτυξη της ψηφιακής ετοιμότητας, της αντοχής και των δυνατοτήτων της διδασκαλίας 
των μαθηματικών  
 

Τα αποτελέσματα θα συμβάλλουν στη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής πλατφόρμας η οποία θα 
συνεισφέρει στην εκμάθηση των νεαρών μαθητών με τη χρήση 15/30/45 – λεπτών μαθησιακών 
βίντεο. Η καινοτόμα προσέγγιση του έργου είναι ο διαχωρισμός των θεμάτων του προγράμματος 
σπουδών σε βίντεο τα οποία δεν υπάρχουν προς το παρόν.  
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Το έργο συντονίζει το Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο της Κρακοβίας (Πολωνία) και η σύμπραξη 
αποτελείται από άλλους 7 εταίρους: Εκπαιδευτήρια Δούκα (Ελλάδα), ΑΜΕΤΑ (Δημοκρατία της 
Βόρειας Μακεδονίας), Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία (Κύπρος), OU Ivan Vazov School 
(Βουλγαρία), Skybridge partners (Ελλάδα), Πανεπιστήμιο του Plovdiv “Paisii Hilendarski” 
(Βουλγαρία) και I.E.S Arcebispo Xelmirez II (Ισπανία).  
 
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου: 
www.byod-learning.eu.   
Επίσης μπορείτε να απευθυνθείτε στα emails: projects@cms.org.cy, info@byod-learning.eu 
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