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Δραστηριότητες  του  έργου

Προετοιμασία

Στο  εργο  εμπλέκονται  ενεργά  σχολεία  και
εκπαιδευτικοί  -  τουλάχιστον  5  σχολεία  από  κάθε
χώρα  με  τουλάχιστον  2  εκπαιδευτικούς  ανά  σχολείο .

Ελέγχουμε  τα  επίπεδα  βασικών  ικανοτήτων  των
μαθητών  και  τις  προτιμήσεις  τους  όσον  αφορά
τις  μεθόδους  μάθησης .

Ανάπτυξη  της  εργαλειοθήκης  του  Golden
Ratio  Teaching

Μια  βασική  δραστηριότητα  είναι  η
βελτίωση/ανάπτυξη  της  εργαλειοθήκης  του
Golden  Ratio  teaching ,  η  οποία  θα  διατίθεται
ελεύθερα  για  χρήση  από  κάθε  ενδιαφερόμενο ,

συμπεριλαμβανομένων  όλων  των  δοκιμασμένων
μεθόδων  και  προσεγγίσεων .  Η  εργαλειοθήκη  θα
περιλαμβάνει  γραπτή  περιγραφή  των  μεθόδων  και
της  εφαρμογής  τους ,  καθώς  και  καθοδηγητικά  βίντεο
.  Αυτός  θα  είναι  ο  τρόπος  με  τον  οποίο  θα
παρέχονται  στους  εκπαιδευτικούς  το  απαιτούμενο
υλικό  και  οι  προσεγγίσεις .

Η  διαδικασία  της  συνεχούς  δοκιμής  των
προτεινόμενων  διδακτικών  προσεγγίσεων ,  θα
διασφαλίσει  ότι  επιτυγχάνεται  και  ο  αντίκτυπος
στους  τελικούς  οφελούμενους  του  έργου  δηλ  τους
μαθητές ,  με  γνώμονα  τη  βιωσιμότητα  και  τη
μακροπρόθεσμη  επίτευξη  γνώσης .

Εκπαιδευτικές  εκδηλώσεις

Εκτός  από  την  παροχή  έμπνευσης  και  γνώσης ,

σκοπός  των  εκπαιδεύσεων  είναι  να  διασφαλίσουν
ότι  όλοι  οι  εταίροι  έχουν  επιτύχει  ένα  επίπεδο
επάρκειας  με  όλες  τις  κοινόχρηστες  μεθόδους  που
αναπτύχθηκαν ,  προκειμένου  να  είναι  σε  θέση  να  τις
χρησιμοποιήσουν  βιώσιμα  με  εκπροσώπους  των
ομάδων  στόχων  μετά  την  ολοκλήρωση  του  έργου .

Οι  στόχοι  του  έργου

- Να  υποστηρίξει  τους  εκπαιδευτικούς  στην
επίτευξη  καλύτερων  αποτελεσμάτων  μέσω
βελτιωμένων  δεξιοτήτων  για  το  συνδυασμό
προσεγγίσεων  που  παρέχουν  ένα  ισορροπημένο
πακέτο  πληροφοριών  /  γνώσεων  /  δεξιοτήτων
σεμαθητές  διαφόρων  τύπων  μάθησης  

-  Nα  αντικαταστήσει  τη  συμμόρφωση  στη
ρουτίνα  διδασκαλία  /  μάθηση ,  η  οποία  συνήθως
προκαλεί  έλλειψη  ενδιαφέροντος  και  προσοχής
στους  μαθητές  και  αίσθηση  αδυναμίας  και
έλλειψης  στόχου  μεταξύ  των  εκπαιδευτικών  

-  Να  υποστηρίξει  την  επίτευξη  βασικών  γνώσεων
δεξιοτήτων  και  την  προώθηση  της
δημιουργικότητας  από  τους  μαθητές  ανα  την
Ευρώπη ,  εισάγοντας  μια  ιδεολογία  διδασκαλίας
που  απευθύνεται  και  είναι  χρήσιμη  για  όλους
τους  τύπους  μάθησης  των  μαθητών  και ,  συνεπώς ,

μειώνει  τον  αριθμό  των  ατόμων  που
εγκαταλείπουν  πρόωρα  το  σχολείο  λόγω  κακών
αποτελεσμάτων  και  έλλειψης  του  κινήτρου

Που  στοχεύουμε

Η  διδασκαλία  Golden  Ratio  στοχεύει  στο  να
παρέχει  στους  εκπαιδευτικούς  μια  εργαλειοθήκη
και  μια  σειρά  οκιμασμένων  προσεγγίσεων  και
μεθόδων  που  απευθύνονται  στο  ατομικό  ταλέντο
και  το  στυλ  μάθησης  των  μαθητών ,  για  να
προσελκύσει  εύκολα  την  προσοχή  και  να
καταπολεμήσει  ορισμένες  ανασφάλειες  που
αντιμετωπίζουν  οι  εκπαιδευτικοί  στην
καθημερινή  τους  εργασία .  Ευελπιστούμε  ότι  θα
επιτευχθεί  στην  τάξη  μια  αλλαγή  του  επίκεντρου
της  διδασκαλίας  από  τον  δάσκαλο  στον  μαθητή ,  η
οποία  θα  μπορούσε  να  βοηθήσει  τους
εκπαιδευτικούς  να  αποδώσουν  καλύτερα ,  με
λιγότερο  άγχος  και  να  εφαρμόσουν  μια  νέα
οργάνωση  τόσο  της  διαδικασίας  διδασκαλίας  όσο
και  των  εγκαταστάσεων  με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να
βελτιωθεί  η  φυσική  περιέργεια  των
μαθητών

"Οι δάσκαλοι είναι η
ραχοκοκκαλιά κάθε

κοινωνίας.Χωρίς αυτούς και
την αφοσίωσή τους στο έργο
τους δεν υπάρχει πρόοδος.

 

Και για να είναι πετυχημένοι
σε αυτό το βαρύ έργο,

χρειάζεται να είναι
εμπνευσμένοι, δημιουργικοί

και να έχουν κίνητρο.

 

Το έργο Golden Ratio
Teaching στοχεύει ακριβώς
στην υποστήριξη αυτών των
στοιχείων τοποθετώντας
στον πυρήνα της εστίασής
του την σημαντικότητα των

δασκάλων."


