Δραστηριότητες δοκιμής και επικύρωσης: Η ομάδα DAISSy συμμετείχε στην 3η διαδικτυακή συνάντηση
το έργου ALL ROUTES LEAD TO ROME
Στις 24 Μαρτίου 2021, η ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου συμμετείχε στην 3η
διεθνική συνάντηση για το ALL ROUTES LEAD TO ROME, ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και στο οποίο συμμετέχουν οκτώ εταίροι από πέντε
χώρες (Βέλγιο, Ιταλία, Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία και Ισπανία).
Παρά τα μέτρα περιορισμού που οφείλονται στον COVID-19, η 3η διεθνική συνάντηση του έργου, που
αρχικά ήταν προγραμματισμένη να λάβει χώρα στα Σκόπια (Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας),
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία διαδικτυακά.
Η υλοποίηση του έργου προχωράει ομαλά. Η συνάντηση ξεκίνησε με μια παρουσίαση από τον φορέα IWS
που επέδειξε τις βασικές λειτουργίες της πλατφόρμας του έργου η οποία έχει εμπλουτιστεί περαιτέρω με
εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ένα από τα βασικά αποτελέσματα του έργου μετά από περισσότερο από ένα
έτος υλοποίησης.

Τους προσεχείς μήνες, οι εργασίες θα επικεντρωθούν σε δραστηριότητες που αφορούν στη δοκιμή και
επικύρωση του εκπαιδευτικού περιεχομένου από την ομάδα-στόχο και στη λήψη σχολίων για περαιτέρω

ανάπτυξη. Οι εταίροι θα προετοιμάσουν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές που θα εγγυηθούν την
περαιτέρω βιωσιμότητα και μελλοντική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου.
Τα προϊόντα του έργου θα δοκιμαστούν στις πέντε συμμετέχουσες χώρες από τουλάχιστον 200 άτομα των
ομάδων-στόχων. Οι εταίροι θα οργανώσουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες (διαδικτυακές και, όπου είναι
δυνατόν, δια ζώσης) για φοιτητές αλλά και για εκπαιδευτικούς προκειμένου να συλλέξουν τα σχόλιά τους,
με στόχο την προώθηση και τη δοκιμή του εκπαιδευτικού περιεχομένου.
Ο εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου των Σκοπίων, ο οποίος θα συντονίσει τις δράσεις σε αυτήν τη φάση,
παρουσίασε το σχέδιο της Δοκιμής & Επικύρωσης, δίνοντας λεπτομερή περιγραφή των δραστηριοτήτων
και μια σαφή κατανομή των ρόλων μεταξύ των εταίρων. Οι εταίροι επικεντρώθηκαν επίσης στον
καθορισμό μιας σαφούς στρατηγικής διάχυσης για την ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες και τα
αποτελέσματα του έργου. Αυτό θα επιτρέψει την προσέγγιση περισσότερων ομάδων-στόχων στη φάση
της Δοκιμής & Επικύρωσης και για τις περιορισμένες ευκαιρίες δια ζώσης συναντήσεων.
Ο κύριος στόχος του ALL ROUTES LEAD TO ROME είναι να επιτρέψει στους φοιτητές να εντοπίσουν και να
ακολουθήσουν τις καλύτερες στρατηγικές για να μεγιστοποιήσουν την οικονομική απόδοση του δικτύου
των αρχαίων διαδρομών, να αναπτύξουν βασικές και εγκάρσιες δεξιότητες όπως αυτονομία, ηγεσία και
ικανότητα εργασίας σε ομάδες, επίλυση προβλημάτων, γνώση ψηφιακών δεξιοτήτων και πολυγλωσσία.
Η ερευνητική ομάδα DAISSy συμβάλλει σε όλες τις φάσεις του έργου, όπως η έρευνα πεδίου, η
δημιουργία ανοικτού εκπαιδευτικού περιεχομένου, η πιλοτική εφαρμογή, η διάδοση και η αξιοποίηση των
προϊόντων του έργου.
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