Μαθητικός Διαγωνισμός Ευρωπαϊκού Έργου RE- EDUCO
Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής (Cyprus Computer Society – CCS) προκηρύσσει το
μαθητικό διαγωνισμό RE-EDUCO με στόχο τη δημιουργία νέων καινοτόμων ιδεών και την
ανάπτυξη επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων μεταξύ των μαθητών.
O διαγωνισμός διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου RE-EDUCO, το οποίο
συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ με την συνεργασία έξι οργανισμών
από την Ιταλία, Φινλανδία, Ισπανία, Ελλάδα και Κύπρο.
Μέσα από την υποστήριξη των συμμετεχόντων στη δημιουργία του επιχειρηματικού τους
έργου και τη καθοδήγηση από ειδικούς στην ανάπτυξη επιχειρήσεων και start-ups θα
προκύψουν οι καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες από κάθε χώρα, οι οποίες και θα
διαγωνιστούν σε διεθνές επίπεδο.
Ο διαγωνισμός αφορά τις πιο κάτω θεματικές ενότητες: Κλιματική Αλλαγή, Εκπαίδευση,
Υγεία & Ευημερία και Έξυπνες Πόλεις.

Στόχοι
●

●
●

●
●
●

Σχεδιασμός κοινών ιδεών για ψηφιακή ανάπτυξη με καινοτόμο, βιώσιμο και χωρίς
αποκλεισμούς τρόπο σε διάφορους βασικούς τομείς για την ευρωπαϊκή
οικονομία, χρησιμοποιώντας καινοτόμες μεθοδολογίες μάθησης και νέες
τεχνολογίες.
Δημιουργία καινοτόμων ιδεών για έργα που θα συνοδεύουν την ανάπτυξη μιας
επιχειρηματικής ιδέας, μέσω συνεργασιών με ψηφιακούς οργανισμούς.
Ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών, επιχειρηματιών, σε ένα
επιχειρηματικό όραμα μέσω ενεργών και δημιουργικών εκπαιδευτικών
προσεγγίσεων.
Ανάπτυξη ή/και χρήση εργαλείων και εφαρμογών (apps) για την προώθηση της
ψηφιακής καινοτομίας σε συγκεκριμένους τομείς.
Ενίσχυση της συμμετοχή των μαθητών και βελτίωση των ψηφιακών,
επιχειρηματικών και άλλων δεξιοτήτων τους.
Διαχείριση έργων και ομαδική εργασία.

Συμμετέχοντες
●
●

Ομάδες μαθητριών και μαθητών μέσης εκπαίδευσης (γυμνασίου, λυκείου)
τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές/μέντορες που θα υποστηρίξουν τις ομάδες

Χρονοδιάγραμμα
ΦΑΣΗ 1: Προκήρυξη διαγωνισμού (14 Φεβρουαρίου 2022)
ΦΑΣΗ 2: Κλείσιμο Εγγραφών (13 Μαρτίου 2022). Όσα άτομα εγγραφούν θα
συμμετέχουν σε μια αυτο-αξιολόγηση των ψηφιακές τους δεξιοτήτων μέσω ενός
διαδικτυακού εργαλείου.

ΦΑΣΗ

3:

Συνεδρίες καθοδήγησης και διαδικτυακών σεμιναρίων που
διοργανώνονται από ειδικούς σε επιχειρηματικές ιδέες ανάπτυξης και start-ups
προς εκπαιδευτικούς και μαθητές. Επιπλέον, οι μαθητές θα έχουν πρόσβαση σε
διαδικτυακό υλικό για βασικές ψηφιακές δεξιότητες καθώς και σε λογισμικά
επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και θα προσκληθούν σε ένα
διαδικτυακό εργαστήριο βελτίωσης των δεξιοτήτων παρουσίασης τους. Η
συμμετοχή σε αυτή την φάση είναι υποχρεωτική για την παρουσίαση της ιδέας
του Έργου στη φάση 4.

ΦΑΣΗ 4: Οι ιδέες των ομάδων θα να σταλούν για να αξιολόγηση από την κριτική
επιτροπή (μέχρι 31 Μαΐου 2022).

ΦΑΣΗ 5: Οι ομάδες θα παρουσιάσουν στην κριτική επιτροπή τις ιδέες τους και η
επιτροπή θα επιλέξει τις δύο καλύτερες ιδέες με δυνατότητα επιτάχυνσης μεταξύ
όλων των κατηγοριών (Κλιματική Αλλαγή, Εκπαίδευση, Υγεία & Ευημερία και
Έξυπνες Πόλεις).

ΦΑΣΗ 6: Οι νικητήριες ομάδες θα προσκληθούν να παρουσιάσουν την
επιχειρηματική τους ιδέα σε μια διεθνή διαδικτυακή συνάντηση για την
ψηφιακή καινοτομία μαζί με τους νικητές του εθνικού διαγωνισμού από την
Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Φινλανδία. Σε αυτή τη
συνάντηση θα συμμετέχουν και start-ups με στόχο να προσφέρουν σχόλια και
γνώσεις σχετικά με τις ευκαιρίες ανάπτυξης της ιδέας και να λάβουν πληροφορίες
σχετικά με την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών και ψηφιακών εφαρμογών.

Σημαντικές πληροφορίες:
●
●
●

Όσες ομάδες επιθυμούν να εγγραφούν πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση
μέσω της σελίδας: https://forms.gle/VbFBGaJ1Sdvg4JPB7
Γλώσσα: Ελληνικά ή Αγγλικά. Σημειώνεται ότι οι ομάδες που θα συμμετέχουν
στον διεθνή διαγωνισμό θα πρέπει να παρουσιάσουν την ιδέα τους στα αγγλικά.
Οι ιδέες θα υποβληθούν είτε μεμονωμένα ή σε ομάδες μαθητών, έως 5 άτομα ανά
ιδέα.

●

●

Κάθε εγγραφή θα αποτελείται από:
● Στοιχεία της ομάδας καθώς και το ονοματεπώνυμο και ηλεκτρονική
διεύθυνση όλων των μελών.
● Στοιχεία του σχολείου/εκπαιδευτικού κέντρου/ομάδας στο οποίο ανήκει η
ομάδα που παρουσιάζει την ιδέα.
● Στοιχεία του εκπαιδευτικού που επιβλέπει την ομάδα. Είναι απαραίτητο
κάθε αίτηση να επιβλέπεται από ένα εκπαιδευτικό.
● Επιλογή θεματικής: Κλιματική Αλλαγή, Εκπαίδευση, Υγεία και Ευημερία
και Έξυπνες πόλεις.
● Μετά την εγγραφή κάθε ομάδα θα λάβει:
o Ένα αρχείο με την ανάπτυξη της ιδέας, το οποίο θα πρέπει να
συμπληρωθεί και να υποβληθεί πριν την λήξη του διαγωνισμού
(31 Μαΐου 2022). Το πρότυπο αρχείο θα σταλεί μετά την εγγραφή.
o Ατομικό διαδικτυακό εργαλείο αυτό-αξιολόγησης ψηφιακών
δεξιοτήτων το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί εντός 15 ημερών
από την ημερομηνία εγγραφής.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο: http://re-educo.eu/

Κριτήρια Αξιολόγησης
●
●
●
●
●
●

Η ιδέα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη, βιώσιμη και επεκτάσιμη (δυνατότητα
επιτάχυνσης).
Η ιδέα απαντά σε όλα τα ερωτήματα που εμφανίζονται στο παρεχόμενο πρότυπο.
Ο καινοτόμος χαρακτήρας της ιδέας.
Το πρωτότυπο είναι πάντα καλύτερο!
Θα αξιολογηθεί το επίπεδο ανάπτυξης της ιδέας.
Όσο περισσότερες λεπτομέρειες τόσο το καλύτερο!
Παρουσίαση και σαφήνεια της ιδέας.
Οι ξεκάθαρες και καλά καθορισμένες ιδέες πάντα κερδίζουν!
Η κοινωνική, ψηφιακή και εκπαιδευτική δέσμευση της ιδέας θα αξιολογηθεί
θετικά.

Θεματικές κατηγορίες
●
●
●
●

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: Πώς να διασφαλιστεί η βιώσιμη κατανάλωση και
παραγωγή και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεων της.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Πώς να διασφαλιστεί η χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιη ποιοτική
εκπαίδευση και να προωθηθούν οι ευκαιρίες μάθησης.
ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ: Πώς να διασφαλιστεί η υγιής ζωή και η προώθηση της
ευημερία για όλους σε όλες τις ηλικίες.
ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: Πώς να διαμορφωθούν βιώσιμες πόλεις και κοινότητες.

Βραβεία και Οφέλη
●
●
●

●

●

Πιστοποιητικό
συμμετοχής
σε
μαθητές/μαθήτριες
και
εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές
Το βραβείο για τις δύο καλύτερες ιδέες ανά χώρα θα είναι η συμμετοχή τους στον
διεθνή διαγωνισμό “start-ups sessions for digital innovation”.
Οι νικητές του διαγωνισμού θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν
σεμινάρια που σχετίζονται με την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών και ψηφιακών
εφαρμογών σε ψηφιακούς τομείς.
Συνεδρία καθοδήγησης από μια ομάδα με start-ups που σχετίζονται με τα πεδία
ιδεών και σχόλια και γνώσεις σχετικά με τις ευκαιρίες επεκτασιμότητας και
επιτάχυνσης της ιδέας.
Όλοι οι συμμετέχοντες θα βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες μέσα από το
εκπαιδευτικό υλικό που θα τους δοθεί.

Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων
Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα είναι μια αντικειμενική, αμερόληπτη και διαφανής
διαδικασία που θα πραγματοποιηθεί από μια κριτική επιτροπή αποτελούμενη από
ειδικούς στις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα, εξωτερικούς εμπειρογνώμονες,
εκπαιδευτικούς και συνεργάτες του έργου που θα επιλέξουν την καλύτερη ιδέα με
δυνατότητες επιτάχυνσης.

Χρονοδιάγραμμα
Προκήρυξη Διαγωνισμού

14 Φεβρουαρίου 2022

Κλείσιμο Εγγραφών

13 Μαρτίου 2022

Διαδικτυακά Σεμινάρια υποστήριξης

Απρίλιος - Μάιος 2022

Υποβολή Ιδέας

31 Μαΐου 2022

Εθνικός Διαγωνισμός

Ιούνιος 2022

Διεθνής Διαδικτυακός Διαγωνισμός

Σεπτέμβριος 2022

Σχετικά με το έργο
Το έργο ενθαρρύνει την παραγωγή, τον πειραματισμό και την ανταλλαγή νέων
προσεγγίσεων και μεθόδων κατάρτισης στον τομέα της ψηφιακής κουλτούρας.
Το έργο RE-EDUCO στοχεύει να:
●

●
●
●
●
●
●

παρέχει σε ιδρύματα, φοιτητές και τομείς καινοτομίας, ένα πλαίσιο για την
καλύτερη κατανόηση της δυνατότητας και των κινδύνων των ψηφιακών
τεχνολογιών
ενθαρρύνει τη συνεργασία και την ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων μεταξύ
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων
προσφέρει στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να αναπτύξουν
τις ψηφιακές τους δεξιότητες.
προωθήσει την ανάπτυξη νέων μαθησιακών διαδρομών και παιδαγωγικών
προσεγγίσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών
ενθαρρύνει την ανταλλαγής υλικού και ιδεών μέσω της προώθησης μιας διεθνούς
κοινότητας
μοιραστεί τις βέλτιστες πρακτικές για τη διάδοση του ψηφιακού πολιτισμού και
την ενσωμάτωση νέων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων
παρέχει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ένα πλαίσιο πληροφοριών και
δεδομένων, που θα είναι χρήσιμα για την καθοδήγηση των στρατηγικών και των
πολιτικών τους προς μια πιο ενημερωμένη και ανθρωποκεντρική ψηφιακή
κουλτούρα.

Εταίροι του Έργου
●
●
●
●
●
●

Link Campus University, Ρώμη, Ιταλία (συντονιστής)
Italian Digital Revolution, Ρώμη, Ιταλία
Hellenic Open University, Πάτρα, Ελλάδα
Insomnia Consulting Sociedad Limitada, Βαλένθια, Ισπανία
Cyprus Computer Society, Λευκωσία, Κύπρος
Espoo Seudun Koulutus Kunta Ystyma Omnia, Έσπου, Φινλανδία

Πληροφορίες
● Re – Educo project: http://re-educo.eu/
● Στοιχεία επικοινωνίας εταίρου στην Κύπρο:
o
o
o

Cyprus Computer Society, Tel. +357-22460680
Email: cyprus.schoolcontest@re-educo.eu,
Υπεύθυνος: Τουμαζής Τουμαζή, Λειτουργός Προγραμμάτων

