
Παρουσίαση του έργου MENTEP
(Mentoring Technology Enhanced Pedagogy) 

Καθοδηγώντας μια Τεχνολογικά 
Υποστηριζόμενη Παιδαγωγική 

•ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕΝΤΕΡ
•ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΕΤ-SAT
•ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ  ΠΥΛΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΝΤΕΡ ΚΥΠΡΟΥ

Έργο MENTEP – Καθοδηγώντας μια Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Παιδαγωγική 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

• ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕΝΤΕΡ

• ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΕΤ-SAT

• ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ  ΠΥΛΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΝΤΕΡ ΚΥΠΡΟΥ 

Το Έργο ΜΕΝΤΕΡ χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντανακλά
την άποψη μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Με συγχρηματοδότηση από το 
Πρόγραμμα Erasmus+ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕΝΤΕΡ
(Mentoring Technology Enhanced Pedagogy)

• MENTEP

• ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΡΓΟΥ MENTEP

• ΣΤΟΧΟΙ MENTEP

• ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ MENTEP

• ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ MENTEP

• ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ MENTEP

• ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΡΓΟΥ MENTEP

• ΕΡΓΑΛΕΙΟ TET-SAT (Technology-Enhanced Teaching  - Self Assessment 
Tool)

• ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΕΤ-SAT



MENTEP (Mentoring Technology Enhanced Pedagogy)

• Το Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο MENTEP
(Mentoring Technology Enhanced
Pedagogy) ανταποκρίνεται στην ανάγκη της
Ευρώπης για
α) εκπαιδευτικούς που να είναι σε θέση να
καινοτομούν χρησιμοποιώντας ΤΠΕ στην τάξη
τους και

β) για νέα δεδομένα για τις ψηφιακές δεξιότητες
των εκπαιδευτικών.

MENTEP | http://mentep.eun.org/

This project has been funded with support from the European Commission.

http://mentep.eun.org/


ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΡΓΟΥ MENTEP

• Συντονιστής του προγράμματος, το 
οποίο συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του 
προγράμματος Erasmus+, είναι το 
European Schoolnet. 

• Στο έργο συμμετέχουν 16 εταίροι από 
13 χώρες Ευρωπαϊκές χώρες και οι 
εταίροι από την Κύπρο είναι το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

• Διάρκεια Έργου: Από τον Μάρτιο 2015 
μέχρι τον Φεβρουάριο 2018

MENTEP | http://mentep.eun.org/

This project has been funded with support from the European Commission.

Ιστοσελίδα έργου:

http://mentep.eun.org/
Σχετικό ενημερωτικό βίντεο: 

https://www.youtube.com/watch?v=SCAw_ndX3BY

http://mentep.eun.org/
http://mentep.eun.org/
https://www.youtube.com/watch?v=SCAw_ndX3BY


ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ MENTEP

• Παρέχει ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης (SAT- Self
Assessment Tool) που βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να
αξιολογήσουν και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στη χρήση και
ενσωμάτωση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας
(ΤΠΕ) στη διδασκαλία τους για να βελτιώσουν τη μάθηση των
μαθητών τους (Technology-Enhanced Teaching - ΤΕΤ).

• Επιδιώκει να αξιολογήσει, σε ποιον βαθμό, η χρήση ενός
ερωτηματολογίου-εργαλείου αυτοαξιολόγησης και της
εκπαιδευτικής πύλης από τους εκπαιδευτικούς, αναπτύσσει την
ικανότητά τους να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες, με ασφάλεια
και με τρόπο ουσιαστικό για τη διδασκαλία.

MENTEP | http://mentep.eun.org/

This project has been funded with support from the European Commission.

http://mentep.eun.org/


ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ MENTEP

• Οι εταίροι του Έργου ΜΕΝΤΕP ανέπτυξαν μαζί ένα κοινό εργαλείο και εφαρμόστηκε σε πιλοτικές
εφαρμογές, σε 13 χώρες.

• Το νέο διαδικτυακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης (ΤΕΤ-SAT)– αξιόπιστο, φιλικό προς το χρήστη και
εφαρμόσιμο – βασίστηκε σε παρόμοια υφιστάμενα εργαλεία.

• Οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση σε διάφορες πηγές και υποστήριξη μέσα από εθνικές
διαδικτυακές πλατφόρμες.

• Ένας αριθμός εκπαιδευτικών από κάθε συμμετέχουσα χώρα, είχε τη δυνατότητα να
χρησιμοποιήσει το εργαλείο κατά τη διάρκεια των πιλοτικών εφαρμογών. Ανώνυμα δεδομένα που
συλλέγονται μέσω του διαδικτυακού εργαλείου, διευκολύνουν την παρακολούθηση των ψηφιακών
δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σε ατομικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό θα καταστήσει
δυνατή την ανάδειξη της επίδρασης του εργαλείου στην επαγγελματική ανάπτυξη των
εκπαιδευτικών.

• Το Έργο ΜΕΝΤΕΡ διερευνά επίσης τη σκοπιμότητα μιας Πανευρωπαϊκής πιστοποίησης για τις
δεξιότητες ενσωμάτωσης των τεχνολογιών στη διδακτική πράξη.

MENTEP | http://mentep.eun.org/

This project has been funded with support from the European Commission.

http://mentep.eun.org/


ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ MENTEP

MENTEP | http://mentep.eun.org/

This project has been funded with support from the European Commission.

http://mentep.eun.org/


ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ MENTEP

• Ενίσχυση των δεξιοτήτων αλλά και της αυτοπεποίθησης των εκπαιδευτικών να
χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στην τάξη

• Αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών που είναι σε θέση να εφαρμόζουν
καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις χρησιμοποιώντας τις ΤΠΕ

• Ενίσχυση της αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης

• Ενίσχυση του επαγγελματικού προφίλ του εκπαιδευτικού επαγγέλματος

• Βελτίωση των δεδομένων σχετικά με τις ανάγκες για επιμόρφωση και ανάπτυξη των
ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών

• Προώθηση μεγαλύτερης συνοχής μεταξύ της ΕΕ και των εθνικών προσεγγίσεων για
την αξιολόγηση των δεξιοτήτων ενσωμάτωσης των τεχνολογιών στη διδακτική
πράξη

MENTEP | http://mentep.eun.org/

This project has been funded with support from the European Commission.

http://mentep.eun.org/


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΡΓΟΥ MENTEP

MENTEP | http://mentep.eun.org/

This project has been funded with support from the European Commission.

Σχετικό ενημερωτικό βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=SCAw_ndX3BY

http://mentep.eun.org/
https://www.youtube.com/watch?v=SCAw_ndX3BY
https://www.youtube.com/watch?v=SCAw_ndX3BY
https://www.youtube.com/watch?v=SCAw_ndX3BY


ΕΡΓΑΛΕΙΟ TET-SAT 
Technology-Enhanced Teaching  - Self Assessment Tool

• Το εργαλείο – που αναπτύχθηκε από ειδικούς στον χώρο της εκπαίδευσης
– είναι εύχρηστο και προάγει τον αναστοχασμό. Διατίθεται σε 11 γλώσσες.

• Η αυτοαξιολόγηση αυτή θα βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να:
• Στοχαστούν σχετικά με τις παιδαγωγικές τους δεξιότητες αξιοποίησης

των ΤΠΕ στην τάξη

• Παρακολουθούν την πρόοδο και την εξέλιξή τους στην πάροδο του
χρόνου

• Επισημαίνουν τι θα μπορούσαν να κάνουν στη συνέχεια για την
ανάπτυξη των ικανοτήτων τους.

• Η χρήση του εργαλείου είναι απολύτως εθελοντική και αυτόνομη και τα
ατομικά αποτελέσματα απόρρητα.

MENTEP | http://mentep.eun.org/
This project has been funded with support from the European Commission.

http://mentep.eun.org/


ΕΡΓΑΛΕΙΟ TET-SAT 
Technology-Enhanced Teaching  - Self Assessment Tool

• Το διαδικτυακό εργαλείο επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να 
αυτο-αξιολογήσουν τις δεξιότητές τους σε τέσσερις τομείς: 

MENTEP | http://mentep.eun.org/
This project has been funded with support from the European Commission.

Κάθε Τομέας αναλύεται σε
Υπο-Τομείς (συνολικά 15) οι
οποίοι με τη σειρά τους
εμπεριέχουν τις σχετικές
Ψηφιακές Δεξιότητες των
εκπαιδευτικών (συνολικά 30)

http://mentep.eun.org/


MENTEP | http://mentep.eun.org/
This project has been funded with support from the European Commission.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΕΤ-SAT

http://mentep.eun.org/


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΕΤ-SAT

http://mentep-sat-runner.eun.org

http://mentep-sat-runner.eun.org/


Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 
http://mentep-sat-runner.eun.org/

• Επιλέξτε «Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα;»

• Κάντε την εγγραφή σας στην σελίδα που 
θα εμφανιστεί

http://mentep-sat-runner.eun.org/


• Αφού κάνετε εγγραφή εισάγετε την 
ηλεκτρονική διεύθυνση που 
χρησιμοποιήσατε στην εγγραφή και τον 
κωδικό σας και πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ 



Ιστοσελίδα ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης

Πατώντας το τοξάκι μπορείτε να απαντήσετε το ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης



Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης

Επιλέγετε μια από τις επιλογές που σας δίνεται και προχωράτε στην επόμενη ερώτηση. 
Μπορείτε να σταματήσετε το ερωτηματολόγιο και να το συνεχίσετε κάποια άλλη στιγμή. 



ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ  ΠΥΛΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  
ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΝΤΕΡ ΚΥΠΡΟΥ 

http://mentep.pi.ac.cy

http://mentep.pi.ac.cy/


http://mentep.pi.ac.cy

• Αφού λάβετε τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησής σας από το εργαλείο TET-SAT
προτρέπεστε να επισκεφθείτε τη διαδικτυακή πύλη του ΜΕΝΤΕP και να εντοπίσετε
σχετικές πηγές και επιμορφωτικές ευκαιρίες, ειδικά στους τομείς που νιώθετε ότι
χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση των ψηφιακών σας δεξιοτήτων.

http://mentep.pi.ac.cy/


Θα μπορέσετε να αναζητήσετε και να
εντοπίσετε υλικό, περιεχόμενο, πηγές,
προτάσεις και ευκαιρίες που θα σας
βοηθήσουν να επιμορφωθείτε και να
αναπτύξετε τις ψηφιακές σας δεξιότητες.



Διαδικτυακή πύλη – Οικοσύστημα 
(national eco-system) για το έργο MENTEP

Σε κάθε χώρα έχει δημιουργηθεί 
μια διαδικτυακή πύλη –
οικοσύστημα 

(national eco-system)

Επιπλέον, δημιουργήθηκε μια 
κεντρική πύλη (στα αγγλικά) από 
τους συντονιστές του έργου 
(European Schoolnet)
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Μπορείτε να εντοπίσετε συνδέσμους προς τις διαδικτυακές πύλες υλικού 
των άλλων εταίρων του έργου (national ecosystems) κάτω από το μενού 
ΤΕΤ-SAT



Παρέχει βασικές 
πληροφορίες για το έργο



Πληροφόρηση για το εργαλείο 
TET – SAT με τους τομείς / 
υποτομείς / δεξιότητες των 
εκπαιδευτικών.
Σύνδεσμοι στα οικοσυστήματα 
με εκπ/κό υλικό των άλλων 
χωρών 



Δυνατότητα αναζήτησης / εύρεσης επιμορφωτικού
υλικού και πηγών για τους εκπαιδευτικούς
χρησιμοποιώντας διάφορα Φίλτρα Αναζήτησης και
Λέξεις Κλειδιά



Δυνατότητα αναζήτησης / εύρεσης επιμορφωτικού 
υλικού και πηγών για τους εκπαιδευτικούς ανά τομέα





Δυνατότητα αποστολής (προς τους 
διαχειριστές) νέου υλικού/ευκαιριών 
για ανάρτηση.



Επικοινωνία:
mentep@cyearn.pi.ac.cy

Το Έργο ΜΕΝΤΕΡ χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντανακλά
την άποψη μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Με συγχρηματοδότηση από το 
Πρόγραμμα Erasmus+ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

mailto:mentep@cyearn.pi.ac.cy

