
 

 

 

 

 

Υπέροχα νέα για το Erasmus+ INDIe, πρόγραμμα στο οποίο 

συμμετέχουν 3 σχολεία της Λιβαδειάς (1o ΓΕΛ, 7ο Δημοτικό, 2ο 

Δημοτικό) υπό τη ΔΔΕ Βοιωτίας  

Τα έργα INDIe και INDIe4All ήταν υποψήφια για τα βραβεία IMS Global 

Learning Impact/(Learning Impact Awards: The Future of EdTech Starts 

Here|IMS Global Learning Consortium) και επιλέχθηκαν να προχωρήσουν 

στον τελικό γύρο! 

Το IMS Global (IMS Global Learning Consortium |) είναι ένας κορυφαίος, 

σε παγκόσμιο επίπεδο, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που προωθεί την 

διαλειτουργικότητα, την καινοτομία και την ποιότητα στα μαθησιακά 

αποτελέσματα. 

Έχει περισσότερα από 600 θεσμικά μέλη όπως τη Google, Microsoft, 

Moodle, Oracle, κ.α, και εκδοτικούς οίκους  όπως την Pearson, Santillana 

και πολλούς άλλους. Η IMS Global είναι υπεύθυνη για πολλά πρότυπα 

διαλειτουργικότητας, για παράδειγμα το LTI, που χρησιμοποιούν οι 

πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης, στις οποίες βασίζεται το INDIeOpen 

και παρέχει πιστοποίηση εάν τα μέλη της έχουν προϊόντα που 

συμμορφώνονται με τα πρότυπα της.  

Πέρυσι υπήρξαν 23 φιναλίστ και μεταξύ των νικητών των μεταλλίων των 

τελευταίων ετών συγκαταλέγονται σπουδαία ιδρύματα όπως τα Berkeley, 

Blackboard, Tecnológico de Monterey, Santillana κ.λπ. 

Είναι πραγματικά μεγάλη επιτυχία για το INDIe που έχει επιλεγεί για τον 

τελικό διαγωνισμό! Οι συντονιστές του INDIe, από το Πολυτεχνείο της 

Καρθαγένης, θα προετοιμάσουν ένα βίντεο του προγράμματος διάρκειας 

4 λεπτών και θα παρουσιάσουν το έργο σε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων 

στις αρχές Μαΐου. Οι νικητές των μεταλλίων θα ανακοινωθούν περίπου 

στις 25 Μαΐου. 

Αυτή ήταν η κατάλληλη στιγμή για την πρόταση επειδή το INDIeOpen είναι 

τώρα διαθέσιμο: INDIeOpen (upct.es), οι betatesters δοκιμάζουν τις 

λειτουργίες της πλατφόρμας και, πολύ σύντομα, όλοι οι χρήστες του 

INDIeAuthor θα έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τα μαθήματά τους 

και το λογαριασμό τους στη νέα INDieOpen πλατφόρμα. 

Η επιλογή του INDIe για τον τελικό γύρο είναι από μόνη τη  μια ισχυρή 

δράση διάχυσης και αναγνώρισης της ποιότητας των αποτελεσμάτων του. 

Μπράβο σε όλους τους εταίρους που συνέβαλαν και συμβάλλουν για να 

κάνουν το INDIe ένα εξαιρετικό εργαλείο σχεδιασμού και αποθετήριο 

μαθημάτων! 
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