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ASSESSMENT CONCLUSION 

 

Scoring: 86/100 

Quality Thresholds attained? YES 

 

 AWARD CRITERIA: 

 Score 

Quality of the project design and implementation 16/20 
 

 
Στο  σχέδιο είναι σαφείς και συγκεκριμένοι οι στόχοι και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. 
Προσδιορίζεται με ακρίβεια η ομάδα στόχος και οι κατ’ επέκταση οι ωφελούμενοι, μαθητές, 
καθηγητές, (συμπεριληπτικότητα, αποτροπή πρόωρης αποχώρησης, διαφορετικότητα, 
πολυπολιτισμικότητα). Χρησιμοποιεί ψηφιακά εργαλεία (ανάπτυξη του ΜΟΟC) και μαθησιακές 
μεθόδους συμπληρωματικά με τις φυσικές δράσεις.  
Η μεθοδολογία υλοποίησης είναι ρεαλιστική και εφικτή. Ο προγραμματισμός των δράσεων και η 
κατανομή του προϋπολογισμού στους εταίρους είναι ρεαλιστική και ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
της υλοποίησης. Οι συναντήσεις έχουν προγραμματιστεί σε κατάλληλες χρονικές στιγμές, βάσει της 
προόδου υλοποίησης και έχουν κατάλληλο περιεχόμενο. Θετικά κρίνεται η εικονική συμμετοχή 
ενδιαφερομένων στις πολλαπλασιαστικές δράσεις. Έχει προβλεφθεί η πραγματοποίηση πιλοτικής 
εφαρμογής των αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της υλοποίησης, παράλληλα σε όλες τις χώρες του 
εταιρικού σχήματος. Η πιλοτική φάση κρίνεται εξαιρετικά χρήσιμη, καθώς αναγκάζει τους 
συμμετέχοντες να εφαρμόσουν υλικό και τεχνικές σε πραγματική τάξη. Από την πιλοτική υλοποίηση 
αναμένεται η συλλογή ανατροφοδότησης και καλών πρακτικών. 
Μία εκπαιδευτική δράση έχει προγραμματιστεί λεπτομερώς, σε κατάλληλο χρόνο και εξυπηρετεί 
τις ανάγκες της υλοποίησης, εστιάζοντας στην εξοικείωση της ομάδας-στόχου με τα αποτελέσματα 
του έργου και τη λήψη ανατροφοδότησης. Οι συμμετέχοντες σε αυτή τη δράση θα πάρουν μέρος 
και στις λοιπές συσχετιζόμενες δράσεις του έργου. Έχει προβλεφθεί η αναγνώριση των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων της δράσης για τα μέλη της ομάδας έργου και της ομάδας-στόχου, μέσω διεθνώς 
αναγνωρισμένων πιστοποιητικών.  
Έχουν σχεδιαστεί σαφείς ενέργειες παρακολούθησης του έργου, από πλευράς κόστους και χρόνου. 
Η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των εταίρων έχει περιγραφεί αναλυτικά και ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες υλοποίησης σε συνδυασμό με τον τομέα εξειδίκευσης καθενός. Έχουν προδιαγραφεί 
συγκεκριμένες μέθοδοι αξιολόγησης των αποτελεσμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, δίνοντας 
έμφαση στη λήψη ανατροφοδότησης σε κάθε κατηγορία δράσης από τους εκάστοτε 
εμπλεκόμενους. Θα μπορούσαν να καταγράφονται συγκεκριμένοι ποσοτικοί δείκτες για την 
αξιολόγηση της ποιότητας, καθώς και πρόβλεψη για εξωτερική αξιολόγηση. Επίσης έχουν 
αναγνωριστεί κίνδυνοι που εμπίπτουν σε τρεις κατηγορίες και προτείνονται ενέργειες σε αδρές 
γραμμές για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.  
Τα παραδοτέα έχουν στοιχειοθετηθεί αναλυτικά, με λεπτομερή ανάλυση των στόχων, της 
μεθοδολογίας υλοποίησης και των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων εταίρων. Ωστόσο, στο 3ο 
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πνευματικό προϊόν δεν τεκμηριώνεται η ανάγκη εμπλοκής «τεχνικών» από την ομάδα έργου των 
εταίρων. 
Τέλος, θετικά κρίνεται η αξιοποίηση πλατφορμών ευρωπαϊκής εμβέλειας για τη διάθεση των 
παραδοτέων, με γνώμονα τη μέγιστη διάχυση των αποτελεσμάτων και τον διαμοιρασμό καλών 
πρακτικών που θα προκύψουν.  
 

Quality of the partnership and cooperation arrangements 18/20 
 

 
Το σχέδιο περιλαμβάνει τη συμμετοχή πέντε εταίρων από πέντε διαφορετικές χώρες ενισχύοντας 
το πολυπολιτισμικό στοιχείο της πρότασης και τα διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Ο 
φορέας από την Κύπρο έχει εμπειρία στην υποβολή προτάσεων αλλά δεν έχει συμμετοχή σε 
αντίστοιχο πρόγραμμα (νεοεισερχόμενος). Το προφίλ του είναι κατάλληλο για να φέρει εις πέρας 
το αντικείμενο της πρότασης.  
Έχουν ήδη ανατεθεί οι ρόλοι ανάλογα με την εμπειρία, την εξειδίκευση και τις δυνατότητες του 
κάθε φορέα και με αυτό τον τρόπο έχει γίνει και η ανάθεση των αρμοδιοτήτων των παραδοτέων. 
Όλοι οι εταίροι έχουν συνεισφορά στα επιμέρους παραδοτέα, η οποία τεκμηριώνεται επαρκώς. Η 
συμμετοχή του κάθε εταίρου προσθέτει αξία στο σχέδιο και η συνέργεια είναι προφανής με την 
χρήση οργανισμού, σχολείου και Πανεπιστημίου που έχουν ενεργό συμμετοχή στα μουσικά 
δρώμενα. 
Εξαιρετικά θετική κρίνεται η εμπλοκή συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών μονάδων, πέραν του 
εταιρικού σχήματος, που έχουν ήδη επιλεγεί από κάθε εταίρο και πρόκειται να συνεισφέρουν στην 
εφαρμογή και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. Σε ότι αφορά στην συνεργασία και την 
επικοινωνία μεταξύ των εταίρων θα υλοποιηθεί με όλους τους σύγχρονους τρόπους και τα 
σύγχρονα εργαλεία που παρέχει η τεχνολογία. 
 

Relevance of the proposal 26/30 
 

 
Η πρόταση παρουσιάζει πολύ μεγάλη συνάφεια με τις εθνικές προτεραιότητες του πλαισίου για τη 
σχολική εκπαίδευση, εστιάζοντας στην συμπερίληψη μαθητών με λιγότερες ευκαιρίες. 
Απευθύνεται επίσης στην πρωτοβάθμια και προσχολική εκπαίδευση βελτιώνοντας το Ακαδημαϊκό 
περιεχόμενο. Παράλληλα, περιλαμβάνει αναλυτική τεκμηρίωση της συνάφειας του στόχου και των 
σκοπών με τις αντίστοιχες προτεραιότητες. 
Όλοι οι εταίροι έχουν εξειδικευμένη και συμπληρωματική εμπειρία και εμπλέκονται στην 
υλοποίηση, με κατανομή αρμοδιοτήτων σύμφωνα με την εκάστοτε εξειδίκευση. Η συνεργασία των 
εταίρων που προέρχονται από διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα αναμένεται να ενισχύσει 
την ευρωπαϊκή διάσταση του έργου, καθώς επιτρέπει τον διαμοιρασμό γνώσης και εμπειρίας και 
την ανάπτυξη προϊόντων που θα απευθύνονται σε ένα πολύ-πολιτισμικό κοινό, ακόμα και πέραν 
των χωρών της κοινοπραξίας. Υπάρχει συνέργεια με πράξεις του πλαισίου που έχουν υλοποιηθεί ή 
υλοποιούνται,  ενισχύοντας τις προοπτικές επιτυχίας της πρότασης και συνέργειας με λοιπούς 
τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
Η καινοτομία της πρότασης έγκειται στην φύση των πνευματικών προϊόντων. Το θεματικό 
αντικείμενο της συμπερίληψης μέσω της μουσικής, μη συνήθης πρακτική στα Ευρωπαϊκά σχολεία 
και οι θετικές επιπτώσεις στην εκπαίδευση έχουν τεκμηριωθεί μέσω σχετικής βιβλιογραφίας. 
Παρόλο που έχει τεκμηριωθεί και βιβλιογραφικά η ανάγκη που έρχεται να καλύψει η πρόταση, η 
λεπτομερής ανάλυση αναγκών προβλέπεται στο πρώτο παραδοτέο. 
 

Impact 26/30 
 

 
Η πρόταση έχει μεγάλη επίδραση στους εταίρους σε διεθνές επίπεδο. Ενισχύει τις  δεξιότητες των 
εκπαιδευτικών, μέσω της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού εργαλείου, προς όφελος των μαθητών 
προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με λιγότερες ευκαιρίες. Έτσι, σε τοπικό, 
περιφερειακό, Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο θα χρησιμοποιηθεί η συμπεριληπτική παιδαγωγική 
για να επαυξήσει την εκπαίδευση με εργαλεία και μεθόδους διδασκαλίας και να καταστήσει τους 
μαθητές πιο ενεργούς. 
Για τη μέτρηση και την αξιολόγηση του αντίκτυπου των αποτελεσμάτων έχουν τεθεί συγκεκριμένοι 
ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες. Τα δίκτυα των εταίρων μπορούν να αξιοποιηθούν για μέγιστη 
διάχυση των αποτελεσμάτων, εντός και εκτός των χωρών της κοινοπραξίας.  
Οι εταίροι δεσμεύονται για την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων διάδοσης των αποτελεσμάτων, 
μεταξύ των οποίων και η υποχρεωτική εφαρμογή τους από συνεργαζόμενα σχολεία στην πράξη. Οι 
εκπαιδευτικοί που θα εμπλακούν στις επιμέρους δράσεις ενισχύουν τη διάχυση, καθώς θα 
λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές για τον διαμοιρασμό καλών πρακτικών. Η μέγιστη διάχυση 
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εξασφαλίζεται τόσο από την εμπλοκή συνεργαζόμενων φορέων, όσο και από τη διάθεση των 
πνευματικών προϊόντων μέσω των  ευρωπαϊκών πλατφορμών των σχολικών δικτύων ( e-twinning, 
η πλατφόρμα ΕPALE, school education gateway). 
Τα πνευματικά προϊόντα θα διακινούνται ελεύθερα και δωρεάν και οι εταίροι δεσμεύονται να 
διατηρήσουν τους διαύλους συνεργασίας με την ερευνητική κοινότητα στην Ευρώπη, και να τα 
συντηρούν για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα τριών ετών μετά τη λήξη της διάρκειας του έργου. 
Λαμβάνοντας υπόψη τον δομημένο σχεδιασμό, τις προβλέψεις για μεγιστοποίηση του αντίκτυπου 
του έργου, τις συντονισμένες δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων, και τα ψηφιακά παραδοτέα 
(ΜΟΟC και ιστότοπο), η πρόταση κρίνεται βιώσιμη. 

 

Comments for the applicant 
 

 
Η πρόταση είναι καλά τεκμηριωμένη και βασίζεται σε ένα εξειδικευμένο εταιρικό σχήμα με 
συμπληρωματικές εξειδικεύσεις. Ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία προσδίδει η δέσμευση των εταίρων 
για εφαρμογή των αποτελεσμάτων σε συγκεκριμένους ωφελούμενους. Τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα μπορούν να έχουν μεγάλο αντίτυπο σε διεθνές επίπεδο, αξιοποιώντας τα 
εγκαθιδρυμένα δίκτυα συνεργασίας της κοινοπραξίας. 
 

 

 


