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ΓΕΝΙΚΑ 

Η ζρευνα CAnVASS+ αποτελεί μία μελζτθ πάνω ςτισ καλφτερεσ τεχνικζσ που μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν και αφοροφν τθν ενςωμάτωςθ τθσ τεχνολογίασ ςτισ παραδοςιακζσ 

διδακτικζσ πρακτικζσ. Με αυτό το ςτόχο, αυτό το θλεκτρονικό βιβλίο εντοπίηει μία ςειρά 

από επιτυχθμζνεσ εμπειρικά τεχνικζσ διδαςκαλίασ, ανάμεςα ςτισ ςυνεργαηόμενεσ χϊρεσ 

που ςυμμετζχουν ςτθν ζρευνα (Ιταλία, Ρουμανία, Ελλάδα και Ιςπανία), τισ αναλφει και 

προςπακεί να κατανοιςει τθ ςυμβολι τουσ ςτθν ανάπτυξθ τθσ ψθφιακισ καινοτομίασ ςτα 

ςχολεία. Η ςυνεργατικι ομάδα των χωρϊν, ζχει εντοπίςει 34 καλζσ πρακτικζσ, ζχει 

καταγράψει τισ ςυνεντεφξεισ από τουσ φορείσ υλοποίθςισ τουσ και ζχει προςπακιςει να 

εξορφξει τα πιο ςθμαντικά και ςυναρπαςτικά χαρακτθριςτικά τουσ.  

Οι ςυνεντεφξεισ πραγματοποιικθκαν με φαινομενογραφικι μεκοδολογία, μια ποιοτικι 

ερευνθτικι προςζγγιςθ, που χρθςιμοποιείται για τθν χαρτογράφθςθ των διαφόρων 

τρόπων με τουσ οποίουσ οι άνκρωποι αναγνωρίηουν, αντιλαμβάνονται και κατανοοφν μια 

ςυγκεκριμζνθ εμπειρία (ςτθν περίπτωςθ μασ, των ψθφιακϊν/εναλλακτικϊν τφπων 

τάξεων). Οι πρακτικζσ ζχουν χωριςτεί και ταξινομθκεί, ανάλογα με τον αντίκτυπό τουσ 

ςτουσ ακόλουκουσ τζςςερισ κεματικοφσ τομείσ:  

α) οι ψθφιακζσ τάξεισ και πωσ να χρθςιμοποιιςουμε τθν τεχνολογία ςτθν εξατομικευμζνθ 
μάκθςθ, 

β) θ προςζγγιςθ τθσ Μάκθςθσ με Βάςθ τθν Πρόκλθςθ ςτα χολεία τθσ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ και θ επίδραςι τθσ ςτα προγράμματα ςπουδϊν και ςτθν εμπλοκι των 
μακθτϊν και των γονιϊν τουσ, 

γ) εμπειρίεσ τθσ εξατομικευμζνθσ μάκθςθσ μζςω τθσ οπτικισ μάκθςθσ, 

δ) θ καταςκευι νζων ψθφιακϊν ικανοτιτων που ςχετίηονται με τον εργαςιακό χϊρο και ο 
αντίκτυπόσ τουσ ςτα προγράμματα ςπουδϊν. 
 
Ο τελικόσ ςκοπόσ τθσ Ζρευνασ CANVASS+ δεν είναι μόνο να παρζχει μια ςτακερι βάςθ για 

τθν υλοποίθςθ των αποτελεςμάτων του ζργου, αλλά και να προωκιςει τθ δθμιουργία ενόσ 

διακρατικοφ δικτφου, το οποίο κα ςυνκζτουν, τόςο όςοι προωκοφν τθν καινοτομία ςτθν 

εκπαίδευςθ μζςω τθσ τεχνολογίασ, όςο και εκείνοι που ενδιαφζρονται να κατανοιςουν 

περιςςότερο πϊσ οι ψθφιακζσ ςυςκευζσ, το λογιςμικό και οι ψθφιακζσ πλατφόρμεσ κα 

μποροφςαν να διαμορφϊςουν το ςχολείο του μζλλοντοσ.  
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

Εδϊ και πολλά χρόνια, ο δθμόςιοσ διάλογοσ ςχετικά με τα οφζλθ που κα μποροφςε να 

φζρει θ ψθφιακι καινοτομία ςε όλα τα ςτάδια τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ, παραμζνει 

κεντρικι. Πολλζσ ςυηθτιςεισ προςπάκθςαν να κατανοιςουν ποιεσ ςτρατθγικζσ κα 

μποροφςαν να οδθγιςουν ςτθν αξιοποίθςθ δυνατοτιτων που δεν ζχουν ακόμθ εκφραςτεί 

πλιρωσ. Κατά μία ζννοια, υπάρχει θ ανάγκθ να υπάρξει ςυμβιβαςμόσ μεταξφ τθσ 

προκυμίασ για τθ διατιρθςθ μιασ γραμμισ ςυνζχειασ με τθν παράδοςθ, τθσ προφφλαξισ 

τθσ από τουσ κινδφνουσ τθσ ανεξζλεγκτθσ μεταμόρφωςθσ και τθσ επικυμίασ διερεφνθςθσ 

των ευκαιριϊν που κα μποροφςαν να φζρουν οι ψθφιακζσ ςυςκευζσ ςτθ ηωι, με τθν 

ζννοια τθσ επζκταςθσ τθσ εμβζλειασ τθσ ςχζςθσ μεταξφ ςπουδαςτϊν και εκπαιδευτικϊν, 

μετατρζποντασ τισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ ςε ζνα νζο και ευρφτερο χϊρο. 

Παρά τθ διαλεκτικι ςχζςθ ανάμεςα ςτον προοδευτιςμό και τισ παραδοςιακζσ πρακτικζσ, 

οριςμζνα ςτοιχεία ςιμερα περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο πρζπει να αναπτυχκοφν 

νζεσ ςτρατθγικζσ και τρόποι ςκζψθσ, προκειμζνου να ανταποκρικοφμε ςτισ προκλιςεισ που 

αντιμετωπίηουν ιδθ τα ςφγχρονα ςχολικά ςυςτιματα, προκλιςεισ που δεν μποροφν να 

αποκλειςτοφν ι να παραβλεφκοφν. Κατά τθ διάρκεια των τελευταίων δεκαετιϊν, 

παρατθρικθκε μια ςυνεχισ επζκταςθ και μεταςχθματιςμόσ των εκπαιδευτικϊν 

ςυςτθμάτων, λόγω τθσ αυξανόμενθσ οικονομικισ επζνδυςθσ των αναπτυςςόμενων χωρϊν 

που κεωροφν τθν εκπαίδευςθ ωσ "απαραίτθτο ςυςτατικό ςτοιχείο του εκςυγχρονιςμοφ και 

τθσ προόδου"1. Ωςτόςο, μια κετικι και αποτελεςματικι τεχνολογικι αλλαγι που ςτοχεφει 

ςτθν παραγωγι αλλαγϊν ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα απαιτεί τθν κινθτοποίθςθ πολλϊν 

διαφορετικϊν ςυμμετεχόντων και παραγόντων (Heppell, 2016)2. 

Η υφιςτάμενθ τάςθ ανάμεςα ςτθν παράδοςθ και τθν καινοτομία δεν πρζπει να μετατρζψει 

τθ ςυηιτθςθ για το μζλλον τθσ μάκθςθσ ςε ζνα αμφιλεγόμενο κζμα, αποςπϊντασ τθν 

προςοχι από τον κετικό αντίκτυπο που κα μποροφςε να εγγυθκεί θ ενςωμάτωςθ των 

                                                           

1
OECD (2016), Innovating Education and Educating for Innovation. The Power of Digital Technologies and Skills, 

Centre for Educational Research and Innovation, OECD Publishing, Paris 
2
 Heppell, S. (2016). Keynote address: Designing learning environments. MiTE 2016: Mobile Learning in 

Teacher Education Conference, 15th–16
th

 January, 2016, Galway, Ireland. 
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ψθφιακϊν ευκαιριϊν ςτθν παραδοςιακι διδακτικι. Σο Canvass + ζχει ακριβϊσ αυτόν τον 

ςκοπό: να προςδιορίςει μια ςειρά από καλζσ πρακτικζσ και κετικά παραδείγματα, που κα 

μποροφςαν να αποτελζςουν ζμπνευςθ για άλλουσ εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ, να 

ενςωματϊςει τισ ψθφιακζσ τεχνολογίεσ ςτισ τάξεισ τουσ και να ενιςχφςει τισ ψθφιακζσ 

ικανότθτζσ τουσ πάνω ςτουσ διδακτικοφσ ςκοποφσ, αυξάνοντασ τθν δυνατότθτά τουσ να 

χρθςιμοποιιςουν τθν οπτικι μάκθςθ ςτθν προςαρμογι τθσ διαδικαςίασ τθσ μάκθςθσ. 

Ζχοντασ αυτόν τον ςτόχο, κα ςχεδιάςουμε μια πορεία και μια ςειρά μζςων που κα μασ 

επιτρζψουν να κακοδθγιςουμε, να εκπαιδεφςουμε και να υποςτθρίξουμε τουσ 

εκπαιδευτικοφσ και τουσ εκπαιδευτζσ ςτθ δθμιουργία ςφνδεςθσ μεταξφ τεχνολογίασ και 

δραςτθριοτιτων μάκθςθσ. 

Η πρόκλθςθ είναι να επιλεγοφν τα καλφτερα ςενάρια, ςτα οποία οι εκπαιδευτικοί και οι 

εκπαιδευτζσ ζχουν κατορκϊςει να ςχεδιάςουν μια κετικι διαδικαςία μάκθςθσ με τθν 

υποςτιριξθ των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν, εντοπίηοντασ και εξάγοντασ τισ πιο 

ενδιαφζρουςεσ ιδζεσ και πρακτικζσ και χρθςιμοποιϊντασ τα δεδομζνα αυτά ςε άλλεσ 

ςυνκζςεισ. κοπόσ αυτισ τθσ εργαςίασ είναι θ δθμιουργία ενόσ κειμζνου που κα μποροφςε 

να λειτουργιςει ωσ πυξίδα, προςανατολίηοντασ τουσ ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ ςε 

αυτό το ςφνκετο τοπίο και δίνοντασ ςτουσ αναγνϊςτεσ βαςικζσ πλθροφορίεσ για τον 

οριςμό του γενικοφ ςχεδίου δράςθσ του ζργου CAnVASS +. Με αυτόν τον ςτόχο, 

πραγματοποιιςαμε μία ςυγκριτικι ζρευνα ςχετικά με τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ 

ενςωμάτωςθσ τθσ τεχνολογίασ ςτθ ςυνθκιςμζνθ διδακτικι. Η παροφςα ζρευνα 

προςδοκοφμε να αποτελζςει μια πολφτιμθ βάςθ για τον προςδιοριςμό ενόσ τρόπου 

αφξθςθσ τθσ ςχζςθσ τθσ ψθφιακισ και τεχνολογικισ προόδου ςτθ βελτίωςθ των διδακτικϊν 

μεκοδολογιϊν. 

Για να κατανοιςουμε ποια κα ιταν θ καλφτερθ κατεφκυνςθ, θ ςυνεργαςία μασ διεξιγαγε 

μια ζρευνα ςτθν Ιςπανία, τθ Ρουμανία, τθν Ιταλία και τθν Ελλάδα, ςυγκεντρϊνοντασ 32 

καλζσ πρακτικζσ (8 ανά χϊρα) που κα μποροφςαν να αποτελζςουν ζμπνευςθ για τθ 

διάδοςθ επιτυχθμζνων εμπειριϊν και πρακτικϊν. Η μελζτθ, που κα ζχει τόςο γνωςτικι όςο 

και εκπαιδευτικι λειτουργία, ςυνζβαλε ςτθν υλοποίθςθ αυτοφ του θλεκτρονικοφ βιβλίου, 

το οποίο κα περιλαμβάνει τόςο τα αποτελζςματα τθσ φαινομενογραφικισ ανάλυςθσ, όςο 
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και τθν περιγραφι των 32 πρακτικϊν που αναλφκθκαν, όπωσ αναφζρκθκαν απ' ευκείασ 

ςτον φορζα διαχείριςθσ του ζργου. 
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Η ΑΝΑΛΤΗ 

Οι τρόποι με τουσ οποίουσ οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτζσ αλλθλεπιδροφν με τουσ 

μακθτζσ ςτισ τάξεισ, ζχουν αλλάξει όλο και περιςςότερο τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, με ρυκμό 

που ζχει γνωρίςει εκκετικι ανάπτυξθ τα τελευταία δζκα χρόνια. Ο μεταςχθματιςμόσ που 

ζφεραν τα ψθφιακά μζςα ςε κάκε κοινωνικι διαδικαςία, περιελάμβανε και εκπαιδευτικά 

ιδρφματα, δθμιουργϊντασ νζεσ δυναμικζσ που άλλαξαν τόςο τθν παραδοςιακι διδακτικι, 

όςο και τθ ςχζςθ μεταξφ εκπαιδευτικοφ και μακθτι. Η δυςκολία που επζδειξαν πολλά από 

αυτά τα ιδρφματα ςτθν ανάπτυξθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ ςτρατθγικισ για τθν ενςωμάτωςθ 

και αξιοποίθςθ των ψθφιακϊν εργαλείων και τεχνολογιϊν ςτα μακθςιακά τουσ 

προγράμματα, ςυνδζεται κυρίωσ με τθν απουςία γενικισ εμπιςτοςφνθσ ςτισ νζεσ 

δυνατότθτεσ που ανοίγει αυτι θ εξζλιξθ. 

υχνά παρεμποδιςμζνοσ από «παλινδρομικά μζτρα αλλαγισ που αποςποφν προσ τα 

βαςικά και περικωριοποιοφν τα μζςα»3, ο ςχολικόσ παράγοντασ ανταποκρίκθκε αργά ςτισ 

αλλαγζσ του κοινωνικοφ τοπίου και των μζςων ενθμζρωςθσ, αδυνατϊντασ να 

εκμεταλλευτεί πλιρωσ το κετικό αποτζλεςμα αυτισ τθσ μεταμόρφωςθσ. Παρά τισ 

αδυναμίεσ αυτζσ, με τθν πάροδο του χρόνου πολλζσ καλζσ πρακτικζσ ζχουν δείξει πόςοι 

κακθγθτζσ και ςχολεία ζχουν εμπλακεί ςτθν ανάπτυξθ μιασ δθμιουργικισ ςκζψθσ ςχετικά 

με τθν εφαρμογι νζων τεχνολογιϊν ςτθν παραδοςιακι διδακτικι, εξαπλϊνοντασ τουσ 

τφπουσ των ερεκιςμάτων που απαιτοφνται για τθ ςταδιακι ανάφλεξθ των ευρζων 

μεταςχθματιςμϊν. 

τόχοσ τθσ ανάλυςθσ μασ είναι να εντοπίςουμε τα προαναφερκζντα ερεκίςματα, 

προςπακϊντασ να κατανοιςουμε τα κοινά ςθμεία επαφισ, ανάμεςα ςε χϊρεσ που 

χαρακτθρίηονται από διαφορετικά εκπαιδευτικά ςυςτιματα και επίπεδα ψθφιακοφ 

εγγραμματιςμοφ, τόςο ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ όςο και ςτουσ εκπαιδευτικοφσ. Είμαςτε 

βζβαιοι ότι με αυτόν τον τρόπο κα είναι δυνατόν να εντοπιςτεί μια γραμμι επαφισ μεταξφ 

                                                           

3
Buckingham, D., (2014). The Success and failure of media education [online].Media Education Research 

Journal, 4(2), 5–17. Retrieved February 7, 2018,from http://merj.info/wp-content/uploads/2014/01/MERJ_4-
2-Editorial.pdf. 
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διαφορετικϊν κατανοιςεων και αντιλιψεων. Οι φαινομενολογικζσ μζκοδοι ζρευνασ ζχουν 

το κετικό χαρακτθριςτικό ότι μασ επιτρζπουν να κάνουμε μια ποιοτικι ανάλυςθ ςε αυτζσ 

τισ διαφορετικζσ αντιλιψεισ, επιτρζποντάσ μασ να προςδιορίςουμε τα βαςικά ςτοιχεία των 

προςεγγίςεων ςτθν μάκθςθ, τισ προςεγγίςεισ ςτθ διδαςκαλία, τθν κατανόθςθ όςων 

ανακαλφπτονται ςτθν τάξθ και κάκε γενικό ηιτθμα που αναγνωρίηεται  ςτθν κοινωνία για 

τα εκπαιδευτικά ςυςτιματα4. 

Οι φαινομενογραφικζσ προςεγγίςεισ ςτθν ζρευνα, ζχουν τθ φιλοδοξία να περιγράψουν 

πϊσ οι ομάδεσ των ατόμων κατανοοφν και δίνουν νόθμα ςτα φαινόμενα. Όπωσ διλωςε ο 

Ference Marton, ενόσ από τουσ ιδρυτζσ και ςθμαντικότερουσ προγραμματιςτζσ αυτοφ του 

ερευνθτικοφ ζργου, θ φαινομενογραφία ςτοχεφει να αντιπροςωπεφςει τθ «διακφμανςθ 

των αντιλιψεων των λαϊν για ζνα ςυγκεκριμζνο φαινόμενο ςτον περιβάλλοντα κόςμο», 

που μελετάται όχι με ςτατικι, αλλά με δυναμικι εξζλιξθ. 

Μζςα ςε αυτό το κεωρθτικό πλαίςιο, θ ςυλλογι δεδομζνων αντιπροςωπεφει ζνα από τα 

πιο ςθμαντικά ηθτιματα: οι αντιλιψεισ και οι κοςμοκεωρίεσ του ατόμου, είναι βαςικζσ για 

τθν ζρευνα. Επομζνωσ, είναι κεμελιϊδεσ οι ερωτϊμενοι να εκκζτουν τισ εμπειρίεσ τουσ, να 

μιλοφν ελεφκερα και να παρζχουν πλθροφορίεσ που προζρχονται από τθν άμεςθ εμπειρία 

τουσ. Ο ερευνθτισ κα ζχει ωσ κακικον να παρζχει ζνα γενικό πλαίςιο για τθ ςυνομιλία: 

αφοφ ζχει δθμιουργθκεί ζνα κλίμα εμπιςτοςφνθσ με τον ερευνθτι, ο ερωτϊμενοσ κα 

παράςχει ςτθν πραγματικότθτα προςωπικζσ πλθροφορίεσ και απόψεισ ςχετικά με τισ 

δραςτθριότθτεσ που ζχουν καταγραφεί. Σο να του δίνεται θ δυνατότθτα να μιλάει 

ελεφκερα κα μασ επιτρζψει να αποκτιςουμε μια καλφτερθ γενικι εικόνα: για αυτόν τον 

λόγο, είναι χρθςιμότερο να χρθςιμοποιοφνται ανοικτοφ τφπου ερωτιςεισ αντί για 

ςυγκεκριμζνεσ λεπτομζρειεσ. 

το πλαίςιο του Canvass +, επιλκε επικοινωνία με τουσ κακθγθτζσ, ζπειτα από τθν επιλογι 

των πρακτικϊν ανάμεςα ςε ζνα ικανοποιθτικό αρικμό καλϊν πρακτικϊν από κάκε ζνα από 

τα τζςςερα ζκνθ που ςυμμετζχουν ςτθν ζρευνα. Η αρχικι αναηιτθςθ οδιγθςε ςτον 

                                                           

4
Bowden, J. A. (2003). The Nature of the Phenomenographic Research, in J. A. Bowden, E. Walsh (2003), 

Phenomenography, RMIT University Press, Melbourne. 
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εντοπιςμό 8 πιο ενδιαφερουςϊν πρακτικϊν ανά χϊρα, χωριςμζνεσ ςε μια ςειρά 

μακροςκοπικϊν περιοχϊν που ζχουν ιδθ περιγραφεί. 

ε κακεμία από τισ τζςςερισ χϊρεσ, οι ςυνεργάτεσ που εκπροςωποφν ςχολεία και 

εκπαιδευτικά ιδρφματα (Colegio Las Chapas ςτθν Ιςπανία; IIS Sarandì ςτθν Ιταλία, 4ο 

Εςπερινό Επαγγελματικό Λφκειο Ηρακλείου ςτθν Ελλάδα; Liceul Tehnologic de Transporturi 

de Ploiesti ςτθν Ρουμανία) πραγματοποίθςαν τισ ςυνεντεφξεισ ςτουσ εκπροςϊπουσ των 

επιλεγμζνων καλϊν πρακτικϊν, που αποτελοφνται ςε θμι-δομθμζνεσ βίντεο-ςυνεντεφξεισ 

με ςτόχο οι κακθγθτζσ να παρζχουν γενικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ πρακτικζσ τουσ, 

εκφράηοντασ ελεφκερα τισ αντιλιψεισ, τισ ιδζεσ και τισ απόψεισ τουσ, ςχετικά με τισ 

δραςτθριότθτεσ που πραγματοποιοφν με τουσ μακθτζσ. Σα περιεχόμενα ζχουν ταξινομθκεί 

ςφμφωνα με μια ςειρά από κοινά χαρακτθριςτικά: περιγραφι του προφίλ του κακθγθτι 

υλοποίθςθσ, περιγραφι του ιδρφματοσ όπου πραγματοποιικθκαν οι πρακτικζσ, περιγραφι 

των μακθτϊν που ζλαβαν χϊρα ςτισ δραςτθριότθτεσ, γενικι περιγραφι του ζργου, τθσ 

εφαρμογισ και του ςχεδιαςμοφ του, καινοτόμεσ λειτουργίεσ, δυνατότθτεσ εξαγωγισ. Είναι 

ςθμαντικό να αναφερκεί ότι αυτζσ οι πλθροφορίεσ δεν ζχουν ςυλλεχκεί με ςχθματικό 

τρόπο, αλλά ζχουν καταρτιςτεί ςτθ φάςθ υποβολισ, με ςκοπό τον κακοριςμό των 

κριτθρίων ςυλλογισ των πλθροφοριϊν που παρουςιάςτθκαν ςτισ ςυνεντεφξεισ. 

Χάρθ ςε αυτι τθν άτυπθ προςζγγιςθ, κατζςτθ δυνατό να ςυλλεχκοφν μια ςειρά από 

ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ που αφοροφν όχι μόνο ςυγκεκριμζνεσ ι τεχνικζσ λεπτομζρειεσ 

των πρακτικϊν που εφαρμόηονται ςε κάκε χϊρα, αλλά και τισ προςδοκίεσ και τισ ιδζεσ που 

υπιρχαν πίςω από κάκε πρακτικι. Ολοκλθρϊνοντασ τθ φάςθ τθσ ςυνζντευξθσ, τα 

δεδομζνα ςυλλζχκθκαν και μεταγράφθκαν ςε αυτό το ζγγραφο από τθν ERIFO, θ οποία 

μεριμνοφςε για τθν οργάνωςθ όλων των ςτοιχείων ςε πάνω ςε ζνα πλζγμα που περιείχε 

πλθκϊρα ςθμαντικϊν ιδεϊν και εμπνεφςεων. 

τουσ πίνακεσ που προτείνονται ςτισ επόμενεσ ςελίδεσ, παρουςιάηεται μία ςφντομθ 

ςφνκεςθ του ζργου που επιτελείται από τθν εταιρικι ςχζςθ, το οποίο υπάρχει ςε πλιρθ 

μορφι ςτθν αγγλικι ζκδοςθ και κα μεταφραςτεί ςε όλεσ τισ γλϊςςεσ των εταιρικϊν 

ςχζςεων πριν από το τζλοσ του ζργου. Η περίλθψθ παρουςιάηει ζναν κατάλογο με τα πιο 

ενδιαφζροντα ευριματα τθσ ζρευνασ ςχετικά με τον πυρινα τθσ καινοτομίασ και μια ςειρά 
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κατθγοριϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθ διοχζτευςθ των καινοτόμων περιεχομζνων και 

πρακτικϊν που αποκτικθκαν από τθν ανάλυςθ, ςτα εξαγόμενα προϊόντα που κα 

εκπονθκοφν ςτο πλαίςιο τθσ ζρευνασ CAnVASS+. 



 Α) ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕ ΣΑΞΕΙ ΚΑΙ ΠΩ ΝΑ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΟΤΜΕ ΣΗΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞΑΣΟΜΙΚΕΤΜΕΝΗ ΜΑΘΗΗ  

ΧΩΡΑ ΣΙΣΛΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΣΩΝ ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΠΤΡΗΝΑ ΧΕΣΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 

ΕΛΛΑΔΑ Διδάςκοντασ Ομάδεσ Αίματοσ με τθ χριςθ 
Σεχνολογιϊν Επικοινωνίασ και Πλθροφοριϊν 

(ΣΠΕ) 

Ε. Γεωργουλάκθσ Γενικό Λφκειο (ΓΕ.Λ.) 
Γουβϊν, Κριτθ 

15-18 ετών Χριςθ των πόρων του Διαδικτφου 
ςτθν τάξθ, για να μάκουν οι 

μακθτζσ τθ ςθμαςία τθσ γνϊςθσ 
για τουσ διάφορουσ τφπουσ 
αίματοσ και τθ ςθμαςία τθσ 

μετάγγιςθσ 

Α) Ευρεφτερθ πρόςβαςθ ςε 
δεδομζνα και πλθροφορίεσ 
Β) θμαςία μθ τυπικισ 
προςζγγιςθσ ςτισ εκπαιδευτικζσ 
διαδικαςίεσ 
Γ) Διαδικαςίεσ παιχνιδιϊν 

ΕΛΛΑΔΑ Διαδραςτικζσ Αςκιςεισ μζςω του 
λογιςμικοφ "Hot Potatoes" 

Γ. Αςτρινάκθ 2ο Επαγγελματικό 
Λφκειο (ΕΠΑ.Λ.) 

Ρεκφμνου, Κριτθ 

15-18 ετών  Να παρζχει ςτουσ μακθτζσ τισ 
ευκαιρίεσ εξάςκθςθσ τθσ 

γλϊςςασ μζςω λογιςμικοφ 

Α) Επιπλζον ευκαιρίεσ για 
προϊκθςθ τθσ αυτογνωςίασ και 
τθσ αυτοεκτίμθςθσ 
Β) Επιπλζον ςτρατθγικζσ για τθν 
προϊκθςθ τθσ 
δθμιουργικότθτασ 
Γ) Διαδικαςίεσ παιχνιδιϊν 

ΡΟΤΜΑΝΙΑ Χρθςιμοποιϊντασ τθν εκπαιδευτικι 
πλατφόρμα "Tictransporturi" 

V. Lungescu J. Monnet NC, Ploiesti 6-18 ετών Εκςυγχρονιςμόσ των τάξεων με 
χριςθ ψθφιακϊν τεχνολογιϊν, 

ανταλλαγι πλθροφοριϊν μζςω μιασ 
διαδικτυακισ πλατφόρμασ 

Α) Επιπλζον ευκαιρίεσ για 
προϊκθςθ τθσ αυτογνωςίασ και 
τθσ αυτοεκτίμθςθσ 
Β) Καλφτεροι τρόποι προϊκθςθσ 
τθσ ομαδικισ 
εργαςίασ/ομαδικοφ 
πνεφματοσ/ςυνεργαςίασ 
Γ) θμαςία αφξθςθσ ςυμμετοχισ 
και διαφάνειασ 

ΡΟΤΜΑΝΙΑ Εφαρμόηοντασ ψθφιακζσ μεκόδουσ ςτα 
Μακθματικά, μζςα ςε δραςτθριότθτεσ 

απόδοςθσ και ςχολικζσ εργαςίεσ 
 

M. Stegaroiu NC M. Viteazul, 
Ploiesti 

12-18 ετών Χριςθ ψθφιακϊν πλατφορμϊν ςε 
τάξεισ μακθματικϊν, ιδιαίτερα κατά 

τθ διάρκεια αςκιςεων 

 

Α) Καλφτεροι τρόποι προϊκθςθσ 
τθσ ομαδικισ 
εργαςίασ/ομαδικοφ 
πνεφματοσ/ςυνεργαςίασ  
Β) Οι ψθφιακζσ τεχνολογίεσ 
δίνουν περιςςότερεσ 
δυνατότθτεσ για επαφι με τουσ 
μακθτζσ  
Γ) Βελτίωςθ ικανοτιτων ςτο 
φιλτράριςμα δεδομζνων και 
ςτθν αξιολόγθςθ 

ΙΠΑΝΙΑ I-Pad Art – Ο Εαυτόσ ςου ςε Κόμικ S. Lopez Diaz Col. Tierrallana - 
Huelva 

Max 5 ετών Χρθςιμοποιϊντασ τα I-Pads ςε 
τάξεισ για τθν αναπαραγωγι 

εκφράςεων του προςϊπου ςτα 
μακιματα τζχνθσ, δείχνοντασ 

πϊσ να ςχεδιάηουμε τα 
αιςκιματα και τα ςυναιςκιματα 

 

Α) Οι ψθφιακζσ τεχνολογίεσ 
δίνουν περιςςότερεσ 
δυνατότθτεσ για επαφι με τουσ 
μακθτζσ  
Β) Η εκμάκθςθ εκπόνθςθσ 
εργαςιϊν με τθ μζκοδο του 
project 

ΙΠΑΝΙΑ Ο Κακθγθτισ Utonio μασ βοθκάει να 
ταξιδζψουμε ςτο παρελκόν 

S. Carratalà Rios Col. Penyagolosa - 
Borriana 

5 ετών Χριςθ εικονικισ και επαυξθμζνθσ 
πραγματικότθτασ για τθ 

Α) Επιπλζον ευκαιρίεσ για 
προϊκθςθ τθσ αυτογνωςίασ και 
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δθμιουργία πειραμάτων ςτθν 
τάξθ 

τθσ αυτοεκτίμθςθσ 
Β) Η εκμάκθςθ εκπόνθςθσ 
εργαςιϊν με τθ μζκοδο του 
project 

ΙΣΑΛΙΑ Μακαίνοντασ Μακθματικά τθν Εποχι του 
Διαδικτφου 

C. Marchesano 
E. Perucca 

IIS F. Caffè - Roma 14-19 ετών Χριςθ πόρων διαδικτφου και 
βίντεο για μακθτζσ που 

αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ 
ςυμμετοχισ ςτισ τάξεισ 

Α) Βελτίωςθ επίλυςθσ 
προβλθμάτων και κριτικι ςκζψθ 
Β) θμαςία μθ τυπικισ 
προςζγγιςθσ ςτισ εκπαιδευτικζσ 
διαδικαςίεσ 
Γ) Επιπλζον ευκαιρίεσ για 
προϊκθςθ τθσ αυτογνωςίασ και 
τθσ αυτοεκτίμθςθσ 

ΙΣΑΛΙΑ Μία Μζρα ςτθν Πόλθ M. Di Seri IC A. Rosmini- Roma 6-13 ετών Χριςθ ψθφιακϊν ςυςκευϊν για 
τθν προϊκθςθ ομότιμων 
πρακτικϊν εκπαίδευςθσ 

 

Α) Βελτίωςθ ικανοτιτων ςτο 
φιλτράριςμα δεδομζνων και 
ςτθν αξιολόγθςθ 
Β) Διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ 
τθσ καινοτομίασ και τθσ 
εκπαίδευςθσ 

ΙΣΑΛΙΑ Ali di Carta – Χάρτινα Φτερά 
 

S. Zaccagnini 
M. Gianiorio 
M. Biasion 

IIS Sarandì - Roma 15-16 ετών Ζρευνα μζςω ψθφιακϊν 
ςυςκευϊν πάνω ςτο κφριο κζμα 

του ζργου: ανκρϊπινθ πτιςθ 

Α) Καλφτεροι τρόποι προϊκθςθσ 
τθσ ομαδικισ 
εργαςίασ/ομαδικοφ 
πνεφματοσ/ςυνεργαςίασ 
Β) Επιπλζον ευκαιρίεσ για 
προϊκθςθ τθσ αυτογνωςίασ και 
τθσ αυτοεκτίμθςθσ 
Γ) θμαςία μθ τυπικισ 
προςζγγιςθσ ςτισ εκπαιδευτικζσ 
διαδικαςίεσ 

 

 

Β) Η ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΑ ΧΟΛΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΣΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΣΟΤ 

ΧΩΡΑ ΣΙΣΛΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΣΩΝ ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΠΤΡΗΝΑ ΧΕΣΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 

ΕΛΛΑΔΑ Pixton Ιςτορίεσ υναιςκθμάτων . Βαςιλάκθσ 2ο Γυμνάςιο Αγίου 
Νικολάου, Κριτθ 

12-15 ετών Δθμιουργία κινοφμενων 
ιςτοριϊν βίντεο για τθν ζκφραςθ 

ςυναιςκθμάτων ςτθν τάξθ, 
ωκϊντασ τουσ μακθτζσ να 

δθμιουργιςουν ζνα ςενάριο από 
το μθδζν  

Α) Βελτίωςθ δυνατοτιτων ςτθν 
ζκφραςθ  αιςκθμάτων και 
ςυναιςκθμάτων 
Β) Επιπλζον ςτρατθγικζσ για 
προϊκθςθ τθσ 
δθμιουργικότθτασ 
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ΕΛΛΑΔΑ Διαδικτυακζσ Εφαρμογζσ και υνεργατικι 
Γραφι ςτο Μάκθμα τθσ Νεοελλθνικισ 

Γλϊςςασ 

Ο. Καραδάκθ Γενικό Λφκειο (ΓΕ.Λ.) 
Βάμου, Κριτθ 

16-18 ετών Διαδικτυακι εφαρμογι για τθν 
ςυνεργατικι ςυγγραφι ςε 

ομάδεσ, με ςτόχο τθν παραγωγι 
ενόσ ςυλλογικοφ κειμζνου 

Α) Καλφτεροι τρόποι προϊκθςθσ 
τθσ ομαδικισ 
εργαςίασ/ομαδικοφ 
πνεφματοσ/ςυνεργαςίασ 
Β) Οι ψθφιακζσ τεχνολογίεσ 
δίνουν περιςςότερεσ 
δυνατότθτεσ για επαφι με τουσ 
μακθτζσ 

ΡΟΤΜΑΝΙΑ Εφαρμογι ψθφιακϊν μεκόδων και 
εργαλείων διδαςκαλίασ ςτισ κοινωνικζσ 

επιςτιμεσ 

R. Grancea NC N. Stanescu - 
Ploiesti 

10-18 ετών Οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ςε μία 
διαδικαςία αυτο-κατάρτιςθσ, 

ανάπτυξθσ και μάκθςθσ, 
προςεγγίηοντασ τισ πλθροφορίεσ 

με τον τρόπο που προτιμοφν 

Α) Ευρφτερθ πρόςβαςθ ςε 
δεδομζνα και πλθροφορίεσ 
Β) θμαςία αφξθςθσ ςυμμετοχισ 
και διαφάνειασ 

ΡΟΤΜΑΝΙΑ Webquest (αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο) A. Tanase Spiru Haret Coll. – 
Ploiesti 

15-18 ετών Το Webquest ωσ ζνασ τρόποσ να 
παρακινθκοφν οι μακθτζσ να 

κάνουν μία εκτεταμζνθ ζρευνα 
ςτο διαδίκτυο 

Α) Ευρφτερθ πρόςβαςθ ςε 
δεδομζνα και πλθροφορίεσ 
Β) Βελτίωςθ ικανοτιτων ςτο 
φιλτράριςμα δεδομζνων και 
ςτθν αξιολόγθςθ 
Γ) Βελτίωςθ των δυνατοτιτων 
δθμιουργίασ προςαρμοςμζνων 
μορφϊν μάκθςθσ 

ΡΟΤΜΑΝΙΑ Η χριςθ ψθφιακϊν μεκόδων ςτο μάκθμα 
των μακθματικϊν για τθ βακμίδα IX-XII, 

κακϊσ και ςε εκπαιδευτικά προγράμματα 
ςχολείων 

F. Tuinete Coll T. Socolescu - 
Ploiesti 

14+ ετών Χρθςιμοποιϊντασ ψθφιακοφσ 
πόρουσ ςτο μάκθμα των 

μακθματικϊν, προςαρμογι  
εργαςιϊν με ανταγωνιςτικό 

τρόπο 

Α) θμαςία αφξθςθσ ςυμμετοχισ 
και διαφάνειασ 
Β) Βελτίωςθ των δυνατοτιτων 
δθμιουργίασ προςαρμοςμζνων 
μορφϊν μάκθςθσ 
Γ) Η εκμάκθςθ εκπόνθςθσ 
εργαςιϊν με τθ μζκοδο του 
project 

ΙΠΑΝΙΑ Κατανόθςθ του Λογαριαςμοφ του Ηλεκτρικοφ J. Rodriguez Morillo Col. ECOS Resuelto 13-14 ετών Διδαςκαλία των μακθτϊν 
ςχετικά με τον τρόπο 

λειτουργίασ των λογαριαςμϊν 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ, μζςω 
υπολογιςμϊν ςτθν τάξθ ςε 

ψθφιακζσ ςυςκευζσ 

Α) Βελτίωςθ ικανοτιτων ςτο 
φιλτράριςμα δεδομζνων και 
ςτθν αξιολόγθςθ 
Β) Καλφτεροι τρόποι προϊκθςθσ 
τθσ ομαδικισ 
εργαςίασ/ομαδικοφ 
πνεφματοσ/ςυνεργαςίασ 

ΙΠΑΝΙΑ Ζνα Ρομπότ ςτθν Σάξθ M. Del Mar Col. Monaita - 
Granada 

11 ετών Χρθςιμοποιϊντασ drones ςτθν 
επίλυςθ προβλθμάτων και ςτθν 
ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ 

Α) Καλφτεροι τρόποι προϊκθςθσ 
τθσ ομαδικισ 
εργαςίασ/ομαδικοφ 
πνεφματοσ/ςυνεργαςίασ 
Β) Βελτίωςθ επίλυςθσ 
προβλθμάτων και κριτικι ςκζψθ 
Γ) θμαςία αφξθςθσ ςυμμετοχισ 
και διαφάνειασ 
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ΙΣΑΛΙΑ Σο Παρατθρθτιριο Pierre Auger I. Veronesi L.S.S. Mancini - 
Avellino 

17-18 ετών Συμμετοχι ςε διαγωνιςμό 
μεταξφ ςχολείων για τθ ςυλλογι 

δεδομζνων ςχετικά με τθν 
προζλευςθ του ςφμπαντοσ 

Α) Βελτίωςθ ικανοτιτων ςτο 
φιλτράριςμα δεδομζνων και 
ςτθν αξιολόγθςθ 
Β) Καλφτεροι τρόποι προϊκθςθσ 
τθσ ομαδικισ 
εργαςίασ/ομαδικοφ 
πνεφματοσ/ςυνεργαςίασ 

ΙΣΑΛΙΑ AURAT - Προςκζςτε ζνα ρομπότ ςτο τραπζηι L. Pagani ISIS C. Facchinetti - 
Castellanza 

15-19 ετών 
 

Χρθςιμοποιϊντασ τθ ρομποτικι 
για τθν αφξθςθ των ικανοτιτων 
μια  ομάδασ εργαςίασ ομάδασ 

και ςτθν επίλυςθσ προβλθμάτων 
 

Α) Καλφτεροι τρόποι προϊκθςθσ 
τθσ ομαδικισ 
εργαςίασ/ομαδικοφ 
πνεφματοσ/ςυνεργαςίασ  
Β) θμαςία μθ τυπικισ 
προςζγγιςθσ ςτισ εκπαιδευτικζσ 
διαδικαςίεσ 
Γ) Η εκμάκθςθ εκπόνθςθσ 
εργαςιϊν με τθ μζκοδο του 
project 

 

 

 

Γ) ΕΜΠΕΙΡΙΕ ΣΗ ΕΞΑΣΟΜΙΚΕΤΜΕΝΗ ΜΑΘΗΗ ΜΕΩ ΣΗ ΟΠΣΙΚΗ ΜΑΘΗΗ 

ΧΩΡΑ ΣΙΣΛΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΣΩΝ ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΠΤΡΗΝΑ ΧΕΣΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 

ΕΛΛΑΔΑ Δθμιουργία βίντεο με βρϊςιμα χόρτα του 
τόπου μασ 

Ι. Φραγκιαδάκθσ, 
 Κ. Αμπατηι 

 

Γυμνάςιο Αγίων 
Δζκα, Κριτθ 

14-16 ετών Ανάπτυξθ δεξιοτιτων των 
μακθτϊν ςτθ ςυλλογι 

πλθροφοριϊν μζςω πθγϊν ιχου 
και βίντεο 

 

Α) Επιπλζον ςτρατθγικζσ για 
προϊκθςθ τθσ 
δθμιουργικότθτασ 
Β) Βελτίωςθ των δυνατοτιτων 
δθμιουργίασ προςαρμοςμζνων 
μορφϊν μάκθςθσ 
Γ) Καλφτεροι τρόποι προϊκθςθσ 
τθσ ομαδικισ 
εργαςίασ/ομαδικοφ 
πνεφματοσ/ςυνεργαςίασ 

ΕΛΛΑΔΑ Η Διδαςκαλία τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ με τθ 
χριςθ ταινιϊν μικροφ μικουσ -
Διαδραςτικόσ Κινθματογράφοσ 

Ν. Μπεκιάρθσ 1ο Επαγγελματικό 
Λφκειο (ΕΠΑ.Λ.) 
Αγίου Νικολάου, 

Κριτθ 

15-19 ετών Ενκαρρφνοντασ τουσ μακθτζσ να 
κάνουν δικζσ τουσ ταινίεσ μικροφ 

μικουσ για να μιλιςουν για 
παγκόςμια ηθτιματα 

Α) θμαςία αφξθςθσ ςυμμετοχισ 
και διαφάνειασ 
Β) Επιπλζον ςτρατθγικζσ για 
προϊκθςθ τθσ 
δθμιουργικότθτασ 
Γ) Καλφτεροι τρόποι προϊκθςθσ 
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τθσ ομαδικισ 
εργαςίασ/ομαδικοφ 
πνεφματοσ/ςυνεργαςίασ 

ΡΟΤΜΑΝΙΑ Μζκοδοσ Flipped Classroom  A. Miu Agr. Tech HS - 
Barcanesti 

12-16 ετών Παρζχοντασ ςτουσ μακθτζσ τθ 
δυνατότθτα να 

παρακολουκιςουν μακιματα με 
τθν μζκοδο Flipped 

Α) θμαςία μθ τυπικισ 
προςζγγιςθσ ςτισ εκπαιδευτικζσ 
διαδικαςίεσ 
Β) θμαςία αφξθςθσ ςυμμετοχισ 
και διαφάνειασ 

ΡΟΤΜΑΝΙΑ Χρθςιμοποιϊντασ τον υπολογιςτι και το 
διαδίκτυο για να παρουςιάςετε διάφορα 

ςεμινάρια Χθμείασ, εικονικά 
πειράματα, μικροςκοπικζσ εικόνεσ 

L. Nedelcu LTT de Transporturi - 
Ploiesti 

14+ ετών Μετατρζποντασ τισ 
παραδοςιακζσ τάξεισ ςε νζουσ 

διαδραςτικοφσ χϊρουσ μάκθςθσ 

Α) Επιπλζον ςτρατθγικζσ για 
προϊκθςθ τθσ 
δθμιουργικότθτασ 
Β) Βελτίωςθ ικανοτιτων ςτο 
φιλτράριςμα δεδομζνων και 
ςτθν αξιολόγθςθ 

ΙΠΑΝΙΑ Εφαρμογι τθσ Σεχνολογίασ ςτθ μάκθςθ 
βαςιηόμενθ ςτθν πρόκλθςθ  

C. Iriarte CB Adharaz - 
Espartinas 

15-17 ετών Μάκθςθ των κρεπτικϊν 
λειτουργιϊν μζςω τθσ 

προςζγγιςθσ τθσ διδαςκαλίασ 
ςτθν τάξθ 

Α) Βελτίωςθ των δυνατοτιτων 
δθμιουργίασ προςαρμοςμζνων 
μορφϊν μάκθςθσ  
Β) Διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ 
τθσ καινοτομίασ και τθσ 
εκπαίδευςθσ 

ΙΠΑΝΙΑ Αγγίηοντασ το Minecraft G. Garcia 
Fernandez 

M. Portela Iglesias 

C.I. Sek Atlantico - 
Poyo 

 
12 ετών 

Χρθςιμοποιϊντασ εικονικά 
περιβάλλοντα για τθν προϊκθςθ 

νζων τρόπων ζκφραςθσ και  
δεξιοτιτων 

Α) Βελτίωςθ των δυνατοτιτων 
δθμιουργίασ προςαρμοςμζνων 
μορφϊν μάκθςθσ 
Β) θμαςία αφξθςθσ ςυμμετοχισ 
και διαφάνειασ 
Γ) θμαςία μθ τυπικισ 
προςζγγιςθσ ςτισ εκπαιδευτικζσ 
διαδικαςίεσ 

ΙΣΑΛΙΑ Από 1 ζωσ 1000 ιςτορίεσ να πεισ A. Aniceto 
L. Bredice 

IPS M. Pantaleoni - 
Frascati 

15-17 ετών Συμμετοχι των μακθτϊν ςτθν 
ςυγγραφι web ιςτοριϊν, 

αναλφοντασ όλεσ τισ φάςεισ τθσ 
υλοποίθςισ τουσ 

Α) Οι ψθφιακζσ τεχνολογίεσ 
δίνουν περιςςότερεσ 
δυνατότθτεσ για επαφι με τουσ 
μακθτζσ  
Β) Επιπλζον ευκαιρίεσ για 
προϊκθςθ τθσ αυτογνωςίασ και 
τθσ αυτοεκτίμθςθσ  
Γ) θμαςία αφξθςθσ ςυμμετοχισ 
και διαφάνειασ 

ΙΣΑΛΙΑ MATHISIS - Διαχείριςθ τθσ υναιςκθματικισ 
Μάκθςθσ μζςω Ευφυϊν Ατόμων και Ζξυπνων 

Αλλθλεπιδράςεων  

C. Mancini IC R.Levi Montalcini - 
Roma 

12-16 ετών Χρθςιμοποιϊντασ προθγμζνεσ 
τεχνολογίεσ για τθν προϊκθςθ 

τθσ ςυμμετοχισ των μακθτϊν με 
μακθςιακζσ δυςκολίεσ 

Α) Επιπλζον ευκαιρίεσ για 
προϊκθςθ τθσ αυτογνωςίασ και 
τθσ αυτοεκτίμθςθσ  
Β) θμαςία μθ τυπικισ 
προςζγγιςθσ ςτισ εκπαιδευτικζσ 
διαδικαςίεσ 
Γ) Βελτίωςθ των δυνατοτιτων 
δθμιουργίασ προςαρμοςμζνων 
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μορφϊν μάκθςθσ 

ΙΣΑΛΙΑ διδαςκαλία ςεναρίων  M. Mascheretti IIS E. Torricelli - 
Roma 

17-18 ετών Προϊκθςθ τθσ ιςτορικισ γνϊςθσ 
και τθσ κουλτοφρασ τθσ ζρευνασ 

μζςω τθσ ανάλυςθσ των 
δεδομζνων που ςυλλζγονται 
θλεκτρονικά, των ταινιϊν και 

των λογοτεχνικϊν κειμζνων που 
ςχετίηονται με τον Διμο του 

Ανκρϊπου, για τθν ζναρξθ τθσ 
διαδικαςίασ επανεξζταςθσ 

A) Μάκετε να φιλτράρετε 
δεδομζνα και να τα αξιολογείτε 
Β) θμαςία των αςυνικιςτων 
προςεγγίςεων ςτθ διδαςκαλία 
Γ) Μάκετε να εργάηεςτε ςε ζνα 
ζργο 

 

Δ) Η ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΙΚΑΝΟΣΗΣΩΝ ΠΟΤ ΧΕΣΙΖΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΟΝ ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ Ο ΑΝΣΙΚΣΤΠΟ ΣΟΤ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ 

ΧΩΡΑ ΣΙΣΛΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΣΩΝ ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΠΤΡΗΝΑ ΧΕΣΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 

ΕΛΛΑΔΑ Σα πλεονεκτιματα χριςθσ τθσ Wikipedia 
ςαν εργαλείο μάκθςθσ 

Α. 
Ντρουμπογιάννθ 

1ο Γενικό Λφκειο 
(ΓΕ.Λ.) Ρεκφμνου, 

Κριτθ 

15-17 ετών Προϊκθςθ τθσ κριτικισ χριςθσ 
των πθγϊν του διαδικτφου για 
τθν ανάπτυξθ μιασ κοινότθτασ 

πρακτικϊν και νζων 
εκπαιδευτικϊν εργαςιϊν 

 

Α) Ευρφτερθ πρόςβαςθ ςε 
δεδομζνα και πλθροφορίεσ 
Β) Βελτίωςθ ικανοτιτων ςτο 
φιλτράριςμα δεδομζνων και 
ςτθν αξιολόγθςθ 
Γ) Καλφτεροι τρόποι προϊκθςθσ 
τθσ ομαδικισ 
εργαςίασ/ομαδικοφ 
πνεφματοσ/ςυνεργαςίασ 

ΕΛΛΑΔΑ Η ςυνδυαςτικι χριςθ Lego Mindstorms NXT 
και App Inventor για τθ διδαςκαλία των 

βαςικϊν προγραμματιςτικϊν εννοιϊν ςε 
αρχάριουσ προγραμματιςτζσ 

. Παπαδάκθσ 5ο Γενικό Λφκειο 
(ΓΕ.Λ.) Ηρακλείου, 

Κριτθ 

16-18 ετών Δθμιουργία νζων ςτρατθγικϊν 
για τθν ειςαγωγι των μακθτϊν 

ςε μακιματα προγραμματιςμοφ 

Α) θμαςία μθ τυπικισ 
προςζγγιςθσ ςτισ εκπαιδευτικζσ 
διαδικαςίεσ 
Β) Οι ψθφιακζσ τεχνολογίεσ 
δίνουν περιςςότερεσ 
δυνατότθτεσ για επαφι με τουσ 
μακθτζσ  
Γ) θμαςία αφξθςθσ 
ςυμμετοχισ και διαφάνειασ 

ΡΟΤΜΑΝΙΑ Νζο κίνθτρο για μάκθςθ μζςω των ΣΠΕ 

 

A. Albu Tech HS V. Slavescu - 
Ploiesti 

12-16 ετών Ανάπτυξθ εργαλείων ΤΠΕ για τθν 
υποςτιριξθ μακθτϊν και 
εκπαιδευτικϊν ςτθν τάξθ 

 

Α)  Οι ψθφιακζσ τεχνολογίεσ 
δίνουν περιςςότερεσ 
δυνατότθτεσ για επαφι με τουσ 
μακθτζσ  
Β) θμαςία αφξθςθσ 
ςυμμετοχισ και διαφάνειασ 
Γ) Βελτίωςθ επίλυςθσ 
προβλθμάτων και κριτικι 
ςκζψθ 
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ΡΟΤΜΑΝΙΑ Παρακολοφκθςθ τθσ Δραςτθριότθτασ του 
Οδθγοφ μζςω του TIS 

M. Tuinete LTT de Transporturi - 
Ploiesti 

14+ ετών Χρθςιμοποιϊντασ τεχνολογίεσ 
για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 
εκπαίδευςθσ τθσ ςχολικισ 
μετακίνθςθσ των μακθτϊν  

 

Α) Βελτίωςθ επίλυςθσ 
προβλθμάτων και κριτικι 
ςκζψθ 
Β) θμαςία μθ τυπικισ 
προςζγγιςθσ ςτισ εκπαιδευτικζσ 
διαδικαςίεσ 

ΙΠΑΝΙΑ Piña 3.0: Σφποσ, Ραδιόφωνο και Σθλεόραςθ για 
τθν Εργαςία Γλωςςικισ Επάρκειασ 

J. Rey Diez Col. Pub. Tierra de 
Pinares 

6-12 ετών Επιτρζποντασ ςτα παιδιά να 
δθμοςιεφουν νζα ςχετικά με τισ 

εμπειρίεσ τουσ ςτθν τάξθ, 
προκειμζνου να αποκτιςουν 

γλωςςικζσ ικανότθτεσ 

Α) Βελτίωςθ των δυνατοτιτων 
δθμιουργίασ προςαρμοςμζνων 
μορφϊν μάκθςθσ  
Β) θμαςία μθ τυπικισ 
προςζγγιςθσ ςτισ εκπαιδευτικζσ 
διαδικαςίεσ 

ΙΠΑΝΙΑ Πολλαπλαςιαςμόσ με το BEEBOT: Αγϊνασ 
BEEBOT  

M.F. Vela Checa C. Jesus Nazareno - 
Getafe 

2ας Δημοτικού  Επιτρζποντασ ςτουσ μακθτζσ να 
αναπτφξουν υπολογιςτικζσ 

ικανότθτεσ μζςω ενόσ λογιςμικοφ 

Α)  θμαςία μθ τυπικισ 
προςζγγιςθσ ςτισ εκπαιδευτικζσ 
διαδικαςίεσ 
Β) Διαδικαςίεσ παιχνιδιϊν 

ΙΣΑΛΙΑ Κωδικοποίθςθ (Προγραμματιςμόσ) και 
Δθμιουργικότθτα  

G. Cecchetti IS L. Lombardo 
Radice - Roma 

14-18 ετών Χρθςιμοποιϊντασ ζνα μακθςιακό 
περιβάλλον για να ανακαλφψετε 
δραςτθριότθτεσ κωδικοποίθςθσ 

και να δθμιουργιςετε 
διαδραςτικζσ ιςτορίεσ και 

παιχνίδια 

Α) Διαδικαςίεσ παιχνιδιϊν 
Β) θμαςία μθ τυπικισ 
προςζγγιςθσ ςτισ εκπαιδευτικζσ 
διαδικαςίεσ 
Γ) θμαςία αφξθςθσ 
ςυμμετοχισ και διαφάνειασ 

ΙΣΑΛΙΑ PON Course – Η Ιςτορία ανάμεςα ςτο Πάκοσ 
και τθν Επιχείρθςθ  

A. D’Oria IC G. Marconi – 
Castelfranco Emilia 

12 ετών Διδάςκοντασ τουσ μακθτζσ να 
πραγματοποιοφν ζρευνεσ και 
ςυνεντεφξεισ ςε επιχειριςεισ, 
πραγματοποιϊντασ ανάλυςθ 
δεδομζνων μζςω ψθφιακϊν 

ςυςκευϊν 

Α) Βελτίωςθ ικανοτιτων ςτο 
φιλτράριςμα δεδομζνων και 
ςτθν αξιολόγθςθ 
Β) Επιπλζον ευκαιρίεσ για 
προϊκθςθ τθσ αυτογνωςίασ και 
τθσ αυτοεκτίμθςθσ 
Γ) Βελτίωςθ δυνατοτιτων ςτθν 
ζκφραςθ  αιςκθμάτων και 
ςυναιςκθμάτων 

 


