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ΠΕΡΙΛΘΨΘ 

Θ ζρευνα CAnVASS+ αποτελεί μία αναφορά ςτισ καλφτερεσ πρακτικζσ που ενςωματϊνουν 

τθ ψθφιακι τεχνολογία ςτισ παραδοςιακζσ διδακτικζσ πρακτικζσ.  

Με αυτό το ςκοπό, το παρόν e-book παρουςιάηει μία ςειρά εφαρμοςμζνων και 

επιτυχθμζνων ςχετικϊν εμπειριϊν των ςυνεργαηόμενων χωρϊν (Λταλία, ουμανία, Ελλάδα 

και Λςπανία), προςπακϊντασ να αναλφςει και να κατανοιςει, τι ςυνειςφορά μποροφν να 

ζχουν οι πρακτικζσ αυτζσ ςτθν ανάπτυξθ τθσ ψθφιακισ καινοτομίασ μζςα ςτα ςχολεία. Οι 

ςυνεργαηόμενεσ χϊρεσ ςυνζλεξαν ςυνολικά 34 καλζσ περιπτϊςεισ, αποςπϊντασ 

ςυνεντεφξεισ από τουσ ςυντονιςτζσ-διαχειριςτζσ τουσ, ενϊ ζγινε προςπάκεια αποτφπωςθσ 

τθσ διαδρομισ εξαγωγισ των πιο ενδιαφζρων και ςυναρπαςτικϊν χαρακτθριςτικϊν τουσ. 

Οι ςυνεντεφξεισ διεξιχκθςαν υπό το πρίςμα τθσ φαινομενογραφικισ μεκοδολογίασ, μία 

ποιοτικι προςζγγιςθ, θ οποία χρθςιμοποιικθκε για να χαρτογραφιςει τουσ διαφορετικοφσ 

τρόπουσ με τουσ οποίουσ οι ςυνεντευξιαηόμενοι  αντιλαμβάνονται και κατανοοφν μία 

ςυγκεκριμζνθ εμπειρία (ςτθν περίπτωςι μασ τισ ψθφιακζσ/εναλλακτικζσ τάξεισ). Οι 

πρακτικζσ κατανεμικθκαν και κατθγοριοποιικθκαν, ςφμφωνα με τον παραγόμενο  

αντίκτυπό τουσ, ςε τζςςερισ κεματικζσ περιοχζσ: 

α) οι ψθφιακζσ τάξεισ και ο τρόποσ χριςθσ τθσ τεχνολογίασ ςτθν εξατομίκευςθ τθσ 
μάκθςθσ,  

β) θ προςζγγιςθ τθσ μάκθςθσ βαςιςμζνθσ ςτθν πρόκλθςθ, ςτα ςχολεία τθσ 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και θ επίδραςι τθσ ςτα προγράμματα ςπουδϊν και 
ςτθν εμπλοκι μακθτϊν και γονζων, 

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 απλϊσ να παράςχει μια ςτακερι βάςθ 

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

ενόσ διακρατικοφ δικτφου που κα αποτελείται τόςο από εκείνουσ που δραςτθριοποιοφνται 

περιςςότερο ςτθν καινοτομία μζςω τθσ τεχνολογίασ όςο και από εκείνουσ που 
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ενδιαφζρονται να κατανοιςουν περιςςότερο τον τρόπο που οι ψθφιακζσ ςυςκευζσ, το 

λογιςμικό και οι θλεκτρονικζσ πλατφόρμεσ, κα μποροφςαν να διαμορφϊςουν το ςχολείο 

του μζλλοντοσ. 
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 ΤΝΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙ CAnVASS+  

 

 

 

 

 

Ιςτοςελίδα: 

www.canvass.eu 
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ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΕΙΑΓΩΓΘ 

ΑΝΑΛΤΘ 

α) Οι Ψθφιακζσ Τάξεισ και ο Τρόποσ Χριςθσ τθσ Τεχνολογίασ ςτθν Εξατομίκευςθ τθσ 

Μάκθςθσ 

β) Θ Ρροςζγγιςθ τθσ Μάκθςθσ Βαςιςμζνθσ ςτθν Ρρόκλθςθ ςτα Σχολεία τθσ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και θ Επίδραςι τθσ ςτα Ρρογράμματα Σπουδϊν και 

ςτθν Εμπλοκι Μακθτϊν και Γονζων 

γ)  Εμπειρίεσ τθσ Εξατομικευμζνθσ Μάκθςθσ Μζςω τθσ Οπτικισ Μάκθςθσ 

δ) Θ Καταςκευι Νζων Ψθφιακϊν Λκανοτιτων που Σχετίηονται με τον Εργαςιακό 

Χϊρο και ο Αντίκτυπόσ τουσ ςτα Ρρογράμματα Σπουδϊν 

ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ 

α) Οι Ψθφιακζσ Τάξεισ και ο Τρόποσ Χριςθσ τθσ Τεχνολογίασ ςτθν Εξατομίκευςθ τθσ 

Μάκθςθσ 

β) Θ Ρροςζγγιςθ τθσ Εκμάκθςθσ Βαςιςμζνθσ ςτθν Ρρόκλθςθ ςτα Σχολεία τθσ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και θ Επίδραςι τθσ ςτα Ρρογράμματα Σπουδϊν και 

ςτθν Εμπλοκι Μακθτϊν και Γονζων 

γ)  Εμπειρίεσ τθσ Εξατομικευμζνθσ Μάκθςθσ Μζςω τθσ Οπτικισ Μάκθςθσ 

δ) Θ Καταςκευι Νζων Ψθφιακϊν Λκανοτιτων που Σχετίηονται με τον Εργαςιακό 

Χϊρο και ο Αντίκτυπόσ τουσ ςτα Ρρογράμματα Σπουδϊν 

Impact on Curricula 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ  
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ΕΙΑΓΩΓΘ 

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. Ρολλζσ 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 μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν, 

μετατρζποντασ τισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ ςε ζνα νζο και ευρφτερο χϊρο. 

Ραρά 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. 

Θ 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. Το 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. 

Θ 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. Σκοπόσ 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. Θ 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 Λςπανία, τθ ουμανία, τθν Λταλία και τθν Ελλάδα, ςυγκεντρϊνοντασ 32 

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

διάδοςθ επιτυχθμζνων εμπειριϊν και πρακτικϊν. Θ 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. 

Στισ επόμενεσ ςελίδεσ μπορείτε να βρείτε μία λίςτα με τισ ςυλλεγμζνεσ καλζσ πρακτικζσ και 

μία ςφντομθ παρουςίαςθ των εμπλεκομζνων κακθγθτϊν και των βαςικϊν ςτοιχείων τθσ 

κάκε πρακτικισ. Στθν ιςτοςελίδα (www.canvass.eu) και ςτο κανάλι του Youtube 

(https://www.youtube.com/channel/UCoScYvdh7bkakS6yiVE4wiQ) μπορείτε να μάκετε 

περιςςότερα ςχετικά με τισ διάφορεσ καλζσ πρακτικζσ, απ' ευκείασ από τα λόγια των 

ατόμων που τισ υλοποίθςαν. 

 

  

http://www.canvass.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCoScYvdh7bkakS6yiVE4wiQ


Α) ΟΙ ΨΘΦΙΑΚΕ ΣΑΞΕΙ ΚΑΙ ΠΩ ΝΑ ΧΡΘΙΜΟΠΟΙΘΟΤΜΕ ΣΘΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΘΝ ΕΞΑΣΟΜΙΚΕΤΜΕΝΘ 
ΜΑΘΘΘ 

ΧΩΡΑ ΣΙΣΛΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΧΟΛΕΙΟ ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΠΤΡΗΝΑ 

ΕΛΛΑΔΑ Διδάςκοντασ Ομάδεσ Αίματοσ με 
τθ χριςθ Τεχνολογιϊν 

Επικοινωνίασ και Ρλθροφοριϊν 
(ΤΡΕ) 

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

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 

ΕΛΛΑΔΑ Διαδραςτικζσ Αςκιςεισ μζςω του 
λογιςμικοφ"Hot Potatoes" 

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

εκφμνου, Κριτθ 

Να παρζχει ςτουσ μακθτζσ τισ ευκαιρίεσ 
εξάςκθςθσ τθσ γλϊςςασ μζςω λογιςμικοφ 

ΡΟΤΜΑΝΙΑ Χρθςιμοποιϊντασ τθν 
εκπαιδευτικι πλατφόρμα 

"Tictransporturi" 

V. Lungescu J. Monnet NC, Ploiesti Εκςυγχρονιςμόσ των τάξεων με χριςθ 
ψθφιακϊν τεχνολογιϊν, ανταλλαγι 

πλθροφοριϊν μζςω μιασ διαδικτυακισ 
πλατφόρμασ 

ΡΟΤΜΑΝΙΑ Εφαρμόηοντασ ψθφιακζσ 
μεκόδουσ ςτα Μακθματικά, 

μζςα ςε δραςτθριότθτεσ 
απόδοςθσ και ςχολικζσ εργαςίεσ 

M. Stegaroiu NC M. Viteazul, 
Ploiesti 

Χριςθ ψθφιακϊν πλατφορμϊν ςε τάξεισ 
μακθματικϊν, ιδιαίτερα κατά τθ διάρκεια 

αςκιςεων 
 

ΙΠΑΝΙΑ I-PadArt – Ο Εαυτόσ ςου ςε 
Κόμικ 

S. Lopez Diaz Col. Tierrallana - 
Huelva 

Χρθςιμοποιϊντασ τα I-Pads ςε τάξεισ για τθν 
αναπαραγωγι εκφράςεων του προςϊπου 
ςτα μακιματα τζχνθσ, δείχνοντασ πϊσ να 

ςχεδιάηουμε τα αιςκιματα και τα 
ςυναιςκιματα 

ΙΠΑΝΙΑ Ο Κακθγθτισ Utonio μασ 
βοθκάει να ταξιδζψουμε ςτο 

παρελκόν 

S. Carratalà Rios Col. Penyagolosa - 
Borriana 

Χριςθ εικονικισ και επαυξθμζνθσ 
πραγματικότθτασ για τθ δθμιουργία 

πειραμάτων ςτθν τάξθ 
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ΙΣΑΛΙΑ Μακαίνοντασ Μακθματικά τθν 
Εποχι του Διαδικτφου 

C. Marchesano 
E. Perucca 

IIS F. Caffè - Roma Χριςθ πόρων διαδικτφου και βίντεο για 
μακθτζσ που αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ 

ςυμμετοχισ ςτισ τάξεισ 

ΙΣΑΛΙΑ Μία Μζρα ςτθν Ρόλθ M. Di Seri IC A. Rosmini- Roma Χριςθ ψθφιακϊν ςυςκευϊν για τθν 
προϊκθςθ ομότιμων πρακτικϊν 

εκπαίδευςθσ 
 

ΙΣΑΛΙΑ Ali di Carta – Χάρτινα Φτερά 
 

S. Zaccagnini 
M. Gianiorio 
M. Biasion 

IIS Sarandì - Roma Ζρευνα μζςω ψθφιακϊν ςυςκευϊν πάνω ςτο 
κφριο κζμα του ζργου: ανκρϊπινθ πτιςθ 

 

Β) Θ ΠΡΟΕΓΓΙΘ ΣΘ ΜΑΘΘΘ ΜΕ ΒΑΘ ΣΘΝ ΠΡΟΚΛΘΘ ΣΑ ΧΟΛΕΙΑ ΣΘ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΚΑΙ Θ ΕΠΙΔΡΑΘ ΣΘ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΙ ΣΘΝ ΕΜΠΛΟΚΘ ΣΩΝ ΜΑΘΘΣΩΝ 

ΚΑΙ ΣΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΣΟΤ 

ΧΩΡΑ ΣΙΣΛΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΧΟΛΕΙΟ ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΠΤΡΗΝΑ 

ΕΛΛΑΔΑ Λςτορίεσ Συναιςκθμάτων Pixton Σ. Βαςιλάκθσ 2ο Γυμνάςιο Αγίου 
Νικολάου, Κριτθ 

Δθμιουργία κινοφμενων ιςτοριϊν βίντεο για 
τθν ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων ςτθν τάξθ, 

ωκϊντασ τουσ μακθτζσ να δθμιουργιςουν 
ζνα ςενάριο από το μθδζν  

ΕΛΛΑΔΑ Διαδικτυακζσ Εφαρμογζσ και 
Συνεργατικι Γραφι ςτο Μάκθμα 

τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ 

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

Διαδικτυακι εφαρμογι για τθν ςυνεργατικι 
ςυγγραφι ςε ομάδεσ, με ςτόχο τθν 

παραγωγι ενόσ ςυλλογικοφ κειμζνου 
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ΡΟΤΜΑΝΙΑ Εφαρμογι ψθφιακϊν μεκόδων 
και εργαλείων διδαςκαλίασ ςτισ 

κοινωνικζσ επιςτιμεσ 

R. Grancea NC N. Stanescu - 
Ploiesti 

Οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ςε μία διαδικαςία 
αυτο-κατάρτιςθσ, ανάπτυξθσ και μάκθςθσ, 

προςεγγίηοντασ τισ πλθροφορίεσ με τον 
τρόπο που προτιμοφν 

ΡΟΤΜΑΝΙΑ Webquest (αναηιτθςθ ςτο 
διαδίκτυο) 

A. Tanase SpiruHaret Coll. – 
Ploiesti 

Σο Webquest ωσ ζνασ τρόποσ να 
παρακινθκοφν οι μακθτζσ να κάνουν μία 

εκτεταμζνθ ζρευνα ςτο διαδίκτυο 

ΡΟΤΜΑΝΙΑ Θ χριςθ ψθφιακϊν μεκόδων ςτο 
μάκθμα των μακθματικϊν για τθ 

βακμίδα IX-XII, κακϊσ και ςε 
εκπαιδευτικά προγράμματα 

ςχολείων 

F. Tuinete Coll T. Socolescu - 
Ploiesti 

Χρθςιμοποιϊντασ ψθφιακοφσ πόρουσ ςτο 
μάκθμα των μακθματικϊν, προςαρμογι  

εργαςιϊν με ανταγωνιςτικό τρόπο 

ΙΠΑΝΙΑ Κατανόθςθ του Λογαριαςμοφ του 
Θλεκτρικοφ 

J. Rodriguez 
Morillo 

Col. ECOS Resuelto Διδαςκαλία των μακθτϊν ςχετικά με τον 
τρόπο λειτουργίασ των λογαριαςμϊν 

θλεκτρικοφ ρεφματοσ, μζςω υπολογιςμϊν 
ςτθν τάξθ ςε ψθφιακζσ ςυςκευζσ 

ΙΠΑΝΙΑ Ζνα ομπότ ςτθν Τάξθ M. Del Mar Col. Monaita - 
Granada 

Χρθςιμοποιϊντασ drones ςτθν επίλυςθ 
προβλθμάτων και ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

κριτικισ ςκζψθσ 

ΙΣΑΛΙΑ Το Ραρατθρθτιριο Pierre Auger I. Veronesi L.S.S. Mancini - 
Avellino 

υμμετοχι ςε διαγωνιςμό μεταξφ ςχολείων 
για τθ ςυλλογι δεδομζνων ςχετικά με τθν 

προζλευςθ του ςφμπαντοσ 

ΙΣΑΛΙΑ AURAT - Ρροςκζςτε ζνα ρομπότ ςτο 
τραπζηι 

L. Pagani ISIS C. Facchinetti - 
Castellanza 

Χρθςιμοποιϊντασ τθ ρομποτικι για τθν 
αφξθςθ των ικανοτιτων μια  ομάδασ 
εργαςίασ ομάδασ και ςτθν επίλυςθσ 

προβλθμάτων 
 

 



12 

 

Γ) ΕΜΠΕΙΡΙΕ ΣΘ ΕΞΑΣΟΜΙΚΕΤΜΕΝΘ ΜΑΘΘΘ ΜΕΩ ΣΘ ΟΠΣΙΚΘ ΜΑΘΘΘ 

ΧΩΡΑ ΣΙΣΛΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΧΟΛΕΙΟ ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΠΤΡΗΝΑ 

ΕΛΛΑΔΑ Δθμιουργία βίντεο με βρϊςιμα 
χόρτα του τόπου μασ 

Λ. Φραγκιαδάκθσ, 
 Κ. Αμπατηι 

 

Γυμνάςιο Αγίων Δζκα, 
Κριτθ 

Ανάπτυξθ δεξιοτιτων των μακθτϊν ςτθ 
ςυλλογι πλθροφοριϊν μζςω πθγϊν ιχου και 

βίντεο 

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

Κινθματογράφοσ 

Ν. Μπεκιάρθσ 1ο Επαγγελματικό 
Λφκειο (ΕΡΑ.Λ.) Αγίου 

Νικολάου, Κριτθ 

Ενκαρρφνοντασ τουσ μακθτζσ να κάνουν 
δικζσ τουσ ταινίεσ μικροφ μικουσ για να 

μιλιςουν για παγκόςμια ηθτιματα 

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

Παρζχοντασ ςτουσ μακθτζσ τθ δυνατότθτα 
να παρακολουκιςουν μακιματα με τθν 

μζκοδο Flipped 

ΡΟΤΜΑΝΙΑ Χρθςιμοποιϊντασ τον 
υπολογιςτι και το διαδίκτυο για 

να παρουςιάςετε διάφορα 
ςεμινάρια Χθμείασ, εικονικά 
πειράματα, μικροςκοπικζσ 

εικόνεσ 

L. Nedelcu LTT de Transporturi - 
Ploiesti 

Μετατρζποντασ τισ παραδοςιακζσ τάξεισ ςε 
νζουσ διαδραςτικοφσ χϊρουσ μάκθςθσ 

ΙΠΑΝΙΑ Εφαρμογι τθσ Τεχνολογίασ ςτθ 
μάκθςθ βαςιηόμενθ ςτθν πρόκλθςθ  

C. Iriarte CB Adharaz - 
Espartinas 

Μάκθςθ των κρεπτικϊν λειτουργιϊν μζςω 
τθσ προςζγγιςθσ τθσ διδαςκαλίασ ςτθν τάξθ 

ΙΠΑΝΙΑ Αγγίηοντασ το Minecraft G. Garcia 
Fernandez 

M. Portela Iglesias 

C.I. SekAtlantico - 
Poyo 

Χρθςιμοποιϊντασ εικονικά περιβάλλοντα για 
τθν προϊκθςθ νζων τρόπων ζκφραςθσ και  

δεξιοτιτων 

ΙΣΑΛΙΑ Από 1 ζωσ 1000 ιςτορίεσ να πεισ A. Aniceto IPS M. Pantaleoni - 
Frascati 

υμμετοχι των μακθτϊν ςτθν ςυγγραφι web 
ιςτοριϊν, αναλφοντασ όλεσ τισ φάςεισ τθσ 
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L. Bredice υλοποίθςισ τουσ 

ΙΣΑΛΙΑ MATHISIS -Διαχείριςθ τθσ 
Συναιςκθματικισ Μάκθςθσ μζςω 

Ευφυϊν Ατόμων και Ζξυπνων 
Αλλθλεπιδράςεων 

C. Mancini IC R.Levi Montalcini - 
Roma 

Χρθςιμοποιϊντασ προθγμζνεσ τεχνολογίεσ 
για τθν προϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ των 

μακθτϊν με μακθςιακζσ δυςκολίεσ 

ΙΣΑΛΙΑ Διδαςκαλία ςεναρίων: 
Μακαίνοντασ Λςτορία και ASL 

M. Mascheretti IIS E. Torricelli - Roma 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 

 

 

Δ) Θ ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΝΕΩΝ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΙΚΑΝΟΣΘΣΩΝ ΠΟΤ ΧΕΣΙΗΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΟΝ ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ Ο 
ΑΝΣΙΚΣΤΠΟ ΣΟΤ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ 

ΧΩΡΑ ΣΙΣΛΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΧΟΛΕΙΟ ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΠΤΡΗΝΑ 

ΕΛΛΑΔΑ Τα πλεονεκτιματα χριςθσ τθσ 
Wikipedia ςαν εργαλείο μάκθςθσ 

Α. 
Ντρουμπογιάννθ 

1ο Γενικό Λφκειο 
(ΓΕ.Λ.) εκφμνου, 

Κριτθ 

Προϊκθςθ τθσ κριτικισ χριςθσ των πθγϊν 
του διαδικτφου για τθν ανάπτυξθ μιασ 

κοινότθτασ πρακτικϊν και νζων 
εκπαιδευτικϊν εργαςιϊν 
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ΕΛΛΑΔΑ Θ ςυνδυαςτικι χριςθ Lego 
Mindstorms NXT και AppInventor 
για τθ διδαςκαλία των βαςικϊν 
προγραμματιςτικϊν εννοιϊν ςε 

αρχάριουσ προγραμματιςτζσ 

Σ. Ραπαδάκθσ 5ο Γενικό Λφκειο 
(ΓΕ.Λ.) Θρακλείου, 

Κριτθ 

Δθμιουργία νζων ςτρατθγικϊν για τθν 
ειςαγωγι των μακθτϊν ςε μακιματα 

προγραμματιςμοφ 

ΡΟΤΜΑΝΙΑ Νζο κίνθτρο για μάκθςθ μζςω των 

ΤΡΕ 

A. Albu Tech HS V. Slavescu - 
Ploiesti 

Ανάπτυξθ εργαλείων ΣΠΕ για τθν υποςτιριξθ 
μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν ςτθν τάξθ 

ΡΟΤΜΑΝΙΑ Ραρακολοφκθςθ τθσ 
Δραςτθριότθτασ του Οδθγοφ μζςω 

του TIS 

M. Tuinete LTT de Transporturi - 
Ploiesti 

Χρθςιμοποιϊντασ τεχνολογίεσ για τθν 
παρακολοφκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ τθσ 
ςχολικισ μετακίνθςθσ των μακθτϊν 

 
ΙΠΑΝΙΑ Piña 3.0: Τφποσ, αδιόφωνο και 

Τθλεόραςθ για τθν Εργαςία Γλωςςικισ 
Επάρκειασ 

J. Rey Diez Col. Pub. Tierra de 
Pinares 

Επιτρζποντασ ςτα παιδιά να δθμοςιεφουν 
νζα ςχετικά με τισ εμπειρίεσ τουσ ςτθν τάξθ, 

προκειμζνου να αποκτιςουν γλωςςικζσ 
ικανότθτεσ 

ΙΠΑΝΙΑ Ρολλαπλαςιαςμόσ με το BEEBOT: 
Αγϊνασ BEEBOT 

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

Επιτρζποντασ ςτουσ μακθτζσ να αναπτφξουν 
υπολογιςτικζσ ικανότθτεσ μζςω ενόσ 

λογιςμικοφ 

ΙΣΑΛΙΑ Κωδικοποίθςθ (Ρρογραμματιςμόσ) 
και Δθμιουργικότθτα  

G. Cecchetti IS L. Lombardo Radice 
- Roma 

Χρθςιμοποιϊντασ ζνα μακθςιακό 
περιβάλλον για να ανακαλφψετε 

δραςτθριότθτεσ κωδικοποίθςθσ και να 
δθμιουργιςετε διαδραςτικζσ ιςτορίεσ και 

παιχνίδια 
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ΙΣΑΛΙΑ PON Course – Θ Λςτορία ανάμεςα ςτο 
Ράκοσ και τθν Επιχείρθςθ 

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

Διδάςκοντασ τουσ μακθτζσ να 
πραγματοποιοφν ζρευνεσ και ςυνεντεφξεισ 

ςε επιχειριςεισ, πραγματοποιϊντασ 
ανάλυςθ δεδομζνων μζςω ψθφιακϊν 

ςυςκευϊν 

 

 

 

 



ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΡΕΤΝΑ 

Τα ςχολεία και οι καλζσ πρακτικζσ εντοπίςτθκαν μζςω ενόσ ερωτθματολογίου ςτο 

διαδίκτυο που απευκυνόταν ςε ςχολικά ιδρφματα που ςυμμετείχαν ςε προγράμματα και 

φάςεισ ψθφιοποίθςθσ ςχολείων ι ςε διακρατικά δίκτυα. Διαφοροποιικθκαν ςε τζςςερα 

ςυγκεκριμζνα πεδία: 

α) οι ψθφιακζσ τάξεισ και ο τρόποσ χριςθσ τθσ τεχνολογίασ ςτθν εξατομίκευςθ τθσ 

μάκθςθσ, 

β) θ προςζγγιςθ τθσ εκμάκθςθσ βαςιςμζνθσ ςτθν πρόκλθςθ ςτα ςχολεία τθσ 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και θ επίδραςι τθσ ςτα προγράμματα ςπουδϊν και 

ςτθν εμπλοκι μακθτϊν και γονζων, 

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. 

Το υλικό που ςυλλζγεται, αναλφεται προκειμζνου να προςδιοριςτοφν τα τμιματα των 

ςυνεντεφξεων που κα μποροφςαν να παράςχουν πιο χριςιμεσ πλθροφορίεσ για κάκε 

πτυχι που είναι περιςςότερο ςυναφισ με το κζμα που μασ ενδιαφζρει. Αυτά τα 

επιλεγμζνα τμιματα ςυγκρίνονται, προκειμζνου να κατανοθκοφν οι διαφορζσ και οι 

ομοιότθτεσ ςχετικά με τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ το υπό εξζταςθ φαινόμενο ζχει γίνει 

αντιλθπτό από διαφορετικι ομάδα ανκρϊπων. 

Από επιχειρθςιακι άποψθ, θ ανάλυςθ χρθςιμοποιεί ςθμαςιολογικοφσ δείκτεσ και 

επικεντρϊνεται ςε επιχειριματα που αναφζρκθκαν από τουσ ερωτθκζντεσ ςχετικά με τισ 

αντιλθπτζσ ςυνζχειεσ και αςυνζχειεσ μεταξφ τθσ χριςθσ των τεχνολογιϊν και των 

μακθςιακϊν αποτελεςμάτων. Ειςαγάγουμε διαιςκθτικά και ορίηουμε τισ προςδοκίεσ που 

(ςιωπθρά ι ρθτά) αποτελοφν τθν αιτία των επιχειρθμάτων, προςδιορίηοντασ ζνα ςφνολο 

προκαταρκτικϊν αντιλιψεων μζςω ςιωπθρά κακοριηόμενων κριτθρίων ομοιότθτασ και 

ποικιλομορφίασ. 

Στθν επόμενθ φάςθ τθσ επεξεργαςίασ, οι προαναφερκείςεσ ομοιότθτεσ και διαφορζσ 

κακίςτανται ςαφείσ, με ςτόχο τον οριςμό τθσ δομικισ πτυχισ που διαφοροποιεί τισ 

αντιλιψεισ και, ωσ εκ τοφτου, ερμθνεφει τισ ιδιαιτερότθτζσ τουσ. Σε αυτι τθ φάςθ ο 
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ερευνθτισ μετακινεί τθν εςτίαςθ εναλλακτικά από τθν αναλογικι πλευρά ςτισ δομικζσ των 

αντιλιψεων. 

Αφοφ όλεσ οι διάφορεσ αντιλιψεισ ζχουν γίνει διαφανείσ, κα μπορζςουμε να 

προχωριςουμε ςτθν οριςτικοποίθςι τουσ και ςτθν ιεραρχικι τουσ οργάνωςθ. Κα 

αναπτυχκοφν χάρθ ςε μια φαινομενολογικι προςζγγιςθ: αυτι θ ιδιότυπθ μζκοδοσ 

ανάλυςθσ κα μασ δϊςει πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ αντιλιψεισ των εμπλεκόμενων 

κεμάτων, τθν κατανόθςθ και τθν εννοιοποίθςθ των εμπειριϊν διδαςκαλίασ / εκμάκθςθσ. 

Οι μεμονωμζνεσ απαντιςεισ ςε γενικζσ ερωτιςεισ κα μελετθκοφν με ζμφαςθ ςτισ ςκζψεισ 

και τισ απόψεισ ςχετικά με το καινοτόμο δυναμικό τθσ μάκθςθσ βαςιςμζνθσ ςτθν 

τεχνολογία που ςυμμερίηονται οι ςυμμετζχοντεσ. Τζλοσ, κα μεταφραςτοφν ςε μεταβλθτζσ 

και κα αναλυκοφν ςε ςχζςθ με τισ ςτρατθγικζσ μάκθςθσ. 

Το ακόλουκο ζγγραφο κα χωριςτεί ςε δφο μζρθ: το πρϊτο μζροσ, κα παρουςιάςουμε τισ 

καλζσ πρακτικζσ που επιλζχκθκαν ςτισ διάφορεσ χϊρεσ, διαιροφμενεσ με το ειδικό πεδίο 

και τθν εκνικότθτα των φορζων υλοποίθςθσ. το δεφτερο μζροσ, κα παράςχουμε τθν 

καταγραφι των ςυνεντεφξεων που ςυλλζχκθκαν από τα μζλθ τθσ εταιρικισ ςχζςθσ ςτισ 

διάφορεσ χϊρεσ. Οι ςυνεντεφξεισ κα είναι διακζςιμεσ και ςτο κανάλι Youtube και ςτθν 

ιςτοςελίδα του Canvass+, ωσ πρόςκετο παραγόμενο αποτζλεςμα του πρϊτου πνευματικοφ 

προϊόντοσ (IO1).  

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCoScYvdh7bkakS6yiVE4wiQ/videos
http://www.canvass.eu/
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ΜΕΡΟ ΠΡΨΣΟ: 

ΑΝΑΛΤΗ 
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ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ: ΣΙ ΕΙΝΑΙ; 

 

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

μακθτζσ ςτισ τάξεισ ζχει μεταμορφωκεί όλο και περιςςότερο τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, με 

ρυκμό που γνϊριςε μια εκκετικι ανάπτυξθ τα τελευταία δζκα χρόνια. Οι αλλαγζσ που 

επζφεραν τα ψθφιακά μζςα ςε κάκε κοινωνικι διαδικαςία περιελάμβαναν και 

εκπαιδευτικά ιδρφματα, δθμιουργϊντασ νζεσ δυναμικζσ για τθν τροποποίθςθ τόςο τθσ 

παραδοςιακισ διδακτικισ προςζγγιςθσ όςο και τθσ ςχζςθσ μεταξφ κακθγθτι και μακθτι. Θ 

δυςκολία που επζδειξαν πολλά ςχολαςτικά ιδρφματα για τθν 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. 

Συχνά παρεμποδιςμζνοσ από «μεταβατικά μζτρα μεταρρφκμιςθσ που κλείνουν προσ τισ 

βαςικζσ ιδζεσ και περικωριοποιοφν τα μζςα3», ο ςχολικόσ τομζασ ανταποκρίκθκε αργά ςτισ 

αλλαγζσ του κοινωνικοφ τοπίου και των μζςων ενθμζρωςθσ, αδυνατϊντασ να 

εκμεταλλευτεί πλιρωσ το κετικό αποτζλεςμα αυτισ τθσ μεταμόρφωςθσ4. Ραρά αυτζσ τισ 

αδυναμίεσ, με τθν πάροδο του χρόνου, πολλζσ καλζσ πρακτικζσ ζχουν δείξει πόςο οι 

κακθγθτζσ και τα ςχολεία ζχουν εμπλακεί ςτθν ανάπτυξθ μιασ δθμιουργικισ ςκζψθσ 

ςχετικά με τθν εφαρμογι νζων τεχνολογιϊν ςτθν παραδοςιακι διδακτικι, εξαπλϊνοντασ 

τα διαφόρων τφπων ερεκίςματα που απαιτοφνται για τθ ςταδιακι ανάφλεξθ των ευρζων 

μεταςχθματιςμϊν. 

Στόχοσ τθσ ανάλυςθσ μασ είναι να εντοπίςουμε τα προαναφερκζντα ερεκίςματα, 

προςπακϊντασ να κατανοιςουμε τα ςθμεία επαφισ που τα ενοποιοφν ςε κράτθ που 

χαρακτθρίηονται από διαφορετικά εκπαιδευτικά ςυςτιματα και επίπεδα ψθφιακοφ 

γραμματιςμοφ, τόςο μεταξφ μακθτϊν όςο και εκπαιδευτικϊν. Είμαςτε βζβαιοι ότι με 

                                                           

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. 
4
Cannon, M., (2018). Digital Media in Education. Digital, Media and Literacy Practices with Young Learners. 

Palgrave Mac Millan, London, UK 
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αυτόν τον τρόπο κα είναι δυνατόν να εντοπιςτεί μια γραμμι επαφισ μεταξφ διαφορετικϊν 

κατανόθςθσ και αντιλιψεων. Οι φαινομενογραφικζσ μζκοδοι ζρευνασ ζχουν το κετικό 

χαρακτθριςτικό ότι μασ επιτρζπουν να κάνουμε μια ποιοτικι ανάλυςθ για 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, γενικά, κάκε γενικό ηιτθμα γνωςτό ςτθν κοινωνία για τα 

εκπαιδευτικά ςυςτιματα5. 

Οι φαινομενογραφικζσ προςεγγίςεισ ςτθν ζρευνα φιλοδοξοφν να περιγράψουν πϊσ οι 

εξατομικευμζνεσ ομάδεσ ατόμων κατανοοφν και δίνουν νόθμα ςτα φαινόμενα. Σφμφωνα 

με τον Ference Marton, ζναν από τουσ ιδρυτζσ και υπεφκυνουσ ανάπτυξθσ αυτοφ του 

ερευνθτικοφ παραδείγματοσ, θ φαινομενογραφία ςτοχεφει να αντιπροςωπεφςει τθ 

"διακφμανςθ των αντιλιψεων των ατόμων για ζνα δεδομζνο φαινόμενο ςτον 

περιβάλλοντα κόςμο", που μελετάται όχι ςτατικά, αλλά ςτθ δυναμικι τουσ 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 ζχει ωσ κακικον να παρζχει ζνα γενικό πλαίςιο για τθ ςυνομιλία: 

ελπίηουμε ότι, αφοφ δθμιουργθκεί ζνα κλίμα εμπιςτοςφνθσ με τον ερευνθτι, ο 

ερωτϊμενοσ παράςχει ςτθν πραγματικότθτα προςωπικζσ πλθροφορίεσ και απόψεισ 

ςχετικά με τισ εγγεγραμμζνεσ δραςτθριότθτεσ. Θ δυνατότθτα ελεφκερθσ ομιλίασ μασ 

επιτρζπει να αποκτιςουμε μια καλφτερθ γενικι εικόνα: για αυτόν τον λόγο, να είναι πιο 

χριςιμο να ηθτοφνται ερωτιςεισ ανοικτοφ τφπου, αντί για περιοριςμζνου περιεχομζνου. 

Αφοφ εντοπίςαμε τισ πιο ςχετικζσ καλζσ πρακτικζσ, ιταν απαραίτθτο να διεξάγουμε 

ατομικζσ ςυνεντεφξεισ με τουσ φορείσ υλοποίθςθσ, χρθςιμοποιϊντασ ερωτιςεισ που 

                                                           

5
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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μπορεί να τονϊςουν μια ενδιαφζρουςα ςυηιτθςθ για τουσ ςκοποφσ μασ. Σφμφωνα με τθν 

ιδιαίτερθ προςζγγιςι μασ, αυτι θ ανάλυςθ ζχει αναπτυχκεί ςε 4 διαφορετικζσ φάςεισ: 

• Επιλογι πλθροφοριϊν. 

• Ανάλυςθ πρϊτου επιπζδου. 

• Ερμθνεία των δεδομζνων. 

• Δεφτερθ ι τελικι ανάλυςθ. 

Το τελικό αποτζλεςμα τθσ ανάλυςθσ είναι θ ςυλλογι και θ ερμθνεία των εμπειριϊν που 

διαμοιράςτθκαν από τουσ ερωτϊμενουσ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ ιδζεσ και τουσ ςκοποφσ 

των ςχολικϊν ιδρυμάτων που βρίςκονται πίςω από αυτζσ, με ιςχυρι αναφορά ςτθν 

ςυμβολι τθσ τεχνολογίασ ςτα μακθςιακά αποτελζςματα. 

Στο πλαίςιο του Canvass+, οι κακθγθτζσ ζρχονται ςε επαφι, μετά από μια εργαςία 

επιλογισ, πάνω ςε ζνα ςυνεπι αρικμό καλϊν πρακτικϊν ςε κάκε ζνα από τα τζςςερα ζκνθ 

που ςυμμετζχουν ςτθν ζρευνα. Θ αρχικι αναηιτθςθ οδιγθςε ςτον εντοπιςμό 8 ακόμθ πιο 

ενδιαφερουςϊν πρακτικϊν ανά χϊρα, χωριςμζνεσ ςε μια ςειρά μακροςκοπικϊν περιοχϊν 

που ζχουν ιδθ περιγραφεί. 

Σε κακεμία από τισ τζςςερισ χϊρεσ, οι οργανϊςεισ που εκπροςωποφν ςχολεία και 

εκπαιδευτικά ιδρφματα (Colegio Las Chapas ςτθν Λςπανία, IIS Sarandì ςτθν Λταλία, 4ο 

Εςπερινό ΕΡΑΛ Θρακλείου ςτθν Ελλάδα, Liceul Tehnologic de Transporturi de Ploiesti ςτθ 

ουμανία) πραγματοποίθςαν τισ ςυνεντεφξεισ των επιλεγμζνων καλϊν πρακτικϊν. Οι 

δομθμζνεσ βίντεο-ςυνεντεφξεισ είχαν ςαν ςτόχο να προςκαλζςουν τουσ εκπαιδευτικοφσ να 

παρζχουν γενικζσ πλθροφορίεσ για τισ πρακτικζσ τουσ, εκφράηοντασ ελεφκερα τισ 

αντιλιψεισ, τισ ιδζεσ και τισ απόψεισ τουσ, ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ που 

πραγματοποίθςαν με τουσ μακθτζσ. Τα περιεχόμενα ταξινομικθκαν ςφμφωνα με μια ςειρά 

από κοινά χαρακτθριςτικά: περιγραφι του προφίλ του κακθγθτι υλοποίθςθσ, περιγραφι 

του ιδρφματοσ όπου πραγματοποιικθκαν οι πρακτικζσ, περιγραφι των μακθτϊν που 

ςυμμετείχαν ςτισ δραςτθριότθτεσ, γενικι περιγραφι του ζργου, τθσ εφαρμογισ και του 

ςχεδιαςμοφ του, καινοτόμεσ λειτουργίεσ, πικανι εξαγωγι. Είναι ςθμαντικό να αναφερκεί 

ότι αυτζσ οι πλθροφορίεσ δεν ζχουν ςυλλεχκεί με ςχθματικό τρόπο αλλά ζχουν καταρτιςτεί 
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ςτθ φάςθ υποβολισ εκκζςεων για τον κακοριςμό κριτθρίων ςυλλογισ των πλθροφοριϊν 

που παρουςιάηονται ςτισ ςυνεντεφξεισ. 

Χάρθ ςε αυτι τθν άτυπθ προςζγγιςθ, κατζςτθ δυνατι θ ςυλλογι μιασ ςειράσ ςθμαντικϊν 

πλθροφοριϊν 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. Στο τζλοσ τθσ φάςθσ αυτισ, οι ςυνεντεφξεισ 

μεταγράφθκαν και ςυλλζχκθκαν από τθν ERIFO ςε αυτό το ζγγραφο, το οποίο μεριμνοφςε 

για τθν οργάνωςθ όλων των υλικϊν ςε ζνα μεγάλο πλζγμα που περιζχει πλθκϊρα 

ςθμαντικϊν ιδεϊν και εμπνεφςεων. 

Στο πλζγμα αυτό, που προτάςςεται ςτισ επόμενεσ ςελίδεσ, πραγματοποιικθκε ζνασ 

χωριςμόσ μεταξφ τεςςάρων πλθροφοριϊν που απομονϊκθκαν ςτισ ςυνεντεφξεισ. Οι 

πλθροφορίεσ που ςυλλζχκθκαν από τθ φαινομενολογικι ανάλυςθ μποροφςαν να 

χωριςτοφν ςτισ ακόλουκεσ πτυχζσ: 

- Μακθςιακά αποτελζςματα: θ ςθμαντικι και ουςιαςτικι μάκθςθ που ζχουν 

αποκτιςει οι μακθτζσ και μποροφν να αποδείξουν με αξιοπιςτία ςτο τζλοσ τθσ 

ψθφιακισ δραςτθριότθτασ, 

- Προςωπικζσ αντιλιψεισ: οι προςωπικζσ ιδζεσ που ζχουν τα άτομα που εφαρμόηουν 

μια πρακτικι ςχετικά με τθ δραςτθριότθτά τουσ, το ίδρυμά τουσ, το εκπαιδευτικό 

ςφςτθμα κλπ, 

- Διαρκρωτικοί παράγοντεσ: πτυχζσ που ςυνδζονται με το πλαίςιο (τοπικό, 

περιφερειακό, εκνικό) όπου πραγματοποιικθκαν οι δραςτθριότθτεσ και που είχαν 

αντίκτυπο ςτθν πρακτικι,  

- Κωδικοποίθςθ ι ςυνκετικζσ κατθγορίεσ: πικανζσ αφθρθμζνεσ κατθγορίεσ που 

ζχουν εκπονθκεί από τον οργανιςμό που υποβάλλει τθν ζκκεςθ, ζτςι ϊςτε να 

παρζχεται ζνα τελικό επίπεδο μακροςκοπικισ ευκυγράμμιςθσ μεταξφ όλων των 

παρουςιαηόμενων πρακτικϊν και να εξθγείται ο αντίκτυποσ ςτθ δραςτθριότθτα των 

εκπαιδευτικϊν/εκπαιδευτϊν. 
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Τα δεδομζνα που μπορζςαμε να ςυλλζξουμε μασ ζδωςαν χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τισ 

ςθμαντικότερεσ κατθγορίεσ και τα χαρακτθριςτικά που κρφβονται πίςω από όλεσ τισ καλζσ 

πρακτικζσ ςτουσ τζςςερισ διαφορετικοφσ τομείσ τθσ ανάλυςισ μασ. Ζτςι μασ δίνεται θ 

ευκαιρία, ςκεπτόμενοι αφθρθμζνα, να διοχετεφςουμε το κετικό ερζκιςμα που παρζχεται 

ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα διάφορα παραγόμενα αποτελζςματα  του ζργου Canvass. 

 



Α) ΟΙ ΨΘΦΙΑΚΕ ΣΑΞΕΙ ΚΑΙ ΠΩ ΝΑ ΧΡΘΙΜΟΠΟΙΘΟΤΜΕ ΣΘΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
ΣΘΝ ΕΞΑΣΟΜΙΚΕΤΜΕΝΘ ΜΑΘΘΘ  

ΚΑΛΘ ΠΡΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΙΑΚΟ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΟΦΕΛΘ ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΚΕ ΠΣΤΧΕ 
(ΤΝΑΦΕΙ) 

ΤΝΘΕΣΙΚΕ ΚΑΣΘΓΟΡΙΕ 

Διδάςκοντασ Ομάδεσ Αίματοσ με 
τθ χριςθ Σεχνολογιϊν 

Επικοινωνίασ και Πλθροφοριϊν 
(ΣΠΕ) 

Ελλάδα 
15-18 ετών μαθητζσ 

- Να γνωρίηουν ακριβείσ 

πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ 

διάφορουσ τφπουσ αίματοσ  

- Να γνωρίηουν τα πιο 

ςθμαντικά ηθτιματα 

αναφορικά με τισ μεταγγίςεισ 

αίματοσ 

- Θ χριςθ ΤΡΕ ςτο ςχολείο 

αυξάνει τθν 

αποτελεςματικότθτα τθσ 

διδαςκαλίασ 

- Θ χριςθ ΤΡΕ ςτο ςχολείο 

βελτιϊνει τθν ικανότθτα 

μάκθςθσ 

- Θ παροχι πλθροφόρθςθσ 

από το διαδικτυακό νζφοσ, 

πάνω ςε ζνα τεράςτιο όγκο 

κεμάτων 

- Το διαδικτυακό νζφοσ 

επιτρζπει ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ να διδάξουν 

με μία μθ τυπικι και λιγότερο 

βαρετι μζκοδο 

- Μελζτθ χρθςιμοποιϊντασ 

Online πλθροφορίεσ και 

Εκπαιδευτικό Λογιςμικό 

- Σθμαντικι ενίςχυςθ εννοιϊν 

μζςα από δραςτθριότθτεσ 

παιχνιδιϊν 

- Ρρο-πανεπιςτθμιακι 

προετοιμαςία για τουσ 

μακθτζσ 

- Αγροτικόσ πλθκυςμόσ ςτο 

ςχολείο, με επιρροζσ από τον 

Τουριςτικό Τομζα 

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

 
 

Διαδραςτικζσ Αςκιςεισ μζςω 
του λογιςμικοφ "Hot Potatoes" 

Ελλάδα 
15-18 ετών μαθητζσ 

- Θ απόκτθςθ επαρκϊν 

γνϊςεων γλωςςικϊν 

φαινομζνων 

- Θ ςυνεργαςία με τον 

- Οι μακθτζσ με ειδικζσ 

μακθςιακζσ δυνατότθτεσ 

μπορεί να βαρεκοφν πιο 

εφκολα 

- Το ςχολείο λειτουργεί ςε 

περιοχι με κλίςθ ςτον τομζα 

τθσ γεωργίασ και του 

τουριςμοφ. 

Α) Επιπλζον ευκαιρίεσ για 
προϊκθςθ τθσ αυτογνωςίασ 
και τθσ αυτοεκτίμθςθσ 
 
Β) Επιπλζον ςτρατθγικζσ για 
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εκπαιδευτικό 

 

- Θ ευκολία και θ 

δθμιουργικότθτα αυτισ τθσ 

Online δραςτθριότθτασ, κα 

μποροφςε να εφαρμοςτεί ςε 

όλα τα μακιματα 

- Θ ςθμαντικότθτα τθσ 

διαφορετικισ προςζγγιςθσ 

ςτθ Διδακτικι για μακθτζσ, 

ειδικά για αυτοφσ με 

διαφορετικζσ μακθςιακζσ 

ικανότθτεσ 

- Ρολλοί μακθτζσ είναι 

χαμθλισ ειδίκευςθσ ενιλικεσ. 

τθν προϊκθςθ τθσ 
δθμιουργικότθτασ 
 
Γ) Διαδικαςίεσ παιχνιδιϊν  

 

Χρθςιμοποιϊντασ τθν 
εκπαιδευτικι πλατφόρμα 

Https://Sites.Google.Com/Site/T
ictransporturi 

Ρουμανία 
6-18 ετών μαθητζσ 

- Θ απόκτθςθ βελτιωμζνων 

Ψθφιακϊν Δεξιοτιτων μζςα 

από μία Online Εκπαιδευτικι 

Ρλατφόρμα 

- Θ ανάπτυξθ υλικοφ με τθ 

χριςθ Ψθφιακϊν Συςκευϊν 

(Posters, Ρεριοδικά, Τεςτ, 

Λςτοςελίδεσ) 

 

- Θ χριςθ των τεχνολογιϊν 

ζχει αντίκτυπο τόςο ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ όςο και ςτουσ 

μακθτζσ, αναπτφςςοντασ τισ 

δεξιότθτζσ τουσ και τθν 

προςωπικότθτά τουσ 

- Ζνασ καλόσ διαμοιραςμόσ 

των ενεργειϊν μπορεί να 

δϊςει καλφτερα 

αποτελζςματα 

- Θ ςθμαντικότθτα μιασ 

εκπαιδευτικισ πλατφόρμασ 

ωσ εργαλείο για τθν αφξθςθ 

τθσ ςυμμετοχικότθτασ 

- Θ χριςθ των ψθφιακϊν 

τεχνολογιϊν δίνει 

περιςςότερεσ ευκαιρίεσ 

ςυνεργατικότθτασ και 

ομαδικότθτασ  

- Θ ζλλειψθ υποδομϊν 

κάνουν τθν εκπαίδευςθ με τθ 

χριςθ  ΤΡΕ δφςκολθ 

- Χρειάηεται να 

απαςχολθκοφν εκπαιδευτικοί 

με γνϊςεισ ΤΡΕ με τθν 

προχπόκεςθ τθσ αξιοποίθςθσ 

των εμπειριϊν τουσ μζςω τθσ 

διαδικαςίασ 

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

ςυμμετοχισ  

https://sites.google.com/site/tictransporturi
https://sites.google.com/site/tictransporturi
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Εφαρμόηοντασ ψθφιακζσ 
μεκόδουσ ςτα Μακθματικά, 

μζςα ςε δραςτθριότθτεσ 
απόδοςθσ και ςχολικζσ εργαςίεσ 

Ρουμανία 
12-18 ετών μαθητζσ 

-Ο ςχεδιαςμόσ και θ καταςκευι 

ενόσ Μακθματικοφ Project μαηί 

- Θ απόκτθςθ περιςςότερων 

ψθφιακϊν ικανοτιτων για τθν 

αναηιτθςθ και τθν ερμθνεία 

πλθροφοριϊν 

 

- Οι μακθτζσ προτιμοφν 

διεπιςτθμονικά ζργα 

- Οι μακθτζσ προτιμοφν να 

δουλεφουν με Ψθφιακά 

Εργαλεία, αφοφ φαίνεται ότι 

ζχουν μεγαλφτερθ οικειότθτα 

με αυτά 

- Θ ομαδικι εργαςία 

βελτιϊνει τισ ςχζςεισ μεταξφ 

των Μακθτϊν και των 

Κακθγθτϊν 

 

 

- Οι υπολογιςτικζσ μθχανζσ 

χρθςιμοποιοφνται ςε πολλζσ 

τάξεισ για να τθν 

ενςωμάτωςθ ψθφιακϊν 

τεχνολογιϊν και 

Μακθματικϊν 

- Ρολλά Projects είναι ενεργά 

ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ 

- Διαφάνεια ςτισ 

Εκπαιδευτικζσ Συμπράξεισ 

Α) Καλφτεροι τρόποι 
προϊκθςθσ τθσ ομαδικισ 
εργαςίασ/ομαδικοφ 
πνεφματοσ/ςυνεργαςίασ 

 Better Ways To Foster Team Work/Team Spirit/ Collaboration  
Β) Οι ψθφιακζσ τεχνολογίεσ 
δίνουν περιςςότερεσ 
δυνατότθτεσ για επαφι με 
τουσ μακθτζσ 
 
Γ) Βελτίωςθ ικανοτιτων ςτο 

φιλτράριςμα δεδομζνων και 

ςτθν αξιολόγθςθ  

I-PadArt – Ο Εαυτόσ ςου ςε 
Κόμικ 

Ιςπανία 
5 ετών μαθητζσ 

- Να μάκουν διαφορετικά 

επίκετα για τα αιςκιματα και 

τα ςυναιςκιματα 

- Να γνωρίςουν τθν τζχνθ 

ςθμαντικϊν καλλιτεχνϊν 

- Να μάκουν να εκπονοφν 

εργαςίεσ που βαςίηονται  

Project 

- Είναι ςθμαντικό να 

χρθςιμοποιείται θ Τεχνολογία  

για τουσ μακθτζσ ςτθν τάξθ, 

αφοφ οι μακθτζσ τθ 

χρθςιμοποιοφν ςυνεχϊσ, 

οπότε και τα ςχολεία πρζπει 

να ακολουκοφν τισ εξελίξεισ 

- Οι κακθγθτζσ πρζπει να 

κατανοιςουν τρόπουσ για να 

ζρκουν ςε επαφι με τουσ 

μακθτζσ 

- Θ καινοτομία ςτο ςχολείο 

είναι κεμελιϊδθσ: το 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα 

χρειάηεται να αλλάξει 

- Θ χριςθ των ψθφιακϊν 

- Θ ςχολικι μονάδα φαίνεται 

ότι είναι πλιρωσ εξοπλιςμζνθ 

με ψθφιακζσ ςυςκευζσ 

 

Α) Οι ψθφιακζσ τεχνολογίεσ 
δίνουν περιςςότερεσ 
δυνατότθτεσ για επαφι με 
τουσ μακθτζσ  

Β) Θ εκμάκθςθ εκπόνθςθσ 
εργαςιϊν με τθ μζκοδο του 
project 
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ςυςκευϊν (Ipad) αυξάνει τθ 

ςυμμετοχι και το κίνθτρο των 

μακθτϊν 

Ο Κακθγθτισ Utonio μασ 
βοθκάει να ταξιδζψουμε ςτο 

παρελκόν  
Ιςπανία 

5 ετών μαθητζσ 

- Θ χριςθ διαδραςτικϊν και 

ψθφιακϊν πινάκων 

- Θ χριςθ  του “Beebot”, ενόσ 

λογιςμικοφ Εικονικισ 

Ρραγματικότθτασ για να 

προγραμματίςουν το διδακτικό 

τουσ υλικό 

 

- Οι μακθτζσ πρζπει να γίνουν 

οι κφριοι πρωταγωνιςτζσ ςτθ 

Μάκθςθ, μζςω του 

πειραματιςμοφ και τθσ 

εξερεφνθςθσ 

- Το ςφγχρονο εκπαιδευτικό 

ςφςτθμα πρζπει να μπορεί να 

προετοιμάηει τα μικρά παιδιά 

για τθν εργαςία ςτα 

ςφγχρονα δεδομζνα 

- Το ςχολείο ζχει μεγάλθ 

εμπειρία ςτα Ευρωπαϊκά 

Ρρογράμματα, 

ακολουκϊντασ μία ςυμπαγι 

μεκοδολογία ςτθν "Εκμάκθςθ 

Δεξιοτιτων" 

- Ρολλοί άλλοι εκπαιδευτικοί 

εργάηονται με διαδραςτικζσ 

εργαςίεσ 

Α) Επιπλζον ευκαιρίεσ για 
προϊκθςθ τθσ αυτογνωςίασ 
και τθσ αυτοεκτίμθςθσ 
 
Β) Θ εκμάκθςθ εκπόνθςθσ 
εργαςιϊν με τθ μζκοδο του 
project 
 

Μακαίνοντασ Μακθματικά τθν 
Εποχι του Διαδικτφου  

Ιταλία 
14-19 ετών μαθητζσ 

- Θ εκμάκθςθ Μακθματικϊν 

μζςω ανεςτραμμζνθσ μάκθςθ 

 

- Οι προκλιςεισ γίνονται 

μεταξφ των μακθτϊν για να 

αναπτφξουν τισ ικανότθτεσ 

επίλυςθσ προβλθμάτων ςτα 

μακθματικά 

- Οι μακθτζσ παρακολουκοφν 

μακιματα με το δικό τουσ 

ρυκμό 

- Ο αντίκτυποσ είναι πιο 

ςθμαντικόσ για τουσ μακθτζσ 

με μακθςιακά ηθτιματα, που 

επίςθσ ςυνδζονται με τθν 

αναπθρία 

- Θ ςχολικι μονάδα 

προζρχεται από ζνα πλοφςιο 

μζροσ τθσ ϊμθσ, αλλά οι 

μακθτζσ ζχουν διάφορα 

υπόβακρα 

- Ο πυρινασ τθσ μάκθςθσ 

κατευκφνεται προσ τθν 

τεχνικι εκπαίδευςθ 

- Θ μζκοδοσ απευκφνεται 

ιδιαίτερα ςε μακθτζσ που 

ζχουν ελλείψεισ 

A) Βελτίωςθ δυνατοτιτων 
επίλυςθσ προβλθμάτων και 
κριτικισ ςκζψθσ 
 
B) Θ ςθμαςία τθσ μθ τυπικισ 
προςζγγιςθσ ςτισ 
εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ 
 
Γ) Επιπλζον ευκαιρίεσ για 
προςζγγιςθ μακθτϊν με 
μακθςιακζσ δυςκολίεσ 

 

Μία Μζρα ςτθν Πόλθ 
Ιταλία 

6-13 ετών μαθητζσ 

 

- Χριςθ Chromebook (Ψθφιακι 

πλατφόρμα) ςτθν τάξθ 

- Υπάρχει ανάγκθ 

προςαρμογισ τθσ 

διδαςκαλίασ ςτισ ανάγκεσ των 

- Το Λνςτιτοφτο αγκαλιάηει 

όλεσ τισ εκπαιδευτικζσ αρχζσ 

- Θ χριςθ των Chromebook 

A) Βελτίωςθ ικανοτιτων ςτο 
φιλτράριςμα δεδομζνων και 
ςτθν αξιολόγθςθ 
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- Θ πραγματοποίθςθ ερευνϊν 

κάτω από τον ζλεγχο των 

κακθγθτϊν 

- Θ δθμιουργία μιασ 

προςομοίωςθσ μιασ 

προςβάςιμθσ  πόλθσ  

μακθτϊν 

- Κα μποροφςε να 

εφαρμοςτεί με κετικι 

επίδραςθ ςε όλεσ τισ 

διδακτικζσ αρχζσ 

βοικθςε ςτθν ειςαγωγι 

διδαςκαλίασ και ρομποτικισ 

ςε όλα τα επίπεδα του 

ςχολείου 

B) Διεπιςτθμονικι 
προςζγγιςθ τθσ καινοτομίασ 
και τθσ εκπαίδευςθσ 

Χάρτινα Φτερά 
Ιταλία 

15-16 ετϊν μακθτζσ 

- Θ εργαςία ςε ψθφιακζσ 

πλατφόρμεσ 

- Θ επεξεργαςία δθμιουργικοφ 

περιεχομζνου μζςω ψθφιακϊν 

πλατφορμϊν 

- Θ δθμιουργία ενόσ Λςτολογίου 

 

- Οι μακθτζσ εκτίμθςαν  ότι 

ςυμμετζχουν ςε τάξεισ 

εργαηόμενοι ςε άτυπθ 

κατάςταςθ 

- Θ ςυνεργαςία ιταν πολφ 

κετικι και αποτελεςματικι 

- Το πνεφμα τθσ ομάδασ 

αναπτφχκθκε με πολφ κετικό 

τρόπο 

- Ενιςχφκθκαν θ  

αυτοεκτίμθςθ και 

αυτογνωςία  

- Θ περιοχι είναι πολφπλοκθ, 

με πολλά κοινωνικά 

οικονομικά ηθτιματα 

(ιδιαίτερα για τουσ νζουσ) 

αλλά και με ζνα καλά 

αναπτυγμζνο δίκτυο 

κοινωνικϊν υπθρεςιϊν 

- Το ςχολείο διακζτει καλά 

αναπτυγμζνα εργαςτιρια, 

ιδιαίτερα για δραςτθριότθτεσ 

ΤΡΕ 

A) Καλφτεροι τρόποι 
προϊκθςθσ: τθσ ομαδικισ 
εργαςίασ/του ομαδικοφ 
πνεφματοσ/τθσ ςυνεργαςίασ  

Β) Επιπλζον ευκαιρίεσ για 
προϊκθςθ τθσ αυτογνωςίασ 
και τθσ αυτοεκτίμθςθσ 
 
Γ) Θ ςθμαςία τθσ μθ τυπικισ 
προςζγγιςθσ ςτισ 
εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ 
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Β) Θ ΠΡΟΕΓΓΙΘ ΣΘ ΜΑΘΘΘ ΜΕ ΒΑΘ ΣΘΝ ΠΡΟΚΛΘΘ ΣΑ ΧΟΛΕΙΑ ΣΘ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΚΑΙ Θ ΕΠΙΔΡΑΘ ΣΘ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΙ ΣΘΝ ΕΜΠΛΟΚΘ ΣΩΝ ΜΑΘΘΣΩΝ 

ΚΑΙ ΣΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΣΟΤ 

ΚΑΛΘ ΠΡΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΙΑΚΟ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΟΦΕΛΘ ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΚΕ ΠΣΤΧΕ 
(ΤΝΑΦΕΙ) 

ΤΝΘΕΣΙΚΕ ΚΑΣΘΓΟΡΙΕ 

Ιςτορίεσ υναιςκθμάτων Pixton  
Ελλάδα 

12-15 ετϊν μακθτζσ 

- Θ δθμιουργία ενόσ βίντεο 

Comic για τα ςυναιςκιματα 

μζςω τθσ μουςικισ και των ΤΡΕ 

- Θ χρθςιμοποίθςθ κινοφμενων 

εικόνων βίντεο για τθν 

ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων 

ςχετικά με πραγματικά 

προβλιματα 

- Τα ψθφιακά εργαλεία 

μποροφν να βοθκιςουν τουσ 

μακθτζσ ςτθν αντιμετϊπιςθ 

κακθμερινϊν προβλθμάτων 

- Συνδυαςμόσ γνϊςθσ, 

δθμιουργικότθτασ και 

τεχνικϊν δεξιοτιτων 

- Μζκοδοι αναφοράσ 

ιςτορίασ που 

χρθςιμοποιοφνται για τθν 

ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων 

μζςω τθσ τεχνολογίασ 

 

- Συνεργαςία μεταξφ 

Δαςκάλων Ρλθροφορικισ και 

Δαςκάλου Μουςικισ 

- Δυςκολία ςτθν τιρθςθ του 

κακοριςμζνου προγράμματοσ 

του ςχολείου 

A)Βελτίωςθ δυνατοτιτων 
ςτθν ζκφραςθ αιςκθμάτων 
και ςυναιςκθμάτων 
 
B) Επιπλζον ςτρατθγικζσ για 
προϊκθςθ τθσ 
δθμιουργικότθτασ 
 
Γ) Διεπιςτθμονικι 
προςζγγιςθ τθσ καινοτομίασ 
και τθσ εκπαίδευςθσ 

 

Διαδικτυακζσ Εφαρμογζσ και 
υνεργατικι Γραφι ςτο 

Μάκθμα τθσ Νεοελλθνικισ 
Γλϊςςασ  
Ελλάδα 

16-18 ετϊν μακθτζσ 

- Θ ςυνεργαςία μεταξφ των 

μακθτϊν 

- Θ διδαςκαλία ςε άλλουσ 

μακθτζσ και θ ανταλλαγι 

γνϊςεων 

- Θ χριςθ διαδικτυακισ 

πλατφόρμασ ςτθν οποία 

γραφοφν μαηί οι μακθτζσ 

μπορεί να βοθκιςει ςτθν 

ςυνεργαςία τουσ 

- Οι ςυνεργατικζσ μζκοδοι 

βοθκοφν ςτθν απόκτθςθ 

κινιτρων ςτουσ μακθτζσ και 

ςτο να γίνουν πιο αυτόνομοι 

 A)Καλφτεροι τρόποι 
προϊκθςθσ: τθσ ομαδικισ 
εργαςίασ/του ομαδικοφ 
πνεφματοσ/τθσ ςυνεργαςίασ
  
Β) Οι ψθφιακζσ τεχνολογίεσ 
δίνουν περιςςότερεσ 
δυνατότθτεσ για επαφι με 
τουσ μακθτζσ 
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Εφαρμογι ψθφιακϊν μεκόδων 
και εργαλείων διδαςκαλίασ ςτισ 

κοινωνικζσ επιςτιμεσ 
Ρουμανία 

10-18 ετϊν μακθτζσ 

- Θ χριςθ ψθφιακϊν ςυςκευϊν 

για διερεφνθςθ ςτον 

διαδικτυακό ιςτό 

- Δθμιουργία οπτικϊν 

αναπαραςτάςεων κεωρθτικϊν 

μοντζλων 

- Θ χριςθ ςυςκευϊν μπορεί 

να βοθκιςει τουσ μακθτζσ να 

γίνουν πιο διερευνθτικοί 

- Οι μακθτζσ να γίνουν πιο 

παρακινθμζνοι ςτθν εξζλιξι 

τουσ 

- Οι μακθτζσ αποκτοφν 

μεγαλφτερο ενδιαφζρον ςε 

άλλεσ κουλτοφρεσ 

- Θ Χριςθ ψθφιακϊν 

διδακτικϊν μεκόδων ςτθν 

κοινωνικι επιςτιμθ βοθκάει 

τουσ μακθτζσ να εφαρμόςουν 

τθ γνϊςθ ςτθν πραγματικι 

ηωι 

A) Ευρφτερθ πρόςβαςθ ςε 
δεδομζνα και πλθροφορίεσ 
 
B) Θ ςθμαςία τθσ αφξθςθσ 
τθσ ςυμμετοχισ και τθσ 
διαφάνειασ 

 

Webquest 
Ρουμανία 

15-18 ετϊν μακθτζσ 

- Χριςθ πλθροφοριϊν και 

διεξαγωγι ερευνϊν με ςκοπό 

τθν επίτευξθ ςυγκεκριμζνων 

εργαςιϊν 

 

- Οι αναηθτιςεισ κα 

μποροφςαν να είναι ζνα καλό 

μζςο κινθτοποίθςθσ 

- Θ εφεφρεςθ μιασ ςφγχρονθσ 

μεκόδου για τθ χριςθ 

πλθροφοριϊν και τθν 

επίτευξθ των κακθκόντων 

 

 

- Οι τάξεισ πρζπει να 

προςαρμόηονται ςτισ ανάγκεσ 

των μακθτϊν 

- Οι παραδοςιακζσ μζκοδοι 

κα πρζπει να προςαρμοςτοφν 

για να επιτφχουν τουσ 

ςτόχουσ που αφοροφν τθν 

εργαςία 

- Οι δάςκαλοι υποςτθρίηουν 

τθ ςχζςθ ςχολείο-οικογζνεια-

κοινότθτα 

 

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

 
 

Θ χριςθ ψθφιακϊν μεκόδων 
ςτο μάκθμα των μακθματικϊν 

για τθ βακμίδα IX-XII, κακϊσ και 
ςε εκπαιδευτικά προγράμματα 

ςχολείων 
Ρουμανία 

14+ ετϊν μακθτζσ 

- Θ χριςθ Ψθφιακϊν 

Τεχνολογιϊν ςτθν τάξθ με 

βζλτιςτο τρόπο 

- Οι μακθτζσ κερδίηουν 

περιςςότερθ εμπιςτοςφνθ, 

βελτιϊνουν τθν επικοινωνία, 

τθ διαχείριςθ και τισ 

οργανωτικζσ δεξιότθτζσ τουσ 

- Ανάγκθ να καταγραφεί θ 

πρόοδοσ των μακθτϊν χάρθ 

ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ 

- Θ χριςθ ψθφιακϊν πόρων 

ςτα μακιματα μακθματικϊν 

μπορεί να βοθκιςει τουσ 

μακθτζσ να ζχουν 

εξατομικευμζνεσ μορφζσ 

μάκθςθσ 

- Οι εκπαιδευτικοί αναηθτοφν 

ςτρατθγικζσ για τθ ςφμπραξθ 

A) Θ ςθμαςία τθσ αφξθςθσ 
τθσ ςυμμετοχισ και τθσ 
διαφάνειασ 
 
B) Βελτίωςθ των 
δυνατοτιτων δθμιουργίασ 
προςαρμοςμζνων μορφϊν 
μάκθςθσ 
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- Ανάγκθ για ζναν μακθτι να 

επικεντρωκεί και να 

ςυμμετζχει περιςςότερο ςτθν 

πλθροφόρθςθ 

με τισ οικογζνειεσ και τισ 

τοπικζσ κοινότθτεσ 

 

Γ) Θ εκμάκθςθ εκπόνθςθσ 
εργαςιϊν με τθ μζκοδο του 
project 

Κατανόθςθ του Λογαριαςμοφ 
του Θλεκτρικοφ 

Ιςπανία 
13-14 ετϊν μακθτζσ 

- Να κατανοιςουν πϊσ 

λειτουργοφν οι λογαριαςμοί 

θλεκτρικοφ ρεφματοσ 

- Χριςθ προγραμμάτων για 

υπολογιςμοφσ 

- Αυτι θ δραςτθριότθτα 

βοθκά τουσ μακθτζσ να 

μάκουν να εργάηονται ςτθν 

ομάδα και ςτθν ανταλλαγι 

γνϊςεων 

- Οι βαςικζσ ζννοιεσ κα 

μποροφςαν να 

χρθςιμοποιθκοφν και να 

εφαρμοςτοφν ςε άλλεσ χϊρεσ 

- Οι μακθτζσ προζρχονται 

από πλοφςιεσ οικογζνειεσ και 

ζχουν καλό επίπεδο 

ψθφιακισ γνϊςθσ 

A) Βελτίωςθ ικανοτιτων ςτο 
φιλτράριςμα δεδομζνων και 
ςτθν αξιολόγθςθ 
 
B) Καλφτεροι τρόποι 
προϊκθςθσ: τθσ ομαδικισ 
εργαςίασ/του ομαδικοφ 
πνεφματοσ/τθσ ςυνεργαςίασ 

Ζνα Ρομπότ ςτθν Σάξθ 
Ιςπανία 

11 ετϊν μακθτζσ  

- Ο προγραμματιςμόσ  τθσ 

πτιςθσ ενόσ δράκου υπό τθν 

κακοδιγθςθ ενόσ κακθγθτι 

- Θ ανάπτυξθ Υπολογιςτικισ 

Σκζψθσ 

- Θ γνωριμία με τα drones και 

τα ρομπότ 

 

- Θ ςυνεργαςία ιταν πολφ 

κετικι και αποτελεςματικι 

- Οι μακθτζσ ζγιναν 

περιςςότερο ενδιαφερόμενοι 

για τθν επιςτιμθ και τθν 

τεχνολογία 

- Θ λογικι και θ κριτικι 

ςκζψθ ενιςχφκθκαν 

 

- Το πείραμα πρζπει να 

διεξάγεται με τθ διάκεςθ 

ιδιαίτερων εγκαταςτάςεων 

και τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ 

 

A) Καλφτεροι τρόποι 
προϊκθςθσ: τθσ ομαδικισ 
εργαςίασ/του ομαδικοφ 
πνεφματοσ/τθσ ςυνεργαςίασ 
 
B) Βελτίωςθ δυνατοτιτων 
επίλυςθσ προβλθμάτων και 
κριτικισ ςκζψθσ 
 
Γ) Θ ςθμαςία τθσ αφξθςθσ 
τθσ ςυμμετοχισ και τθσ 
διαφάνειασ 

Σο Παρατθρθτιριο Pierre Auger 
Ιταλία 

17-18 ετϊν μακθτζσ 

- Να πραγματοποιθκοφν 

εργαςτιρια και διαλζξεισ 

- Εκπόνθςθ ανάλυςθσ 

δεδομζνων 

- Να μάκουν να διαχειρίηονται 

τα δεδομζνα και να κάνουν 

- Ενοποιθμζνεσ δεξιότθτεσ 

μακθτϊν μζςω ςυνεργατικισ 

μάκθςθσ και ομότιμθσ 

εκπαίδευςθσ 

- Οι μακθτζσ φάνθκαν 

ευτυχείσ να μάκουν για τθ 

- Οι δραςτθριότθτεσ ζγιναν 

ςτο πλαίςιο ενόσ 

διαγωνιςμοφ "ςτθ ςχολι των 

αςτροςωματιδίων" διάρκειασ 

6 μθνϊν 

- Οι μακθτζσ επωφελικθκαν 

A) Βελτίωςθ ικανοτιτων ςτο 
φιλτράριςμα δεδομζνων και 
ςτθν αξιολόγθςθ 
 
B) Καλφτεροι τρόποι 
προϊκθςθσ: τθσ ομαδικισ 
εργαςίασ/του ομαδικοφ 
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επιςτθμονικζσ δραςτθριότθτεσ 

δθμοςιοποίθςθσ  

Φυςικι και πρόκυμοι να 

γνωρίηουν περιςςότερα 

από τισ πλθροφορίεσ και από 

τθν κακοδιγθςθ των 

εκπαιδευτικϊν και των 

εφαρμοςμζνων τεχνικϊν 

πνεφματοσ/τθσ ςυνεργαςίασ 
 

Aurat 
Ιταλία 

15-19 ετϊν μακθτζσ 
 

- Δθμιουργία ρομπότ υπό τθν 

κακοδιγθςθ ενόσ δαςκάλου 

- Να ςυνεργαςτεί με άλλα μζλθ 

τθσ ομάδασ 

- Συμμετοχι ςτισ προκλιςεισ 

 

- Οι μακθτζσ μακαίνουν πϊσ 

να εργαςτοφν ςτθν ομάδα 

- Χάρθ ςε μια ολοκλθρωμζνθ 

κακοδιγθςθ, οι μακθτζσ είναι 

ςε κζςθ να γίνουν όλο και πιο 

αυτόνομοι 

- Χάρθ ςτθν κακοδιγθςθ του 

δαςκάλου, οι προκλιςεισ 

γίνονται βοθκθτικά ςτουσ 

μακθτζσ για να κατανοιςουν 

τθν αξία τθσ μάκθςθσ 

- Το πνεφμα ςυνεργαςίασ και 

θ ρφκμιςθ τθσ ομαδικισ 

εργαςίασ κα μποροφςε να 

εξαχκεί ςε πολλζσ άλλεσ 

περιπτϊςεισ 

- Το Ζργο ζχει κερδίςει πολλά 

εκνικά βραβεία 

- Αυτό είναι το 4ο ζτοσ 

εφαρμογισ του Ζργου  

 

A) Καλφτεροι τρόποι 
προϊκθςθσ: τθσ ομαδικισ 
εργαςίασ/του ομαδικοφ 
πνεφματοσ/τθσ ςυνεργαςίασ  

B) Θ ςθμαςία τθσ μθ τυπικισ 
προςζγγιςθσ ςτισ 
εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ 
 
Γ) Θ εκμάκθςθ εκπόνθςθσ 
εργαςιϊν με τθ μζκοδο του 
project 
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Γ. ΕΜΠΕΙΡΙΕ ΣΘ ΕΞΑΣΟΜΙΚΕΤΜΕΝΘ ΜΑΘΘΘ ΜΕΩ ΣΘ ΟΠΣΙΚΘ ΜΑΘΘΘ 

ΚΑΛΘ ΠΡΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΙΑΚΟ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΟΦΕΛΘ ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΚΕ ΠΣΤΧΕ 
(ΤΝΑΦΕΙ) 

ΤΝΘΕΣΙΚΕ ΚΑΣΘΓΟΡΙΕ 

Δθμιουργία βίντεο με βρϊςιμα 
χόρτα του τόπου μασ 

Ελλάδα 
14-16 ετϊν μακθτζσ 

- Συλλογι και ανταλλαγι 

πλθροφοριϊν 

- Ο ςχεδιαςμόσ, θ επικοινωνία 

και θ Συνεργατικότθτα 

 

- Τα ψθφιακά εργαλεία 

μποροφν να βοθκιςουν τουσ 

μακθτζσ ςτθν αποτφπωςθ τθσ 

ςυμπεριφοράσ, χάρθ ςτθ 

χριςθ του ιχου και του 

βίντεο 

- Οι μακθτζσ κατανοοφςαν τθ 

ζννοια τθσ εμπάκειασ 

- Θ παραδοςιακι διδαςκαλία 

ςτερεί τα εργαλεία 

υποςτιριξθσ τθσ 

δθμιουργικότθτασ, τθσ 

επικοινωνίασ και τθσ 

ςυνεργαςίασ 

- Οι εξατομικευμζνεσ 

ςτρατθγικζσ μάκθςθσ είναι 

πιο χριςιμεσ για τουσ 

μακθτζσ 

- Ραρουςιάςτθκαν 

οργανωτικά και οικονομικά 

κζματα 

 

 

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

 

Θ Διδαςκαλία τθσ Αγγλικισ 
Γλϊςςασ με τθ χριςθ ταινιϊν 
μικροφ μικουσ-Διαδραςτικόσ 

Κινθματογράφοσ 
Ελλάδα 

15-19 ετϊν μακθτζσ 

- Να κινθτοποιθκοφν οι 

μακθτζσ για να κάνουν δικζσ 

τουσ μικρζσ ταινίεσ 

- Χριςθ υλικοφ ιχου και βίντεο 

για να μιλιςουμε για 

παγκόςμια κζματα 

 

- Οι μακθτζσ ζμακαν πϊσ να 

εργαςτοφν μαηί και να 

ςζβονται τισ άλλεσ απόψεισ 

- Γνωρίηουν καλφτερα πϊσ να 

ςυνεργαςτοφν για να κάνουν 

τισ ομάδεσ να λειτουργοφν 

πιο αποτελεςματικά 

- Θ ζλλειψθ πολιτιςτικϊν 

δραςτθριοτιτων ςτθν πόλθ 

- Σθμαςία τθσ προϊκθςθσ τθσ 

ςυμμετοχισ των μακθτϊν 

μζςω αυτϊν των ενεργειϊν 

- Ραρουςία μακθτϊν με 

μακθςιακζσ δυςκολίεσ και 

A) Θ ςθμαςία τθσ αφξθςθσ 
τθσ ςυμμετοχισ και τθσ 
διαφάνειασ 
 
B) Επιπλζον ςτρατθγικζσ για 
προϊκθςθ τθσ 
δθμιουργικότθτασ 
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- Αυτι θ πρακτικι είναι πιο 

αποτελεςματικι ςτα 

επαγγελματικά ςχολεία 

κζματα ςυγκζντρωςθσ 

- Καλι γνϊςθ ΤΡΕ 

 

Γ) Καλφτεροι τρόποι 
προϊκθςθσ: τθσ ομαδικισ 
εργαςίασ/του ομαδικοφ 
πνεφματοσ/τθσ ςυνεργαςίασ 

 

Μζκοδοσ Flipped Classroom 
Ρουμανία 

12-16 ετϊν μακθτζσ 

- Θ παρακολοφκθςθ 

μακθμάτων με διαφορετικό 

τρόπο 

- Θ ςυμμετοχι ςτθν προςωπικι 

ανάπτυξθ  

- Χριςθ ανεςτραμμζνων 

τάξεων για να αλλάξει θ 

παραδοςιακι αντίλθψθ τθσ 

μάκθςθσ 

- Δθμιουργία μιασ ιπιασ 

προςζγγιςθσ ςτθ μάκθςθ 

μζςω πόρων ιχου και βίντεο 

- Οι αίκουςεσ διδαςκαλίασ κα 

αλλάξουν, κα γίνουν πιο 

προςαρμοςμζνεσ ςτισ 

ςφγχρονεσ διδακτικζσ μορφζσ 

- Οι ΤΡΕ τεχνολογίεσ ςτθ 

διδακτικι προςζγγιςθ ζχει 

κετικό αντίκτυπο 

- Θ τεχνολογία κα ενιςχφςει 

τθν ενεργό δζςμευςθ των 

μακθτϊν ςτθν τάξθ και τθν 

κοινωνία, διαχειριηόμενοι το 

χρόνο τουσ με καλφτερο 

τρόπο 

- Επιχειρείται μια ιςχυρι 

διεκνισ προςζγγιςθ ςτθ 

μάκθςθ, με πολλά μακιματα 

ςτα αγγλικά 

- Ρροςοχι ςτισ ανάγκεσ τθσ 

αγοράσ και των τοπικϊν 

κοινοτιτων 

 

A) Θ ςθμαςία τθσ μθ τυπικισ 
προςζγγιςθσ ςτισ 
εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ 
 
B) Θ ςθμαςία τθσ αφξθςθσ 
τθσ ςυμμετοχισ και τθσ 
διαφάνειασ 
 

 

Χρθςιμοποιϊντασ τον 
υπολογιςτι και το διαδίκτυο για 

να παρουςιάςετε διάφορα 
ςεμινάρια Χθμείασ, εικονικά 

- Θ κριτικι αξιολόγθςθ των 

πλθροφοριϊν και θ ενοποίθςθ 

ιδεϊν 

- Θ χριςθ των ΤΡΕ για 

- Θ ανάπτυξθ τθσ 

δθμιουργικότθτασ των 

μακθτϊν πρζπει να ενιςχυκεί 

- Οι εκπαιδευτικοί πρζπει να 

- Το ςχολείο εξαςφαλίηει 

πρόςβαςθ χωρίσ διακρίςεισ 

ςτθν εκπαίδευςθ και ςτθν 

αγορά εργαςίασ 

A) Επιπλζον ςτρατθγικζσ για 
προϊκθςθ τθσ 
δθμιουργικότθτασ 
 
B) Βελτίωςθ ικανοτιτων ςτο 
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πειράματα, μικροςκοπικζσ 
εικόνεσ 

Ρουμανία 
14+ ετϊν μακθτζσ 

καλφτερθ κατανόθςθ 

- Να πραγματοποιθκεί μία πιο 

ολοκλθρωμζνθ και υπεφκυνθ 

διαδικαςία μάκθςθσ 

γίνουν πιο δραςτιριοι ςτον 

προςδιοριςμό των κενϊν των 

μακθτϊν 

- Οι εκπαιδευτικοί πρζπει να 

προωκιςουν τθν ευζλικτθ 

ςκζψθ και τθ 

δθμιουργικότθτα 

- Το ςχολείο υποςτθρίηει τθν 

επαφι με άλλουσ 

εξωτερικοφσ φορείσ που 

ςυνεργάςτθκαν ςτο ζργο 

 

φιλτράριςμα δεδομζνων και 
ςτθν αξιολόγθςθ 

 

Εφαρμογι τθσ Σεχνολογίασ ςτθ 
μάκθςθ βαςιηόμενθ ςτθν 

πρόκλθςθ 
Ιςπανία 

15-17 ετϊν μακθτζσ 

- Εκμάκθςθ ςυςτθμάτων που 

ςυμμετζχουν ςτθ λειτουργία 

διατροφισ 

- Υποςτιριξθ άλλων μακθτϊν 

μζςω βίντεο 

 

- Οι μακθτζσ κα μάκουν πϊσ 

να μακαίνουν 

- Το Ζργο κα μποροφςε να 

εφαρμοςτεί και ςε άλλεσ 

περιπτϊςεισ 

- Οι μακθτζσ εκτελοφν τισ 

εργαςίεσ τουσ ςε ζναν πιο 

αυτόνομο τρόπο 

 

- Θ τάξθ αποτελείται από 

κορίτςια τθσ τάξθσ τθσ 

βιολογίασ 

- Οι μακθτζσ 

δραςτθριοποιοφνται ςε άλλα 

ζργα ςτα οποία 

χρθςιμοποιοφν I-Pads 

- Οι μακθτζσ ζχουν ιδθ 

αποκτιςει αξιόλογθ 

ικανότθτα ςτθν ομαδικι 

εργαςία 

A) Βελτίωςθ των 
δυνατοτιτων δθμιουργίασ 
προςαρμοςμζνων μορφϊν 
μάκθςθσ 
 
B)Διεπιςτθμονικι 
προςζγγιςθ τθσ καινοτομίασ 
και τθσ εκπαίδευςθσ 

Αγγίηοντασ το Minecraft 
Ιςπανία 

12 ετϊν μακθτζσ 

- Ρροςομοίωςθ 

δραςτθριοτιτων μζςω 

εικονικισ πραγματικότθτασ 

- Χριςθ παιχνιδιοφ με 

εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ 

- Να εργαςτοφν ςτθν ομάδα και 

να χωρίςουν τουσ ρόλουσ 

 

- Θ ςυνεργαςία και θ 

δθμιουργικότθτα 

βελτιϊνονται 

- Ανάπτυξθ ςχζςθσ με τον 

κόςμο μζςω ψθφιακϊν 

περιβαλλόντων: Πλα 

μποροφςαν να 

προγραμματιςτοφν και να 

αναδθμιουργθκοφν 

- Συνεργαςία μζςω μιασ 

διαφορετικισ γλϊςςασ και 

κϊδικα 

- Θ μονάδα αποτελεί 

ψθφιακό ςχολείο, με χριςθ 

τεχνολογίασ ςε όλα τα 

επίπεδα. Συνδζεται με ζνα 

ευρφ δίκτυο άλλων 

ιδρυμάτων. 

- Το ςχολείο παρζςχε 

υποςτιριξθ ςε όλεσ τισ 

δραςτθριότθτεσ, ακόμθ και 

ςτον οικονομικό τομζα 

- Οι δωρεάν άδειεσ χριςθσ κα 

επιτρζψουν τθν αφξθςθ των 

A) Βελτίωςθ των 
δυνατοτιτων δθμιουργίασ 
προςαρμοςμζνων μορφϊν 
μάκθςθσ 
 
B) Θ ςθμαςία τθσ αφξθςθσ 
τθσ ςυμμετοχισ και τθσ 
διαφάνειασ 
 
Γ) Θ ςθμαςία τθσ μθ τυπικισ 
προςζγγιςθσ ςτισ 
εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ 
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- Οι μακθτζσ μποροφν να 

πάρουν οποιοδιποτε ρόλο 

ςτθν τάξθ, μζςα από  

ευζλικτο πλαίςιο 

δραςτθριοτιτων που ζγιναν 

μζςω τθσ πλατφόρμασ 

 

Από 1 ζωσ 1000 Ιςτορίεσ να Πεισ 
Ιταλία 

15-17 ετϊν μακθτζσ 

- Θ ςυγγραφι ςεναρίου μιασ 

μικρισ ταινίασ 

- Εγγραφι βίντεο και 

δθμιουργία ιςτοςελίδασ για τθ 

ηωι 

 

- Οι μακθτζσ είχαν αυξθμζνο 

επίπεδο αυτοεκτίμθςθσ και 

αντίλθψθσ του εαυτοφ τουσ 

και του ςϊματοσ τουσ 

- Το Ζργο είχε μια πολφ κετικι 

ανταπόκριςθ από όλουσ τουσ 

ςυμμετζχοντεσ και βοικθςε 

ςτθν ςυμπερίλθψθ και 

ςυμμετοχικότθτα των 

δφςκολων μακθτϊν 

- Οι μακθτζσ ιταν πρόκυμοι 

να παρουςιάςουν τουσ 

τόπουσ και τισ ιςτορίεσ τθσ 

ηωισ τουσ, μοιράηοντάσ τισ 

εμπειρίεσ τουσ με άλλουσ 

- Το ζργο ενζχει μακθτζσ με 

περίπλοκα υπόβακρα, που 

ζχουν προβλιματα ςτθν 

ςυμμετοχι μζςω 

παραδοςιακισ διδακτικισ 

 

A) Οι ψθφιακζσ τεχνολογίεσ 
δίνουν περιςςότερεσ 
δυνατότθτεσ για επαφι με 
τουσ μακθτζσ 
 
B) Επιπλζον ευκαιρίεσ για 
προςζγγιςθ μακθτϊν με 
μακθςιακζσ δυςκολίεσ 
 
Γ) Θ ςθμαςία τθσ αφξθςθσ 
τθσ ςυμμετοχισ και τθσ 
διαφάνειασ 

MATHISIS -Διαχείριςθ τθσ 
υναιςκθματικισ Μάκθςθσ 
μζςω Ευφυϊν Ατόμων και 

Ζξυπνων Αλλθλεπιδράςεων 
 Ιταλία  

12-16 ετϊν μακθτζσ 

- Θ υποςτιριξθ ατόμων με 

αναπθρίεσ ςτθ λιψθ 

εκπαίδευςθσ μζςω διαφόρων 

προςεγγίςεων 

- Θ τεχνολογία επιτρζπει τον 

ςχεδιαςμό προθγμζνων 

εκπαιδευτικϊν μεκόδων 

- Λςχυρι δυνατότθτα 

δθμιουργίασ 

εξατομικευμζνων ςτόχων 

μάκθςθσ 

- Χριςθ προςεγγίςεων 

τυχερϊν παιχνιδιϊν 

- Ρολλαπλζσ διαφορετικζσ 

προςεγγίςεισ 

- Το πρόγραμμα 

χρθματοδοτείται μζςω του 

προγράμματοσ Horizon Eu 

- Αφορά άτομα με ψυχικζσ 

αναπθρίεσ 

- Το ζργο χρθςιμοποιεί 

τεχνολογίεσ Avantgarde 

A) Επιπλζον ευκαιρίεσ για 
προςζγγιςθ μακθτϊν με 
αναπθρία 
 
B) Θ ςθμαςία τθσ μθ τυπικισ 
προςζγγιςθσ ςτισ 
εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ 
 
Γ) Βελτίωςθ των 
δυνατοτιτων δθμιουργίασ 
προςαρμοςμζνων μορφϊν 



37 

 

μάκθςθσ 

Διδαςκαλία ςεναρίων: 
Μακαίνοντασ Ιςτορία και ASL 

17-18 ετϊν μακθτζσ 

- Θ απόκτθςθ νζων κοινωνικϊν 

και πολιτικϊν ικανοτιτων 

- Συλλογι και ανάλυςθ 

δεδομζνων 

- Να αναλφει το βιβλιογραφικό 

και οπτικό περιεχόμενο 

 

 

- Οι μακθτζσ γνωρίηουν πϊσ 

να ςυνεργαςτοφν καλφτερα, 

για να κάνουν ομάδεσ που 

λειτουργοφν πιο 

αποτελεςματικά 

- Οι μακθτζσ μακαίνουν να 

επικοινωνοφν μζςω 

διαφορετικϊν τεχνικϊν και 

γλωςςϊν 

- Οι μακθτζσ αυξάνουν τθν 

ικανότθτά τουσ να 

αςχολοφνται με δεδομζνα και 

πλθροφορίεσ 

- Θ δραςτθριότθτα ζχει 

ςχεδιαςτεί για να κατανοιςει 

μια ςυγκεκριμζνθ περιοχι τθσ 

ϊμθσ 

- Θ δραςτθριότθτα 

πραγματοποιείται ςε 

ςυνεργαςία με το Διμο 

A) Βελτίωςθ ικανοτιτων ςτο 
φιλτράριςμα δεδομζνων και 
ςτθν αξιολόγθςθ 
 
B) Θ εκμάκθςθ εκπόνθςθσ 
εργαςιϊν με τθ μζκοδο του 
project 
 
Γ) Θ ςθμαςία τθσ αφξθςθσ 
τθσ ςυμμετοχισ και τθσ 
διαφάνειασ 
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Δ. Θ ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΝΕΩΝ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΙΚΑΝΟΣΘΣΩΝ ΠΟΤ ΧΕΣΙΗΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΟΝ ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ Ο 
ΑΝΣΙΚΣΤΠΟ ΣΟΤ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ 

ΚΑΛΘ ΠΡΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΙΑΚΟ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΟΦΕΛΘ ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΚΕ ΠΣΤΧΕ 
(ΤΝΑΦΕΙ) 

ΤΝΘΕΣΙΚΕ ΚΑΣΘΓΟΡΙΕ 

Σα πλεονεκτιματα χριςθσ τθσ 
Wikipedia ςαν εργαλείο 

μάκθςθσ 
Ελλάδα 

15-17 ετϊν μακθτζσ 

- Θ ςυνειςφορά από τθ χριςθ 

του Wikipedia κριτικά ωσ 

εργαλείο διδαςκαλίασ ςε 

διάφορεσ διδακτικζσ εργαςίεσ 

- Θ επανεξζταςθ και 

αξιολόγθςθ των πθγϊν 

πλθροφόρθςθσ 

- Θ ζρευνα κα μποροφςε να 

βοθκιςει τουσ μακθτζσ ςτον 

αντίκτυπο ςτον κόςμο 

- Οι μακθτζσ μακαίνουν τθ 

διαφορά ανάμεςα ςε 

πλθροφορίεσ βαςιςμζνεσ ςε 

ςυγγράμματα και ςε αυτζσ 

βαςιςμζνεσ ςτθν 

πραγματικότθτα 

- Οι μακθτζσ κερδίηουν 

περιςςότερο ςτον 

εγγραμματιςμό των μζςων  

- Ρεριςςότερθ ςυνεργαςία 

και ςυνεργαςία 

- Οι μακθτζσ ζδειξαν αρχικι 

αντίςταςθ ςτισ νζεσ μεκόδουσ 

που εφάρμοςαν, 

αντιμετωπίηοντασ 

ψυχολογικά εμπόδια τα 

οποία υπερνίκθςαν 

 

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

Θ ςυνδυαςτικι χριςθ Lego 
Mindstorms NXT και 

AppInventor για τθ διδαςκαλία 
των βαςικϊν 

προγραμματιςτικϊν εννοιϊν ςε 
αρχάριουσ προγραμματιςτζσ 

Ελλάδα 
16-18 ετϊν μακθτζσ 

- Θ εκμάκθςθ 

προγραμματιςμοφ ςε 

αρχάριουσ μακθτζσ 

- Θ ςθμαντικι αυτι εργαςία 

ανζπτυξε μια εποικοδομθτικι 

προςζγγιςθ 

- Ανάγκθ να εκπαιδευτοφν οι 

μακθτζσ για να κάνουν χριςθ 

κακθμερινϊν αντικειμζνων, 

πχ smartphones 

- Συμπαγι αποτελζςματα ςτισ 

παραδοςιακζσ μεκόδουσ και 

ςτθ ςυνεργαςία μεταξφ 

- Ο προγραμματιςμόσ είναι 

γενικά αντιλθπτόσ ωσ μια 

δφςκολθ εργαςία και τα 

ειςαγωγικά προγράμματα 

διδαςκαλίασ γίνονται 

αντιλθπτά ωσ μθ επαρκι και 

πολφπλοκα 

- Οι παραδοςιακζσ μζκοδοι 

διδαςκαλίασ δεν δίνουν 

κίνθτρα 

A) Θ ςθμαςία τθσ μθ τυπικισ 
προςζγγιςθσ ςτισ 
εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ 
 
B) Οι ψθφιακζσ τεχνολογίεσ 
δίνουν περιςςότερεσ 
δυνατότθτεσ για επαφι με 
τουσ μακθτζσ 
 
Γ) Θ ςθμαςία τθσ αφξθςθσ 
τθσ ςυμμετοχισ και τθσ 
διαφάνειασ 
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μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν 

Νζο κίνθτρο για μάκθςθ μζςω 
των ΣΠΕ 

Ρουμανία 
12-16 ετϊν μακθτζσ 

- Θ χριςθ ψθφιακϊν 

δεξιοτιτων ςτθν τάξθ 

- Θ ανάπτυξθ επιχειρθματικϊν 

δεξιοτιτων και επιχειρθματικισ 

γλϊςςασ μζςω αςκιςεων ςτθν 

τάξθ 

 

- Θ ενςωμάτωςθ των ΤΡΕ ςτθ 

διδακτικι ςυμβάλλει ςτθ 

βελτίωςθ τθσ ςχολικισ 

απόδοςθσ 

- Οι μακθτζσ ιταν ικανοί να 

βελτιϊςουν τισ δεξιότθτεσ 

διαπραγμάτευςθσ τουσ 

- Θ τεχνολογία υποςτθρίηει 

τθν ενεργό δζςμευςθ των 

μακθτϊν 

- Οι αςκιςεισ αυτζσ που 

υλοποιοφνται με τθν 

υποςτιριξθ ψθφιακϊν 

πλατφορμϊν, αυξάνουν το 

επίπεδο του 

χρθματοοικονομικοφ 

αλφαβθτιςμοφ, τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ, τθσ 

κριτικισ ςκζψθσ και τθσ 

επίλυςθσ προβλθμάτων 

- Το ςχολείο παρζχει 

προςφορά εργαςίασ, που 

οργανϊνεται με τθν 

υποςτιριξθ του 

περιφερειακοφ ςχεδίου 

δράςθσ για τθν ΕΕΚ 

- Στθν περιοχι, υπάρχουν 

πολλζσ δραςτθριότθτεσ για 

τθν υποςτιριξθ τθσ 

κατάρτιςθσ και τθσ 

εξειδίκευςθσ ςτο εργατικό 

δυναμικό 

A)Οι ψθφιακζσ τεχνολογίεσ 
δίνουν περιςςότερεσ 
δυνατότθτεσ για επαφι με 
τουσ μακθτζσ 
 
B) Θ ςθμαςία τθσ αφξθςθσ 
τθσ ςυμμετοχισ και τθσ 
διαφάνειασ 
 
Γ) Βελτίωςθ δυνατοτιτων 
επίλυςθσ προβλθμάτων και 
κριτικισ ςκζψθσ 

 

Παρακολοφκθςθ τθσ 
Δραςτθριότθτασ του Οδθγοφ 

μζςω του TIS 
Ρουμανία 

14+ ετϊν μακθτζσ 

- Θ χριςθ μίασ Online 

πλατφόρμασ για τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ επίδοςθσ 

των μακθτϊν 

- Θ χριςθ ψθφιακϊν 

τεχνολογιϊν κα μποροφςε να 

αυξιςει το κίνθτρο των 

μακθτϊν 

- Λςχυρό αντίκτυπο ςτθν 

κριτικι ςκζψθ και ςτθ 

μάκθςθ με βάςθ τα 

προβλιματα 

- Τα καινοτόμα υλικά κα 

- Το προ-πανεπιςτθμιακό 

ςχολικό ίδρυμα ςυμμετείχε 

ςε πολλά διαφορετικά 

μακιματα με ιςχυρι 

ςυμβολι ςτθν ΕΕΚ  

 

A) Βελτίωςθ δυνατοτιτων 
επίλυςθσ προβλθμάτων και 
κριτικισ ςκζψθσ 
 
B) Θ ςθμαςία τθσ μθ τυπικισ 
προςζγγιςθσ ςτισ 
εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ 
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μοιραςτοφν και κα γίνουν 

δθμόςια για μια ιςχυρότερθ 

διάδοςθ 

Piña 3.0: Σφποσ, Ραδιόφωνο και 
Σθλεόραςθ για τθν Εργαςία 

Γλωςςικισ Επάρκειασ 
Ιςπανία 

6-12 ετϊν μακθτζσ 

- Θ εκπόνθςθ εργαςτθρίων και 

διαλζξεων 

- Θ χριςθ του Τφπου, του 

αδιοφϊνου και τθσ 

Τθλεόραςθσ για τθν ανάπτυξθ 

γλωςςικϊν ικανοτιτων για 

παιδιά 

- Θ εκμάκθςθ γίνεται 

διαςκεδαςτικι και με 

κινθτιρια για τα παιδιά 

- Τα παιδιά διαςκεδάηουν και 

μακαίνουν να ςυνεργάηονται 

- Το ςχολείο βρίςκεται ςε ζνα 

μικρό κζντρο ςε μια ενεργι 

περιοχι, επζνδυςε βακιά 

ςτθν τεχνολογία, 

βελτιϊνοντασ τα 

αποτελζςματα των μακθτϊν 

- Το επίπεδο τεχνικισ των 

μακθτϊν είναι μζτριο 

- Ρραγματοποιοφνται πολλά 

εργαςτιρια και 

δραςτθριότθτεσ 

- Θ επιτυχία του 

προγράμματοσ βοικθςε ςτθν 

απόκτθςθ περιςςότερων 

πόρων και νζων υλικϊν 

- Το ζργο είναι πολφ εφκολο 

να διαχυκεί και πολλζσ νζεσ 

ςυνεργαςίεσ ζχουν ιδθ 

ξεκινιςει 

A) Βελτίωςθ των 
δυνατοτιτων δθμιουργίασ 
προςαρμοςμζνων μορφϊν 
μάκθςθσ 
B) Θ ςθμαςία τθσ μθ τυπικισ 
προςζγγιςθσ ςτισ 
εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ 
 

Πολλαπλαςιαςμόσ με το 
BEEBOT: "Αγϊνασ BEEBOT" 

Ιςπανία 
Μακθτζσ 2ασ Δθμοτικοφ 

- Θ μάκθςθ μζςω των 

Ραιχνιδιϊν 

 

- Τα παιδιά κερδίηουν 

περιςςότερθ υπολογιςτικι 

ςκζψθ και επιτυγχάνουν τθν 

ανάπτυξθ νζων δεξιοτιτων 

- Ο δάςκαλοσ ενδιαφζρεται 

ζντονα για τισ ΤΡΕ και ζχει 

μεγάλθ εμπειρία ςτθν 

εφαρμογι τουσ 

A) Θ ςθμαςία τθσ μθ τυπικισ 
προςζγγιςθσ ςτισ 
εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ 
 
B) Διαδικαςίεσ παιχνιδιϊν 

Κωδικοποίθςθ 
(Προγραμματιςμόσ) και 

Δθμιουργικότθτα 

- Θ ανακάλυψθ του 

προγραμματιςμοφ μζςω 

εφκολων ςτθ χριςθ εργαλείων 

- Οι μακθτζσ καλοφνται να 

ςκεφτοφν δθμιουργικά 

- Θ Υπολογιςτικι Σκζψθ 

- Το επίπεδο ςυμμετοχισ των 

μακθτϊν (50) ιταν πολφ 

υψθλό, πάνω από το 70% 

A) Διαδικαςίεσ παιχνιδιϊν 
 
B) Θ ςθμαςία τθσ μθ τυπικισ 
προςζγγιςθσ ςτισ 
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Ιταλία 
14-18 ετϊν μακθτζσ 

- Θ δθμιουργία διαδραςτικϊν 

ιςτοριϊν, παιχνιδιοφ και 

animation μζςω του 

Scratch.Mit.Edu 

αναπτφςςεται χάρθ ςε μια 

ολοκλθρωμζνθ ςτρατθγικι 

- Οι μακθτζσ είναι ςε κζςθ να 

αναπτφξουν ψθφιακζσ 

δεξιότθτεσ με προςζγγιςθ 

προςανατολιςμζνθ ςτον 

κόςμο τθσ απαςχόλθςθσ 

- Οι μακθτζσ ζδειξαν υψθλά 

επίπεδα αποδοχισ, 

ξεπερνϊντασ τα προβλιματα 

με τθν αγγλικι γλϊςςα 

- Μερικοί από τουσ μακθτζσ 

ζγιναν εκπαιδευτζσ 

προγραμμάτων ςτο 

Fondazione Mondo Digitale 

- Το ζργο απευκφνεται κυρίωσ 

ςε μακιτριεσ 

εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ 
 
Γ) Θ ςθμαςία τθσ αφξθςθσ 
τθσ ςυμμετοχισ και τθσ 
διαφάνειασ 

 

PON Course – Θ Ιςτορία 
ανάμεςα ςτο Πάκοσ και τθν 

Επιχείρθςθ 
Ιταλία 

12 ετϊν μακθτζσ 

- Θ χριςθ του Storytelling για 

τθ δθμιουργία ζργων ςτθν 

περιοχι 

- Θ πραγματοποίθςθ Ερευνϊν 

και θ διεξαγωγι Αναλφςεων 

 

- Αφξθςθ των ιςχυρότερων 

εκφράςεων και των 

επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων 

- Ο ςτόχοσ είναι να 

περιοριςτεί θ ςχολικι 

διαρροι 

- Οι μακθτζσ υπογράμμιςαν 

τον αντίκτυπο του ζργου ςτθν 

αυτοπεποίκθςθ τουσ 

- Χριςθ πολλϊν εφαρμογϊν 

ςτο μάκθμα  

- Εδραίωςθ εκφραςτικϊν 

δεξιοτιτων, βελτίωςθ 

γραπτϊν και προφορικϊν 

ικανοτιτων, κακϊσ και 

ψθφιακϊν δεξιοτιτων 

- Οι εκπαιδευτικοί 

επιλζχκθκαν μζςω δθμόςιων 

προτάςεων 

- Οι δραςτθριότθτεσ 

πραγματοποιικθκαν το 

απόγευμα, ωσ εξωςχολικζσ 

 

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

 



 

 

 

 

 

ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ: 

ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ 
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A. ΟΙ ΨΘΦΙΑΚΕ ΣΑΞΕΙ ΚΑΙ ΠΩ ΝΑ ΧΡΘΙΜΟΠΟΙΘΟΤΜΕ ΣΘΝ 

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΘΝ ΕΞΑΣΟΜΙΚΕΤΜΕΝΘ ΜΑΘΘΘ 

1. Διδάςκοντασ Ομάδεσ Αίματοσ με τθ χριςθ Σεχνολογιϊν Επικοινωνίασ και 

Πλθροφοριϊν (ΣΠΕ) 

Τπεφκυνοσ υλοποίθςθσ: Εμμανουιλ Γεωργουλάκθσ  

Ίδρυμα: Γενικό Λφκειο Γουβϊν, Κριτθ, Ελλάδα 

 

Πλθροφορίεσ για τον κακθγθτι: Ο κ. Γεωργουλάκθσ είναι δάςκαλοσ Βιολογίασ και Χθμείασ 

ςτο Γυμνάςιο Γουβϊν ςτθν Κριτθ (Ελλάδα). Ζχει 15 χρόνια διδακτικισ εμπειρίασ. Σποφδαςε 

Βιολογία ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ Κριτθσ και ζπειτα πιρε το πτυχίο του Master of Science 

ςτθν Λατρικι Βιοχθμεία από το Ρανεπιςτιμιο Brunel ςτο Λονδίνο του Θνωμζνου Βαςιλείου. 

Μιλά άπταιςτα αγγλικά και καλά ιταλικά. Είναι Συντονιςτισ Ζργων για τοπικά και 

ευρωπαϊκά προγράμματα ςτο ςχολείο του. 

Σφποσ ςχολείου, πόλθ, αρικμόσ μακθτϊν και κακθγθτϊν, θλικία μακθτϊν: Το Λφκειο 

Γουβϊν είναι ζνα τυπικό ελλθνικό δθμόςιο Λφκειο. Ο προςανατολιςμόσ του ςχολείου, 

όπωσ και όλων των Γενικϊν Λυκείων ςτθν Ελλάδα, είναι ο ςυνδυαςμόσ μιασ ευρφτερθσ 

εκπαίδευςθσ και μιασ ςυγκεκριμζνθσ επιςτθμονικισ προετοιμαςίασ για τθν ειςαγωγι των 

μακθτϊν ςτα Ρανεπιςτιμια. Το ςχολείο ανικει ςτο Διμο Χερςονιςου τθσ Κριτθσ, το οποίο 

είναι ελλθνικό νθςί. Δθμογραφικά, δεν είναι μια ομοιογενισ περιοχι, κακϊσ αποτελείται 

από αγροτικό πλθκυςμό, θμι-αςτικζσ τάξεισ που αςχολοφνται κυρίωσ με τθν τουριςτικι 

επιχείρθςθ και υπάρχει επίςθσ ιςχυρι παρουςία μεταναςτϊν που προζρχονται κυρίωσ από 

ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Οι μακθτζσ που φοιτοφν ςε αυτό το ςχολείο κυμαίνονται από 15 ζωσ 18 

ετϊν. Ο πλθκυςμόσ των μακθτϊν αυξάνεται ςυνεχϊσ και το ςχολείο αποτελείται από 190 

μακθτζσ και 15 κακθγθτζσ. 

Γενικι περιγραφι του ζργου και ςκοπόσ: Ο ςκοπόσ του προγράμματοσ είναι να 

εκπαιδεφςει τουσ μακθτζσ των γυμναςίων ςχετικά με τισ ομάδεσ αίματοσ και τθ ςθμαςία 

τουσ για τισ μεταγγίςεισ. Επίςθσ μακαίνουμε για τον παράγοντα Rhesus και τθ ςθμαςία του 

κατά τον τοκετό. Οι μακθτζσ κα μελετιςουν τθ χριςθ πλθροφοριϊν από ςυγκεκριμζνουσ 



44 

 

ιςτότοπουσ και ςχετικό εκπαιδευτικό λογιςμικό, παρακολουκϊντασ και ςυμμετζχοντασ ςε 

διαςκεδαςτικζσ δραςτθριότθτεσ ςτο διαδίκτυο με βάςθ το παιχνίδι, για να ενιςχυκεί θ 

κατανόθςθ των εννοιϊν. 

Θ πιο ενδιαφζρουςα πτυχι είναι θ εφαρμογι τθσ γνϊςθσ ςτθν κακθμερινι ηωι. Οι μακθτζσ  

πρζπει να κατανοιςουν ότι οι μεταγγίςεισ είναι απαραίτθτεσ για τθν ιατρικι περίκαλψθ 

και ότι όλοι ςε κάποιο ςθμείο τθσ ηωισ μασ πικανόν κα χρειαςτοφμε μία. Θ χριςθ των ΤΡΕ 

ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία μάκθςθσ είναι μια ενδιαφζρουςα πτυχι επειδι αυξάνει τθν 

αποτελεςματικότθτα τθσ διδαςκαλίασ και βελτιϊνει τθ μάκθςθ των μακθτϊν. 

Θ ςθμαςία τθσ γνϊςθσ του τφπου του αίματοσ είναι για να αποτραπεί ο κίνδυνοσ να λάβει 

κανείσ ζναν αςφμβατο τφπο αίματοσ ςε μια ςτιγμι ανάγκθσ, όπωσ κατά τθ διάρκεια τθσ 

μετάγγιςθσ αίματοσ ι κατά τθ διάρκεια μιασ χειρουργικισ επζμβαςθσ. Εάν δφο 

διαφορετικοί τφποι αίματοσ αναμειχκοφν, μπορεί να οδθγιςουν ςε ςυςςϊρευςθ 

αιμοκυττάρων, κάτι που μπορεί δυνθτικά να είναι κανατθφόρο. 

Ζνασ από τουσ πιο πολφτιμουσ λόγουσ που πρζπει γνωρίηουν οι μακθτζσ για τον τφπο του 

αίματοσ, είναι για να βοθκιςετε τουσ άλλουσ. Οι υπθρεςίεσ αιμολθψίασ ςυχνά αναηθτοφν 

πικανοφσ δότεσ και απευκφνουν ζκκλθςθ ςτο κοινό όταν υπάρχει ανάγκθ να βοθκιςουν 

άλλουσ που ζχουν πλθγεί από ατυχιματα, βρίςκονται ςε κεραπεία καρκίνου ι χρειάηονται 

χειρουργικι επζμβαςθ. Μερικζσ φορζσ ηθτοφνται ςυγκεκριμζνοι τφπουσ αίματοσ, οπότε 

όταν ακοφτε ότι κάποιοσ ζχει ανάγκθ, είναι θ ευκαιρία ςασ να ανεβάςετε το μανίκι και να 

δϊςετε βοικεια ςε άλλουσ. 

Θ γνϊςθ του τφπου αίματοσ Rh ςασ είναι επίςθσ ςθμαντικι για τισ ζγκυεσ γυναίκεσ. Εάν μια 

γυναίκα είναι Rh-αρνθτικι και ζγκυοσ με ζνα μωρό που είναι Rh-κετικό, μπορεί να 

οδθγιςει ςε μια κατάςταςθ γνωςτι ωσ Rh-αςυμβατότθτα. 

Προετοιμαςία και υλοποίθςθ του ζργου: Θ φάςθ προετοιμαςίασ αφορά τον αρικμό των 

δραςτθριοτιτων και τον χρόνο υλοποίθςισ τουσ (ζνα ι δφο ςχολικά μακιματα). Μερικά 

αξιοςθμείωτα ςθμεία: 

1. Κα είναι θ ανάγκθ να βρεκοφν ερωτιςεισ ςτθν αρχι του μακιματοσ για να 

τονωκεί το ενδιαφζρον των μακθτϊν. Είναι ςθμαντικό οι εκπαιδευτικοί να 

βρουν ζναν τρόπο να διατθριςουν τθν τάξθ τουσ ενδιαφζρουςα ϊςτε οι 

μακθτζσ να λάβουν τισ πλθροφορίεσ που τουσ παρουςιάηονται. Είναι ουςιαςτικό  
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να ξεκινιςουμε με μερικζσ ερωτιςεισ από τθν κακθμερινι τουσ ηωι ςχετικά με 

το κζμα που κζλουμε να ςυηθτιςουμε. Υποβάλουμε ερωτιςεισ ςχετικά με τθ 

φφςθ του ανκρϊπινου αίματοσ και αν κα μποροφςαν να δουν ανκρϊπινο αίμα 

ςε οπτικό μικροςκόπιο τι κα ζβλεπαν μζςα του. Ζνα άλλο ερϊτθμα κα 

μποροφςε να είναι αν ζχουν ακοφςει τα ονόματα των διαφορετικϊν ομάδων 

αίματοσ. Επίςθσ, εάν γνωρίηουν τισ μεταγγίςεισ, αν ζχουν ακοφςει για τυχόν 

προβλιματα ςτουσ ανκρϊπουσ που λαμβάνουν αίμα από άλλουσ ανκρϊπουσ. 

Μια τελευταία ερϊτθςθ κα μποροφςε να είναι για τον παράγοντα Rhesus και αν 

ζχουν ακοφςει για τυχόν προβλιματα ςτθ γζννθςθ του παιδιοφ εξαιτίασ αυτοφ 

του παράγοντα.  

2. Θ εγκατάςταςθ του ςυγκεκριμζνου εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ ςτουσ φορθτοφσ 

υπολογιςτζσ των μακθτϊν, προκειμζνου να κερδθκεί  λίγο περιςςότεροσ χρόνοσ 

κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ. 

3. Θ δθμιουργία ομάδων μακθτϊν. 

4. Θ υλοποίθςθ των δραςτθριοτιτων λαμβάνει υπόψθ και τθν πρότερθ γνϊςθ των 

μακθτϊν ςτο ςυγκεκριμζνο αντικείμενο. 

Δεν υπάρχει καμία δυςκολία με αυτι τθ φάςθ του ζργου επειδι ο μακθτισ γενικά βρίςκει 

το κζμα πολφ ενδιαφζρον και επίςθσ ζχουν ακοφςει από τθν τθλεόραςθ ι από τθν 

οικογζνειά τουσ για τισ ομάδεσ αίματοσ, τον παράγοντα Rhesus και τισ μεταγγίςεισ.  

Φάςθ διαχείριςθσ και ςχεδιαςμοφ: Θ φάςθ τθσ διαχείριςθσ και του προγραμματιςμοφ 

είναι ςθμαντικι για τθν επιτυχία του ζργου. Ο χρόνοσ που αφιερϊνεται ςε αυτζσ τισ 

δραςτθριότθτεσ κα μειϊςει τα ρίςκα και κα αυξιςει τθν επιτυχία του ζργου. Από τθν άλλθ 

πλευρά, θ ανεπαρκισ ανάλυςθ και ο ελλιπισ προγραμματιςμόσ κα οδθγιςει ςίγουρα ςε 

αποτυχθμζνο ζργο. 

Θ φάςθ προγραμματιςμοφ / εκκίνθςθσ κζτει τισ βάςεισ για τισ επόμενεσ φάςεισ και κζτει 

τουσ ςτόχουσ που κζτουμε για τουσ μακθτζσ μασ. Σε αυτι τθ φάςθ πρζπει να βροφμε τουσ 

απαραίτθτουσ πόρουσ *ιςτοςελίδεσ, εκπαιδευτικό λογιςμικό κλπ+, ενϊ χρειάηεται να 

υπολογιςτεί ο χρόνοσ που απαιτείται για όλεσ τισ διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ που πρζπει να 

εκπονθκοφν ςτο χρονικό όριο μιασ διδαςκαλίασ. Μερικζσ φορζσ πρζπει να κάνουμε 

προςαρμογζσ κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ, αλλά είναι ςθμαντικό να γνωρίηουμε τι 
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ακριβϊσ πρζπει να γίνει ςτθν περίπτωςθ αυτι. Τα καλφτερα ςχζδια είναι τα ευζλικτα 

ςχζδια. Επίςθσ, κα χρειαςτεί να κάνουμε ζνα φφλλο αξιολόγθςθσ που κα δοκεί ςτουσ 

μακθτζσ 5 -10 λεπτά πριν από το τζλοσ του μακιματοσ, προκειμζνου να αξιολογιςουν τθν 

απόκτθςθ των ςτόχων που τζκθκαν εξ' αρχισ. 

Καινοτόμεσ πτυχζσ και αντίκτυποσ ςτθν παραδοςιακι διδακτικι μζκοδο: Τα ςχζδια 

μακιματοσ δεν πρζπει να είναι τα παραδοςιακά βαρετά φφλλα εργαςίασ ι διαλζξεισ όπου 

οι μακθτζσ κάκονται και ςθμειϊνουν ξανά και ξανά. Θ χριςθ του Διαδικτφου μπορεί να 

διαδραματίςει ςθμαντικό ρόλο ςτθν εκπαίδευςθ. Δεδομζνου ότι πρόκειται για μια 

τεράςτια βάςθ πλθροφοριϊν, θ οποία μπορεί να αξιοποιθκεί για τθν ανάκτθςθ 

πλθροφοριϊν ςχετικά με διάφορα κζματα. Οι εκπαιδευτικοί και οι μακθτζσ επωφελοφνται 

από το Διαδίκτυο, αφοφ μποροφν να απευκφνονται εκεί για πρόςκετεσ πλθροφορίεσ και 

αναφορζσ ςχετικά με τα κζματα που πρζπει να διδαχκοφν. Οι μακθτζσ μποροφν να 

ανατρζξουν ςε πθγζσ ιςτοφ για πρόςκετεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με άλλα κζματα που τουσ 

ενδιαφζρουν. Οι πλθροφορίεσ από εφθμερίδεσ με βάςθ το διαδίκτυο μποροφν να 

βοθκιςουν τον μακθτι να αναγνωρίςει τθ ςθμαςία τθσ γνϊςθσ του τφπου του αίματόσ 

μασ. Θ χριςθ διαδικτυακϊν παιχνιδιϊν που ζχουν να κάνουν με μεταγγίςεισ μπορεί να 

βοθκιςει τουσ μακθτζσ να κατανοιςουν τθ ςθμαςία που ζχουν ςτθ ηωι εκατομμυρίων 

ανκρϊπων. 

Το κζμα των τφπων αίματοσ ςυχνά διδάςκεται ςτα μακιματα τθσ ςχολικισ επιςτιμθσ, αλλά 

ο πειραματιςμόσ με πραγματικό αίμα μπορεί να μθν είναι εφικτόσ για πολλοφσ ευνόθτουσ 

λόγουσ: λόγω των ανθςυχιϊν των γονζων, τθσ ανάγκθσ για ολοκλθρωμζνεσ εκτίμθςθσ 

κινδφνου για τθν πρόλθψθ τθσ λοίμωξθσ ι τθσ μετάδοςθσ αιμοπεταλίων , ι τθν απροκυμία 

των μακθτϊν να χρθςιμοποιιςουν το δικό τουσ αίμα. 

Θ χριςθ του Διαδικτφου παρζχει ςτουσ μακθτζσ επιπλζον πόρουσ και υλικό, όπωσ 

διαδραςτικά μακιματα και εκπαιδευτικά παιχνίδια. Οι δοκιμζσ, θ εργαςία, θ ςυνεργαςία 

με τουσ μακθτζσ και θ ζρευνα, μποροφν να γίνουν από οποιονδιποτε υπολογιςτι με 

πρόςβαςθ ςτο Internet. Το Διαδίκτυο περιζχει μια πλθκϊρα γνϊςεων που είναι διακζςιμεσ 

αμζςωσ με κάκε αναηιτθςθ. Μποροφμε να ηθτιςουμε από τουσ μακθτζσ να επιςκζπτονται 

ςυγκεκριμζνουσ ιςτότοπουσ για να μελετιςουν από το ςπίτι, ενϊ οι θλεκτρονικζσ 

εγκυκλοπαίδειεσ παρζχουν μαηικζσ γνϊςεισ ςε ςχεδόν κάκε κζμα που μπορεί να φανταςτεί 
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κανείσ. Θ ποικιλία των πθγϊν επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ να αςχολοφνται με κζματα με πολφ 

μεγάλθ λεπτομζρεια παρά να περιορίηονται ςε ό, τι ο κακθγθτισ ςτζλνει ςτο ςπίτι. 

Μια δραςτθριότθτα τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ ζχει να κάνει με τθ χριςθ ειδικοφ 

εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ. Τα κυριότερα οφζλθ από τθ χριςθ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ 

ςτα ςχολεία κακιςτοφν τθ διδαςκαλία-μάκθςθ πιο ενδιαφζρουςα και ςτοχευόμενθ και 

επίςθσ διεγείρει τθ ςκζψθ και τισ αιςκιςεισ των εκπαιδευομζνων. 

Δυνατότθτα εξαγωγισ αποτελεςμάτων ςε διαφορετικά πλαίςια και πικανότθτα χριςθσ 

και από άλλα ιδρφματα: Ο ςτόχοσ αυτοφ του ςχεδίου μακιματοσ είναι για τουσ μακθτζσ 

να μάκουν για τισ ομάδεσ αίματοσ και τθ ςθμαςία τουσ για τισ μεταγγίςεισ. Μπορεί να 

υπάρχει ανάγκθ για μετάγγιςθ αίματοσ ςε μακθτι ι γονζα ι δάςκαλο, ζτςι ϊςτε οι 

μακθτζσ να είναι ςε κζςθ να κατανοιςουν τθ ςθμαςία αυτισ τθσ ιατρικισ περίκαλψθσ. 

Ρρζπει να ζχουμε κατά νου ότι οι μακθτζσ μποροφν να γίνουν δωρθτζσ τα επόμενα χρόνια, 

αποκτϊντασ ζτςι μια κετικι ςτάςθ απζναντι ςτθν κοινωνία. Τζλοσ, θ γνϊςθ των μικρϊν 

διαφορϊν μεταξφ των ανκρϊπων ςτο αίμα τουσ, κα είναι ζνα ιςχυρό επιχείρθμα κατά των 

φαινομζνων μίςουσ μεταξφ των μακθτϊν λόγω φφλου, κρθςκείασ ι εκνικϊν διαφορϊν. 

Θ καλι πρακτικι μπορεί εφκολα να χρθςιμοποιθκεί από κάκε ςχολείο που διακζτει 

πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο και μερικοφσ υπολογιςτζσ. Οι εκπαιδευτικοί μποροφν να 

προςκζςουν περιςςότερεσ δραςτθριότθτεσ βάςει του επιπζδου γνϊςθσ και του 

ενδιαφζροντοσ του μακθτι. Είναι ςθμαντικό να υπάρχουν τζτοια διδάγματα τόςο από το 

δθμοτικό μζχρι το πανεπιςτιμιο, προκειμζνου να προωκθκεί θ αιμοδοςία. 
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2. Διαδραςτικζσ Αςκιςεισ μζςω του λογιςμικοφ"Hot Potatoes" 

Τπεφκυνοσ υλοποίθςθσ: Γεωργία Αςτρινάκθ 

Ίδρυμα: 2ο ΕΠΑΛ Ρεκφμνου, Κριτθ, Ελλάδα  

 

Πλθροφορίεσ για τον κακθγθτι: Θ κ. Αςτρινάκθ Γεωργία είναι κακθγιτρια Αρχαίων και 

Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ. Θ διδακτικι τθσ εμπειρία ανζρχεται ςε 12 χρόνια ςε ςχολεία τθσ 

Κριτθσ, κυρίωσ Γυμνάςια Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Είναι επίςθσ κάτοχοσ 

Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ ςτουσ τομείσ Κοινωνιολογίασ και Ψυχολογίασ με 

τίτλο «Κοινωνικόσ αποκλειςμόσ, μειονότθτεσ και φφλο». Τα επιςτθμονικά τθσ 

ενδιαφζροντα επικεντρϊνονται ςτθν αντιμετϊπιςθ των προκλιςεων που παρουςιάηονται 

ςτισ τάξεισ, όςον αφορά είτε τουσ μακθτζσ που αντιμετωπίηουν ειδικζσ μακθςιακζσ 

δυςκολίεσ, είτε το ίδιο το μάκθμα, το οποίο ςυχνά γίνεται δφςκολο ι βαρετό. Ζχει 

ςυμμετάςχει ςε πολλά ςεμινάρια ςχετικά με τθν Ειδικι Εκπαίδευςθ και τισ Καινοτόμεσ 

Μζκοδοι Εκμάκθςθσ. 

Σφποσ ςχολείου, πόλθ, αρικμόσ μακθτϊν και κακθγθτϊν, θλικία μακθτϊν: Επί του 

παρόντοσ βρίςκεται ςτο 2ο Επαγγελματικό Λφκειο εκφμνου - Κριτθσ. Βρίςκεται κοντά 

ςτθν κεντρικι πόλθ του εκφμνου, ςτθν περιοχι του Ατςιπόπουλου. Το ίδρυμα δίνει τθν 

ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ του να ακολουκιςουν είτε τον τομζα τθσ γεωργίασ είτε τον τομζα 

τθσ οικονομίασ-τουριςμοφ. Το απαςχολοφμενο προςωπικό είναι 15 κακθγθτζσ και οι 

μακθτζσ είναι 117, θλικίασ 15-17 ετϊν. Το ινςτιτοφτο, επίςθσ, φιλοξενεί παλαιότερουσ 

μακθτζσ που ζχουν ιδθ αποκτιςει ζνα πτυχίο και ενδιαφζρονται επίςθσ να λάβουν ζνα 

δεφτερο ςε άλλο τμιμα. Επιπλζον, οριςμζνοι από τουσ ςθμερινοφσ μακθτζσ δεν είχαν ποτζ 

αποκτιςει ςχολικό απολυτιριο και τϊρα αποφάςιςαν να ζχουν μια δεφτερθ ευκαιρία. 

Γενικι  περιγραφι του ζργου και ςκοπόσ: Το ιδιαίτερο ενδιαφζρον μου ωσ κακθγιτρια τθσ 

ελλθνικισ γλϊςςασ, είναι να παρζχω ςτουσ μακθτζσ επαρκι γνϊςθ των γλωςςικϊν 

φαινομζνων, τόςο με ενδιαφζρον όςο και με εκπαιδευτικό τρόπο. Σε αυτι τθ βάςθ, το ζργο 

που διαχειρίηομαι ςτο ςχολείο μου ονομάηεται "Hot Potatoes" και δίνει τθν ευκαιρία τόςο 

ςτον δάςκαλο όςο και ςτουσ μακθτζσ να δθμιουργιςουν μια μεγάλθ ποικιλία 

απλοφςτερων ι πιο ςφνκετων αςκιςεων. Ο τφποσ των αςκιςεων παρατίκεται παρακάτω: 

α) ζνα ςταυρόλεξο, που ονομάηεται Jcross, το οποίο απαιτεί εξθγιςεισ ςτισ ερωτιςεισ που 
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δθμοςιεφονται από τον χριςτθ, β) μια άςκθςθ πολλαπλϊν επιλογϊν, που ονομάηεται Jquiz, 

όπου ο μακθτισ βρίςκει τθ ςωςτι απάντθςθ μεταξφ άλλων ι πρζπει να ςυμπλθρωκεί ςε 

ζνα κενόσ χϊροσ, γ) μια μικτι κφρια πρόταςθ, που ονομάηεται Jmix, θ οποία πρζπει να 

αλλάξει ςε μια εναλλακτικι δεξιά πρόταςθ, δ) μια άςκθςθ που απαιτεί από τον χριςτθ να 

ταιριάξει τισ ςωςτζσ απαντιςεισ, που ονομάηεται Jmatch, και ε) μια άςκθςθ, που 

ονομάηεται Jclose, όπου οι προτάςεισ ι οι παράγραφοι δίνονται με μερικζσ χαμζνεσ λζξεισ. 

Ο χριςτθσ κα πρζπει να βρει τθ ςωςτι απάντθςθ ςυμπλθρϊνοντασ τον κενό χϊρο. 

Θ απλότθτα του προγράμματοσ μαηί με τθ δθμιουργικότθτά του, το κακιςτοφν ζνα 

ενδιαφζρον και εκπαιδευτικό εργαλείο μάκθςθσ, το οποίο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε 

όλουσ τουσ επιςτθμονικοφσ τομείσ που διδάςκονται τόςο ςε ςχολεία πρωτοβάκμιασ και 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Επιπλζον, είναι αξιοςθμείωτο το γεγονόσ ότι οι μακθτζσ 

είναι επίςθσ ςε κζςθ να δθμιουργιςουν αςκιςεισ, γεγονόσ που τουσ δίνει τθν ευκαιρία να 

ελζγξουν τισ γνϊςεισ τουσ αλλά και να εδραιϊςουν νζεσ. 

Φάςθ διαχείριςθσ και ςχεδιαςμοφ: Οι μακθτζσ δεν είχαν προθγοφμενθ γνϊςθ ι εμπειρία 

του ςυγκεκριμζνου εργαλείου μάκθςθσ, οπότε θ κακθγιτρια ζπρεπε να δθμιουργιςει τουσ 

παράγοντεσ ζτςι ϊςτε να γίνει εφκολθ θ διαχείριςθ του προγράμματοσ "Hot Potatoes". 

Επίςθσ, οι μακθτζσ δεν είχαν δθμιουργιςει άλλεσ αςκιςεισ τζτοιων τφπων ςτο παρελκόν 

πριν, ζτςι δίςταηαν να αρχίςουν να δοκιμάηουν. Σφντομα, κατάφεραν να δθμιουργιςουν 

πολλά καινοφρια, με βάςθ τθν ποικιλία που υποςτθρίηει το πρόγραμμα. Ζνιωςαν 

πραγματικά ικανοποιθμζνοι όταν μπόρεςαν να επιτφχουν τόςο τθ δθμιουργία αλλά και τθ 

λφςθ των αςκιςεων. Στθ διάρκεια αυτισ τθσ φάςθσ, ο εκπαιδευτικόσ και οι μακθτζσ 

γίνονται μια δυναμικι ομάδα που ςυνεργάηεται, προκειμζνου, πρϊτον, να δθμιουργιςει 

ζνα χριςιμο υποςτθρικτικό εργαλείο και, ςτθ ςυνζχεια, να λφςει τισ αςκιςεισ. Και οι δφο 

πλευρζσ ξεκινοφν από το ίδιο βαςικό ςθμείο: να κάνουν το μάκθμα πιο ενδιαφζρον, 

εκπαιδευτικό και εφκολο να το μάκουν οι μακθτζσ. 

Καινοτόμεσ πτυχζσ και αντίκτυποσ ςτθν παραδοςιακι διδακτικι μζκοδο: Νομίηω ότι το 

πρόγραμμα "Hot Potatoes " λόγω τθσ απλότθτασ του γίνεται ςφντομα ζνα χριςιμο 

εργαλείο ςτθν τάξθ. Αντί οι μακθτζσ να μελετιςουν το βιβλίο και να λφςουν τισ αςκιςεισ 

ακολουκϊντασ τον παραδοςιακό τρόπο, ο κακθγθτισ και οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν το 

ςυγκεκριμζνο εργαλείο που προςφζρει μια ποικιλία νζων, διαφορετικϊν και 
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ενδιαφερουςϊν αςκιςεων. Το εργαλείο αυτό προάγει επίςθσ τθ ςυνεργαςία μεταξφ 

εκπαιδευτικοφ και μακθτϊν και μεταξφ των ίδιων των μακθτϊν. Υποςτθρίηει τθ 

δθμιουργικότθτα των μακθτϊν και τουσ δίνει τθν ευκαιρία να παράγουν νζεσ γνϊςεισ ι να 

επαναλάβουν τισ παλιζσ. Σε κάκε περίπτωςθ, κερδίηεται θ αυτοεκτίμθςθ των μακθτϊν και 

βελτιϊνεται θ πρόοδοσ τθσ μάκθςθσ. 

Δυνατότθτα εξαγωγισ αποτελεςμάτων ςε διαφορετικά πλαίςια και πικανότθτα χριςθσ 

και από άλλα ιδρφματα:  

Κατά τθ γνϊμθ μου, θ ςυγκεκριμζνθ καλι πρακτικι που ονομάηεται "Hot Potatoes" κα 

μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί και από άλλα ςχολεία για τθ βελτίωςθ των εκπαιδευτικϊν 

τουσ προγραμμάτων. Οι ςυνάδελφοι και οι μακθτζσ μποροφν να το προςαρμόςουν 

ανάλογα με τα μακιματά τουσ, το επίπεδο τθσ τάξθσ τουσ και τισ μακθςιακζσ απαιτιςεισ.  

Κατά τθ γνϊμθ μου, θ ςυγκεκριμζνθ καλι πρακτικι κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί ςε 

όλα ςχεδόν τα μακιματα που διδάςκονται ςτα ςχολεία. Για παράδειγμα, ο εκπαιδευτικόσ 

τθσ Φυςικισ κα μποροφςε να χρθςιμοποιιςει αυτό το εκπαιδευτικό εργαλείο για να 

παρουςιάςει ι να επαναλάβει τθ κεωρθτικι γνϊςθ που διδάςκει. Εφαρμόηοντασ το 

ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα ςτο ςχολείο μου, ζχω ιδθ αναπτφξει ζνα δίκτυο με άλλουσ 

ςυναδζλφουσ που ενδιαφζρονται ςτθ χριςθ του εργαλείου ςτο μάκθμά τουσ. Κα ιταν 

πολφ χριςιμο εάν οριςμζνα κεςμικά όργανα, είτε Ρρωτοβάκμιασ είτε Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ, γνϊριηαν το ςυγκεκριμζνο ςχζδιο, προκειμζνου να το εφαρμόςουν. 
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3. Χξεζηκνπνηώληαο ηελ πιαηθόξκα https://sites.google.com/site/tictransporturi 

Τπεφκυνοσ υλοποίθςθσ: Violeta Lungescu 

Ίδρυμα: Jean Monnet National College Ploiesti  

 

Πλθροφορίεσ για τον κακθγθτι: Το όνομά μου είναι Violeta Lungescu και είμαι 

κακθγιτρια των Μακθματικϊν και τθσ Ρλθροφορικισ ςτθν προ-πανεπιςτθμιακι 

εκπαίδευςθ με πτυχίο ςτο Εκνικό Κολζγιο Jean Monnet ςτο Ploiesti. 

Είμαι από τθ ουμανία, τθν περιφζρεια Prahova, το Ploiesti. Πςον αφορά τουσ κλάδουσ των 

υπολογιςτϊν, θ ζλλειψθ υποδομϊν και εξειδικευμζνων εργαςτθρίων και το μθ 

ενθμερωμζνο λογιςμικό ςε εκπαιδευτικζσ μονάδεσ κακιςτά τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 

πιο δφςκολθ. 

Θ προετοιμαςία ενόσ εκπαιδευτικοφ για τθ διδαςκαλία των κλάδων των υπολογιςτϊν 

απαιτεί πολφ χρόνο και οικονομικι επιβάρυνςθ εκ μζρουσ τουσ. 

Ζχω 18ετι εμπειρία ωσ κακθγιτρια Μακθματικϊν - Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν. Ζχω 

ςυμμετάςχει ςε πολυάρικμα μακιματα κατάρτιςθσ, είμαι διοργανωτισ και μζλοσ τοπικϊν, 

εκνικϊν και διεκνϊν προγραμμάτων, ζχω δθμιουργιςει και αναπτφξει εκπαιδευτικζσ 

πλατφόρμεσ που υποςτθρίηουν μακθτζσ, δαςκάλουσ, γονείσ και τθν τοπικι κοινότθτα. 

Το προςωπικό κίνθτρο για τθν εκκίνθςθ και τθν υλοποίθςθ ενόσ ζργου προζρχεται από τθν 

επικυμία μου να εμπλζκομαι ςυνεχϊσ ςτθν εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ τθσ νζασ γενιάσ 

και από το ενδιαφζρον για μου τθ ςυνεχι επαγγελματικι εξζλιξθ του διδακτικοφ 

προςωπικοφ. 

Σφποσ ςχολείου, πόλθ, αρικμόσ μακθτϊν και κακθγθτϊν, θλικία μακθτϊν: Το Εκνικό 

Κολζγιο Jean Monnet του διμου Ploiesti είναι ζνα προ-πανεπιςτθμιακό εκπαιδευτικό 

ίδρυμα με παιδαγωγικό προφίλ, που βρίςκεται ςτθν κεντρικι περιοχι τθσ Ploiesti, ςτθν οδό 

NicolaeIorga nr. 7. 

Το 2018-2019, 1505 μακθτζσ θλικίασ 6 ζωσ 19 ετϊν εγγράφονται ςτο Εκνικό Κολζγιο Jean 

Monnet ςτο Ploiesti μζςω πρωτοβάκμιασ, δευτεροβάκμιασ ςτισ ακόλουκεσ ειδικότθτεσ: 

- Μακθματικά-Ρλθροφορικι και Φυςικζσ Επιςτιμεσ: Αγγλικά / Γερμανικά-Γαλλικά 

- Ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ - εξειδίκευςθ: Φιλολογία Λςπανικά 

-Ραιδαγωγικό προφίλ-εξειδίκευςθ: Δάςκαλοσ-εκπαιδευτικόσ 
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Το Εκνικό Κολλζγιο "Jean Monnet" Ploiesti υποςτθρίηει τθ διδακτικι προςζγγιςθ για τθ 

βελτίωςθ τθσ δραςτθριότθτασ, τθ ςυνεχι κατάρτιςθ του διδακτικοφ προςωπικοφ και τθν 

επίτευξθ του βζλτιςτου επιπζδου απόδοςθσ των μακθτϊν, που κα επιτρζψει τθν επίτευξθ 

των γενικϊν ςτόχων τθσ ουμανίασ ςτο επίπεδο τθσ προ-πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ. 

Θ Εκνικι Στρατθγικι του Κολλεγίου "Jean Monnet" του Ploiesti ζχει ωσ ςτόχο τθν 

προετοιμαςία των μακθτϊν ςτο κεωρθτικό πεδίο, με βάςθ το ςχθματιςμό γενικϊν και 

ειδικϊν ικανοτιτων, που είναι απαραίτθτεσ για τθν ικανοποίθςθ των εκνικϊν και 

ευρωπαϊκϊν απαιτιςεων. 

Μια προτεραιότθτα των ςτρατθγικϊν για τθν ανάπτυξθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ςτο 

επίπεδο του Εκνικοφ Κολλεγίου "Jean Monnet" Ploiesti ιταν και παραμζνει να 

δθμιουργιςει μια βιϊςιμθ εταιρικι ςχζςθ με τουσ παράγοντεσ που μποροφν να 

επθρεάςουν και να υποςτθρίξουν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία: οικογζνεια, μθ 

κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ , κεντρικζσ και τοπικζσ αρχζσ. 

Γενικι  περιγραφι του ζργου και ςκοπόσ: Το ζργο ςυμβάλλει ςτον εκςυγχρονιςμό τθσ 

διδακτικισ δραςτθριότθτασ μζςω τθσ ανάπτυξθσ ψθφιακϊν δεξιοτιτων, ςτθν ενςωμάτωςθ 

των ΤΡΕ ςε κάκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ςτθ δθμιουργία εκπαιδευτικϊν πόρων 

χριςιμων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

Οι εκπαιδευτικοί που ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ ςχεδίων, χρθςιμοποιϊντασ 

διαδραςτικι επικοινωνία και ψθφιακι εκπαίδευςθ, κα βελτιϊςουν τισ ψθφιακζσ τουσ 

δεξιότθτεσ. Οι μακθτζσ που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα κα αναπτφξουν τισ ψθφιακζσ 

τουσ ικανότθτεσ και κα βελτιϊςουν τα μακθςιακά τουσ αποτελζςματα χρθςιμοποιϊντασ τισ 

ΤΡΕ ςτθν εκμάκθςθ. 

Με τθν ενςωμάτωςθ των νζων τεχνολογιϊν ςτθν εκπαίδευςθ, αξιοποιϊντασ τουσ 

εκπαιδευτικοφσ πόρουσ που δθμιουργοφνται ςτο πλαίςιο του ζργου, θ διαδικαςία 

μάκθςθσ κα καταςτεί πιο λειτουργικι και κα τονϊςει τθ δια βίου μάκθςθ. Κα αυξιςει 

επίςθσ το κίνθτρο τόςο των άμεςων δικαιοφχων όςο και των εκπαιδευτικϊν, κακϊσ και 

ζμμεςων δικαιοφχων - γονζων και εκπαιδευτικϊν εταίρων ςτθν κοινότθτα, να 

ςυμμετάςχουν ενεργά ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

Θ χριςθ ςφγχρονων ςτρατθγικϊν, εκπαιδευτικϊν πόρων που δθμιουργοφνται ςτο πλαίςιο 

του προγράμματοσ κα κακορίςει τθν ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ των μακθτϊν, 
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εκφράηοντασ ζναν δθμιουργικό τρόπο ςκζψθσ, αναπτφςςοντασ τθν ικανότθτά τουσ να 

αντιμετωπίηουν τα διάφορα κακικοντα τουσ. Γίνονται υπεφκυνοι και ικανοί να 

ενςωματωκοφν κοινωνικά. 

Θ χριςθ ςφγχρονων ςτρατθγικϊν, εικονικϊν περιβαλλόντων κατάρτιςθσ κα παρακινιςει 

τουσ μακθτζσ να ςυμμετάςχουν ςε διδακτικι και εκπαιδευτικι εργαςία, αναπτφςςοντασ 

υλικά και εκπαιδευτικό λογιςμικό ςχεδιαςμζνο για τθν κατανόθςι τουσ (αφίςεσ, 

γραφιματα, περιοδικά, δοκιμζσ, παρουςιάςεισ πολυμζςων, ιςτοςελίδεσ, παιχνίδια, λεξικά 

ςε απευκείασ ςφνδεςθ ), ξεκινϊντασ ζργα ςε ςυνεργαςία με τουσ μακθτζσ των ςχολικϊν ι 

άλλων ςχολικϊν ιδρυμάτων τουσ ςτθ ουμανία ι ςτο εξωτερικό. 

Φάςθ διαχείριςθσ και ςχεδιαςμοφ: Για τθν υλοποίθςθ του ζργου, το τεχνολογικό 

γυμνάςιο του Ploiesti ξεκίνθςε επαφζσ με εκπαιδευτικοφσ από άλλα εκπαιδευτικά 

ιδρφματα του νομοφ. Σχεδιάςαμε και διανείμαμε μορφζσ καλισ πρακτικισ ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ. Μετά τθν ερμθνεία των εντφπων, προζκυψε θ προκυμία ςυμμετοχισ των 

ερωτθκζντων ςτισ δραςτθριότθτεσ του ζργου και θ ικανότθτά τουσ να φζρουν τθν 

καινοτομία ςτθ μακθςιακι διαδικαςία. 

Το Τεχνολογικό Λφκειο του Ploiesti παρείχε πλθροφορίεσ για τθ ςυνζντευξθ, κακϊσ και τον 

χϊρο, τον εξοπλιςμό και το εξειδικευμζνο προςωπικό που απαιτικθκε. 

Θ διαχείριςθ του ζργου ςτο ςτάδιο του ςχεδιαςμοφ περιελάμβανε δραςτθριότθτεσ όπωσ: 

ζναρξθ επαφϊν, ςφνταξθ, διανομι και ερμθνεία τθσ φόρμασ καλισ πρακτικισ, 

προετοιμαςία ςυνζντευξθσ, ςυνζντευξθ. 

Θ αποτελεςματικι κατανομι των κακθκόντων των ςχολείων που ςυμμετζχουν ςτο ςχζδιο, 

για τουσ μακθτζσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ τουσ, και θ πραγματοποίθςθ οριςμζνων ςαφϊν 

δραςτθριοτιτων, οδθγεί ςτθν επίτευξθ των ςτόχων του ζργου. 

Καινοτόμεσ πτυχζσ και αντίκτυποσ ςτθν παραδοςιακι διδακτικι μζκοδο: Θ 

διαφοροποίθςθ των ςτρατθγικϊν αξιολόγθςθσ τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ μπορεί να 

επιτευχκεί μόνο με τθν εςτίαςθ ςτθ διαμόρφωςθ του εκπαιδευόμενου ςε ζναν 

ανεξάρτθτο, πραγματικό ι / και εικονικό εξερευνθτι και κεμελιωτι τθσ μάκθςθσ. 

Οι νζοι μακαίνουν πιο εφκολα με τθ βοικεια των ςφγχρονων τεχνικϊν, μζςω τθσ 

κατάρτιςθσ που του παρζχει ο εκπαιδευτικόσ μζςω ψθφιακισ φωνισ, είναι πιο προςεκτικοί 



54 

 

ςτο ςχολείο, δεν χρειάηεται να υιοκετοφν αυςτθρά χρονικά πλαίςια και αποδίδουν 

καλφτερα. 

Θ χριςθ ςφγχρονων ςτρατθγικϊν για τθ ςυμπλιρωςθ των παραδοςιακϊν μεκόδων 

διδαςκαλίασ επιτρζπει τθ διατιρθςθ πιο διαφοροποιθμζνου εκπαιδευτικοφ υλικοφ μζςω 

τθσ ακρόαςθσ, τθσ προβολισ και τθσ αλλθλεπίδραςθσ. 

Θ χριςθ τθσ εκπαιδευτικισ πλατφόρμασ ωσ εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ ςε κάκε μάκθμα 

πλθροφορικισ / τεχνολογιϊν πλθροφορικισ (ΤΡΕ) προωκεί τισ νζεσ ψθφιακζσ ικανότθτεσ 

των μακθτϊν ςε πρϊτθ φάςθ και ςτθ ςυνζχεια τουσ προςφζρει τθν ευκαιρία να γίνουν 

προθγμζνοι χριςτεσ τθσ τεχνολογίασ τθσ πλθροφορικισ. 

Θ δθμιουργία αυτισ τθσ πλατφόρμασ ωσ κινθτιριασ ςτιριξθσ των μακθτϊν, μου ζδωςε τθν 

ευκαιρία να επωφελθκϊ από τθν εμπειρία που αποκτικθκε από τθ διδαςκαλία τθσ 

πλθροφορικισ αλλά και να ανακαλφψω νζεσ μεκόδουσ και ςτρατθγικζσ προςζγγιςθσ ςτον 

τομζα αυτό, τθν επίτευξθ των ςυγκεκριμζνων ικανοτιτων του κλάδου και τθν επίτευξθ τθσ 

ςχολικισ προόδου. 

Δυνατότθτα εξαγωγισ αποτελεςμάτων ςε διαφορετικά πλαίςια και πικανότθτα χριςθσ 

και από άλλα ιδρφματα: Θ χριςθ μιασ εκπαιδευτικισ πλατφόρμασ είναι επωφελισ για 

κάκε ίδρυμα, κακϊσ αποτελεί παράδειγμα καλισ πρακτικισ για εξειδικευμζνο 

εκπαιδευτικό προςωπικό. Είναι επίςθσ ζνα περιβάλλον θλεκτρονικισ αποκικευςθσ 

μακθςιακϊν πόρων και ζνα εικονικό μακθςιακό περιβάλλον ςτο οποίο οι μακθτζσ 

ςυμμετζχουν και παρακινοφνται να αναλάβουν ευκφνθ για τισ ςπουδζσ και τισ γνϊςεισ που 

αποκτϊνται προκειμζνου να αναπτφξουν τισ δεξιότθτζσ τουσ ηωισ ςτο πλαίςιο τθσ 

αειφόρου ανάπτυξθσ. 

Οι πλθροφορίεσ που μεταδίδονται ςτο εικονικό περιβάλλον: 

-μπορεί να είναι εφκολα προςβάςιμεσ από οποιονδιποτε ςε οποιαδιποτε ϊρα, χωρίσ να 

ζχει το χαρακτθριςτικό των τάξεων μακθμάτων όπου το πρόγραμμα είναι ςτακερό και θ 

παρουςία είναι υποχρεωτικι, θ θλικία ωσ κριτιριο εξαφανίηεται 

-δίνουν τθν αίςκθςθ τθσ μάκθςθσ 

-παρζχονται με τθ ςκεπτικι μάκθςθ ςτο χϊρο των μακθτϊν 

Θ χριςθ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ προωκεί τθ ςυνεργαςία μεταξφ άμεςων και ζμμεςων 

δικαιοφχων τθσ εκπαίδευςθσ μζςω τθσ χριςθσ θλεκτρονικϊν μζςων. 
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Σε ζναν κόςμο όπου οι εργαςίεσ μασ αποςτζλλονται ςυχνά μζςω θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου και κακθμερινζσ πλθροφορίεσ μζςω εικονικϊν χϊρων, ςε μια κοινωνία όπου 

ο όροσ "φίλοσ" ςυγχζεται με το Διαδίκτυο, πιςτεφω ότι θ γεωγραφικι εγγφτθτα δεν ζχει 

ςθμαςία. 
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4. ΕΦΑΡΜΟΗΟΝΣΑ ΨΘΦΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΤ ΣΑ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΑ, ΜΕΑ Ε 

ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΑΠΟΔΟΘ ΚΑΙ ΧΟΛΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 

Τπεφκυνοσ υλοποίθςθσ: Malina Stegaroiu 

Ίδρυμα: National College “Mihai Viteazul”  

 

Πλθροφορίεσ για τον κακθγθτι: Ονομάηομαι Malina Stegaroiu και διδάςκω τα 

Μακθματικά ςτο Εκνικό Κολλζγιο "Mihai Viteazul" για ςχεδόν 30 χρόνια. Το κολλζγιο που 

διδάςκω είναι πάνω από 100 χρονϊν και είναι διάςθμο και ςτθν περιφζρεια Prahova και 

ςτθ ουμανία. 

Στο πλαίςιο του κρατικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, το κολζγιο υπάγεται ςτθν Σχολικι 

Επικεϊρθςθ Σχολϊν και ςτο Υπουργείο Ραιδείασ. Οι κακθγθτζσ Μακθματικϊν είναι μζλθ 

τθσ Εταιρείασ Μακθματικϊν Επιςτθμϊν, οι οποίοι διοργανϊνουν ετιςιεσ Επιςτθμονικζσ 

Συνεδρίεσ, Διεκνι Συνζδρια, Κερινά Μακιματα, Ολυμπιάδεσ και Διαγωνιςμοφσ - 

επιςτθμονικζσ και εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ εξαιρετικισ αξίασ. 

Κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων οι μακθτζσ ςυνεχϊσ χρθςιμοποιοφν εξειδικευμζνεσ 

υπολογιςτικζσ μθχανζσ για να ενςωματϊςουν τθν ψθφιακι τεχνολογία ςτθ μακθματικι 

ςκζψθ. Οριςμζνα κζματα ςτο αναλυτικό πρόγραμμα αναδιαμορφϊνονται ωσ πρακτικά 

ερευνθτικά ζργα που ςκζπτονται οι μακθτζσ ςε διάφορεσ ςυνεργαςίεσ, με τθν τοπικι 

κοινότθτα ι άλλα ςχολεία. Ο ςχεδιαςμόσ και θ οικοδόμθςθ ενόσ ζργου μαηί με τουσ 

μακθτζσ αποτελεί πρόκλθςθ και για μζνα. Θ εξαίρετθ ανατροφοδότθςθ από τισ εξετάςεισ, 

τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ με ενκαρρφνει. 

Σφποσ ςχολείου, πόλθ, αρικμόσ μακθτϊν και κακθγθτϊν, θλικία μακθτϊν: Κεωρθτικό 

γυμνάςιο με πραγματικό και ανκρϊπινο προφίλ, δίγλωςςα μακιματα (Αγγλικά, Γαλλικά, 

Γερμανικά) και γυμναςτιριο με τάξεισ επίδοςθσ. Τα ψθφιακά εργαλεία χρθςιμοποιοφνται 

κυρίωσ από τουσ μακθτζσ από το πραγματικό προφίλ. Στο Γυμνάςιο - Λφκειο 

Μακθματικϊν-Ρλθροφορικισ (12-18 ετϊν), οι μακθτζσ παρακολουκοφν μακιματα 

προγραμματιςμοφ και ςυμμετζχουν ςε ζνα προαιρετικό πρόγραμμα ρομποτικισ. 

Θ πολιτικι διαχείριςθσ κολλεγίων είναι ευζλικτθ και ευνοϊκι για τισ εκπαιδευτικζσ 

ςυνεργαςίεσ. Οι εκπαιδευτικοί και οι μακθτζσ ενκαρρφνονται και υποςτθρίηονται ςτθν 

ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν ςχεδίων ςε οποιοδιποτε τομζα ςε περιφερειακό και εκνικό 



57 

 

επίπεδο. Το δίπλωμα αποφοίτθςθσ του γυμναςίου αναγνωρίηεται από τα πανεπιςτιμια και 

ςτθν αγορά εργαςίασ ωσ πιςτοποιθτικό ποιότθτασ. 

Γενικι περιγραφι του ζργου και του ςκοποφ: Διερεφνθςθ τθσ μεκοδολογικισ και 

παιδαγωγικισ δθμιουργικότθτασ μζςω εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ και εργαλείων για τθν 

αντιμετϊπιςθ πρακτικϊν δραςτθριοτιτων - αυτζσ αποτελοφν πολφτιμεσ ζρευνεσ και 

ερευνθτικζσ προςπάκειεσ. Οι μακθτζσ προτιμοφν τθ γνϊςθ που μεταδίδεται μζςω των 

ψθφιακϊν μζςων που εξοικειϊνονται. 

Οι ςχζςεισ μεταξφ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν βελτιϊνονται ςθμαντικά μζςω τθσ ομαδικισ 

εργαςίασ. 

Στο πλαίςιο του ςχεδίου, θ πρωτοβουλία αφινεται ςε μακθτζσ που ςυχνά είναι πιο 

δθμιουργικοί από τουσ εκπαιδευτικοφσ. Επιλζγουν το κζμα, το ςτυλ εργαςίασ, τθ γλϊςςα 

προγραμματιςμοφ και τθ μορφι παρουςίαςθσ. Οι μακθτζσ ευνοοφν τα διεπιςτθμονικά 

προγράμματα για τισ ϊρεσ διδαςκαλίασ και ςυμμετζχουν ςε αυτά με υπευκυνότθτα και 

ενκουςιαςμό. 

Φάςθ διαχείριςθσ και ςχεδιαςμοφ: Επιλζξαμε τθ ςυμμετζχουςα ομάδα μακθτϊν και 

δθμιουργιςαμε μαηί με τουσ ςυνεργάτεσ και τουσ γονείσ των μακθτϊν πεδία και 

προκεςμίεσ. Θ διαχείριςθ ιταν ςωςτι και δθμιοφργθςε τουσ κατάλλθλουσ χϊρουσ 

επιτυχίασ.  

Καινοτόμεσ πτυχζσ και αντίκτυποσ ςτθν παραδοςιακι διδακτικι μζκοδο: Οι 

αναμενόμενεσ αλλαγζσ είναι: θ αφξθςθ του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν για τα 

Μακθματικά και θ διεφρυνςθ του διεπιςτθμονικοφ κόςμου τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ. 

"Ενεργοποιϊντασ" μακθτζσ ςτισ ψθφιακζσ ικανότθτεσ για τθν αναηιτθςθ και τθν ερμθνεία 

των πλθροφοριϊν για τθν ζρευνα και τθν ανακάλυψθ τθσ μάκθςθσ. 

Χρθςιμοποιϊντασ ψθφιακά περιβάλλοντα ωσ εργαλεία που αποςκοποφν ςτθν εργαςία, τθν 

ζρευνα και τθ ςυνεργαςία για τουσ μακθτζσ και τουσ δαςκάλουσ τθσ τάξθσ, τα ζργα κα 

μποροφςαν να αλλάξουν από τθν παραδοςιακι "ex cathedra". 

Ζχω προςδιορίςει κζματα ςπουδϊν που ζχουν ιςχυρό πρακτικό ενδιαφζρον (μονάδεσ 

μζτρθςθσ, ςτατιςτικι ανάλυςθ) και ζχουν αντικαταςτιςει τθν κλαςικι διδαςκαλία και 

μάκθςθ με τθν ανάπτυξθ ενόσ διεπιςτθμονικοφ ζργου ςτο οποίο οι μακθτζσ ζχουν 

ανακαλφψει και υλοποιιςει τισ ψθφιακά επεξεργαςμζνεσ γνϊςεισ. 
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Δυνατότθτα εξαγωγισ αποτελεςμάτων ςε διαφορετικά πλαίςια και πικανότθτα χριςθσ 

και από άλλα ιδρφματα: Αποτελεί βεβαίωσ μια βελτίωςθ του εκπαιδευτικοφ 

προγράμματοσ για τθν ειςαγωγι ωρϊν αφιερωμζνων ςτθν ανάπτυξθ διεπιςτθμονικϊν 

ζργων προςαρμοςμζνων ςτθν θλικία των μακθτϊν. Θ ανάπτυξθ ςχεδίων ςθμαίνει, 

πρωτίςτωσ, ςυνεργαςία μεταξφ μακθτϊν - γονζων και δαςκάλων. Τα αποτελζςματα των 

επεξεργαςμζνων ζργων (που χρθςιμοποιοφνται και ωσ διδακτικό υλικό) μποροφν να 

διαδοκοφν και ενδεχομζνωσ να μετατραποφν ςε ςφντομθ ταινία που ςυνκζτει τα ςτάδια 

τθσ ανάπτυξθσ του ζργου. 
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5. I-Pad Art – Ο Εαπηόο ζνπ ζε Κόκηθ 

Τπεφκυνοσ υλοποίθςθσ: Sandra Lopez Diaz 

Ίδρυμα: Colegio Bilingual Tierrallana - Huelva  

 

Πλθροφορίεσ για τον κακθγθτι: Γεια ςασ, είμαι θ Sandra López Díaz και είμαι κακθγιτρια 

Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Νζων Τεχνολογιϊν ςτθ ςχολι Tierrallana 

τθσ Huelva. Γεννικθκα και μεγάλωςα ςτο Λονδίνο. Σποφδαςα Καλζσ Τζχνεσ ςτο Τςζλςι 

(Κολλζγιο Τζχνθσ) και ζκανα το πτυχίο μου ςτο Ρανεπιςτιμιο του Κάρντιφ. Μετά από λίγα 

χρόνια εργαςίασ ςε ζνα ςτοφντιο τζχνθσ, αποφάςιςα να μετακομίςω ςτθν Λςπανία και να 

κάνω μεταπτυχιακό ςτθν εκπαίδευςθ. Ζχω εργαςτεί ςτθν Tierrallana εδϊ και 10 χρόνια και 

αγαπϊ απόλυτα τι κάνω. 

Σφποσ ςχολείου, πόλθ, αρικμόσ μακθτϊν και κακθγθτϊν, θλικία μακθτϊν: Θ Tierrallana 

είναι ζνα ιδιωτικό δίγλωςςο ςχολείο. Ζχουμε μικτά τμιματα αγόρια και κορίτςια από 

νεογζννθτα ζωσ 5 ετϊν και ακόμθ άλλο τμιμα από τθν πρωτοβάκμια ςτθν δευτεροβάκμια. 

Δουλεφουμε το ιςπανικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα και θ περιοχι που δουλεφω είναι θ τζχνθ 

και οι τεχνολογίεσ. Το Tierrallana School βρίςκεται ςτο Aljaraque, ςτθν επαρχία Huelva, ζτςι 

περιβάλλεται από πεφκα και πανζμορφα τοπία. 

Γενικι  περιγραφι του ζργου και ςκοπόσ: Το ζργο βαςίηεται ςτθν κωμικι και ποπ τζχνθ 

και πϊσ θ ζκφραςθ του προςϊπου μπορεί να δθμιουργιςει αιςκιματα και ςυναιςκιματα. 

Ο ςτόχοσ του ζργου είναι ο μακθτισ να μάκει διάφορα επίκετα που ςχετίηονται με τα 

αιςκιματα και τα ςυναιςκιματα. Στθ ςυνζχεια γνϊριςαν καλλιτζχνεσ όπωσ ο Roy 

Lichtenstein, ο Andy Warhol και το κίνθμα ποπ τζχνθσ. 

Προετοιμαςία και υλοποίθςθ του ζργου: Θ μόνθ απαίτθςθ για αυτό το ζργο είναι ζνα iPad 

ι tablet. Θ εφαρμογι, idraw είναι δωρεάν. Τϊρα πλζον που όλοι ζχουν iPad ι tablet ςτο 

ςπίτι, είναι πολφ εφκολο να βρεκεί για χριςθ. Αν υπάρχει κάποιο ςχολείο που δεν 

χρθςιμοποιεί iPads, για να κάνει αυτό το ζργο μπορεί απλά να ηθτιςει από τουσ μακθτζσ  

να φζρουν ζνα από το ςπίτι. 
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Φάςθ διαχείριςθσ και ςχεδιαςμοφ: Το ζργο μου είναι για τα κόμικ και τθν ποπ τζχνθ και 

πϊσ θ ζκφραςθ του προςϊπου μπορεί να δθμιουργιςει αιςκιματα και ςυναιςκιματα. Θ 

χριςθ του iPad ιταν αρκετά διαςκεδαςτικι, επειδι τα κορίτςια ςυνθκίηουν να 

φωτογραφίηουν. Ρραγματικά ζπρεπε να περιθγθκοφν με τθ φωτογραφικι μθχανι του iPod 

και μόλισ μιλιςαμε για ςυναιςκιματα και εκφράςεισ, εκφράςεισ του προςϊπου, το 

δοκίμαςαν με φίλουσ και είδαμε τα αποτελζςματα ςε ζναν ψθφιακό πίνακα. Ζτςι λοιπόν, 

όταν είπα "να κάνει ζνα ςυναίςκθμα, όπωσ μια ζκφραςθ κοφραςθσ", ι "βαρεμάρασ", κα 

ζπρεπε να πάρουν μια εικόνα του προςϊπου τουσ χρθςιμοποιϊντασ αυτζσ τισ εκφράςεισ. 

Τότε ζπρεπε να βρουν μια ιςτορία τφπου κόμικ για να εκφράςουν αυτι τθν εικόνα. Μόλισ 

λθφκεί θ φωτογραφία, τθν προςκζτουν ςτθν εφαρμογι Idraw και αρχίηουν να ςχεδιάηουν 

το κόμικ τουσ, με χριςθ πίνακα, κειμζνου και φωνισ. Θ διαδικαςία ιταν εξαιρετικά 

ενκαρρυντικι. Ρολλοί μακθτζσ δεν ιταν πολφ καλοί ςτο ςχζδιο και όταν κάναμε οτιδιποτε 

ςε φυςικό ςχζδιο, ζλεγαν: "Κυρία, ξζρετε, δεν μου αρζςει να ηωγραφίηω", ι "Κυρία, δεν 

μπορϊ να ηωγραφίςω. Δεν είμαι πολφ καλόσ ςε αυτό". Ζτςι, χρθςιμοποιϊντασ τθν 

εφαρμογι Idraw ιταν πολφ ενκαρρυντικό γι 'αυτοφσ, επειδι ζβριςκαν τθν εικόνα,  

τοποκετοφςαν πάνω ζνα επίπεδο και ζβλεπαν ανιχνεφοντασ τθν εικόνα. Ζτςι ανακάλυψαν 

ότι είναι πολφ πιο εφκολο να ςχεδιάηεισ και να φτιάχνεισ το δικό ςου ζργο τζχνθσ χωρίσ να 

χρειάηεται να κάνεισ λάκθ όπωσ ςε ζνα κομμάτι χαρτί. Μποροφςαν απλά να το ςβιςουν 

και να ξαναρχίςουν ι να γυρίςουν ςε ζνα άλλο ςτρϊμα και να ςυνεχίςουν να δουλεφουν, 

οπότε αυτό ιταν πολφ ενκαρρυντικό. Βρικα πολλά κορίτςια που ζπαιρναν τα iPads τουσ 

για να τραβιξουν κάκε είδουσ περιβάλλον. Και πολλοί γονείσ μου είπαν ότι τα 

Σαββατοκφριακα τουσ ζγινα ποιοτικά και γεμάτα. Οπότε με τθν περιιγθςθ, τθ 

φωτογράφιςθ και το πρόγραμμα, βρζκθκαν κορίτςια που αρχικά δεν ικελαν να 

ςχεδιάςουν οτιδιποτε, να αγαποφν πραγματικά το ςχζδιο. Σε ζνα μζροσ αυτοφ του ζργου 

επίςθσ τουσ παρότρυνα να δείξουν ςτουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ πϊσ πραγματικά ζκαναν το 

ζργο τζχνθσ, τισ ιδζεσ και τον τρόπο που το ζκαναν. Ζτςι, μάκανε πωσ μποροφςαν να 

περιγράψουν το ζργο τουσ και να το παρουςιάςουν ςε κοινό, το οποίο ιταν επίςθσ πολφ 

διαςκεδαςτικό. 

Νομίηω ότι είναι πολφ ςθμαντικό να χρθςιμοποιοφμε τεχνολογία ςτθν τάξθ, ειδικά τα iPads 

και τα tablet, ακόμα και τα κινθτά τθλζφωνα, επειδι οι μακθτζσ, ειδικά ςε αυτι τθν θλικία, 
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ςτο 1ο και 2ο τθσ ESO, είναι εντελϊσ βυκιςμζνοι ςτθ χριςθ κινθτϊν τθλεφϊνων. Ζτςι 

πρζπει πραγματικά να τουσ διδάξουμε πϊσ να χρθςιμοποιοφν τα κινθτά τθλζφωνα ςε 

μεγάλο βακμό. Τα προγράμματα iPad ςτο ςχολείο αναηθτοφςαν πάντα τθν πιο πρόςφατθ 

καινοτομία για μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ. Ρρζπει πάντα να είμαςτε ενθμερωμζνοι. 

Καινοτόμεσ πτυχζσ και αντίκτυποσ ςτθν παραδοςιακι διδακτικι μζκοδο: Νομίηω ότι θ 

καινοτομία είναι πολφ ςθμαντικι. Ρρζπει κανείσ να ψάχνει ςυνεχϊσ νζεσ ιδζεσ για τουσ 

μακθτζσ. Νομίηω ότι το ςχολείο, δεν ζχει αλλάξει ουςιαςτικά το εκπαιδευτικό ςφςτθμα. Και 

νομίηω ότι είναι καιρόσ να αρχίςουμε να το αλλάηουμε. Ρρζπει πραγματικά να εργαςτοφμε 

ςε ομάδεσ. Οι μακθτζσ πρζπει να μάκουν πϊσ να εργάηονται με βάςθ το ζργο, επειδι 

πραγματικά τουσ ωκεί να πειραματιςτοφν, να ερευνιςουν. Ζνα μζροσ του ζργου ςτο 

ςχολείο μασ είναι επίςθσ θ υλοποίθςθ νζων ζργων, όπου οι μακθτζσ κα αναπτφςςουν τθ 

διαδικαςία ςχεδιαςμοφ ι όπου κα πρζπει να ερευνιςουν. Ρρζπει να παράγουν απαντιςεισ 

για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ. Ρρζπει επίςθσ να πειραματιςτοφν ςτο να κάνουν, να 

δθμιουργιςουν και να δουν τί μπορεί να ζχει πάει ςτραβά. Είναι πολφ ςθμαντικό να 

αρχίςουμε να εργαηόμαςτε με αυτόν τον τρόπο ςτθν τάξθ, αντί του κακθγθτι που λζει 

ςτουσ μακθτζσ όλεσ τισ πλθροφορίεσ και ζχοντασ τουσ μακθτζσ να βαριοφνται τθ 

διαδικαςία. Είναι πραγματικά ςθμαντικό να αρχίςουμε να αλλάηουμε και να κάνουμε το 

ςχολείο διαςκεδαςτικό, και ότι πθγαίνουμε ςτθν τάξθ με προςμονι. Αυτι είναι θ ιδζα,  

αυτό κζλω. Πταν πιγαινα ςτο ςχολείο, μερικζσ φορζσ απλϊσ μιςοφςα το ςκθνικό και 

βλζποντασ τον δάςκαλο να γράφει ςτον μαυροπίνακα. Ιταν απολφτωσ βαρετό. Ζτςι, 

διαπίςτωςα κακθγθτζσ που ιταν ευτυχείσ με το να μιλάνε με τουσ μακθτζσ τουσ και να 

βλζπουν να ανταλλάςουν ιδζεσ. Αυτό είναι πολφ ςθμαντικό! Ρρζπει να δϊςουμε 

πραγματικά τθ κζςθ του πρωταγωνιςτι ςτουσ μακθτζσ. Ρρζπει να τουσ ακοφςουμε, είναι 

αυτοί με τισ νζεσ και τισ φρζςκεσ ιδζεσ και είναι ςθμαντικό οι δάςκαλοι να είναι εκεί για να 

κακοδθγιςουν τουσ μακθτζσ. Ρρζπει να παρακινιςουμε τουσ μακθτζσ μασ και πρζπει 

πραγματικά να αρχίςουμε να αλλάηουμε τον τρόπο με τον οποίο πράττουμε τθ διδαςκαλία 

ςτθν τάξθ. 
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6. Ο Καζεγεηήο Utonio καο βνεζάεη λα ηαμηδέςνπκε ζην παξειζόλ. 

Τπεφκυνοσ υλοποίθςθσ: Silvia CarratalàRìos 

Ίδρυμα: ColegioPenyagolosa - Borriana 

  

Πλθροφορίεσ για τον κακθγθτι: Γεια ςασ, το όνομά μου είναι θ Silvia Carratalá. Δουλεφω 

ωσ δάςκαλοσ για 15 χρόνια, ςε ζνα δθμοτικό ςχολείο. Οι μακθτζσ μου είναι 5 ετϊν. Ζχω 

πτυχίο διδαςκαλίασ και ζχω επίςθσ μεταπτυχιακό δίπλωμα ςτθν εκπαίδευςθ και τισ νζεσ 

τεχνολογίεσ. Αυτόσ είναι ο λόγοσ για τον οποίο εφαρμόηω τισ ΤΡΕ από το 2007. Ζχω 

διάφορο υλικό για τον διαδραςτικό ψθφιακό πίνακα, τα οποία δθμοςιεφονται ςτο 

περιοδικό Pluma y arroba. Συμμετζχω ωσ μζλοσ ςε μια ομάδα που ονομάηεται Aumentar, ο 

ςτόχοσ τθσ οποίασ είναι θ εφαρμογι αυξθμζνθσ και εικονικισ πραγματικότθτασ ςτθν 

εκπαίδευςθ. Τζλοσ, ςυμμετείχα ςε ζνα διάςθμο ιςπανικό ςωματείο, που ονομάηεται 

Σπειροειδισ εκπαίδευςθ και τεχνολογίεσ, το οποίο προωκεί τισ νζεσ τεχνολογίεσ ςτθ 

διαδικαςία μάκθςθσ. 

Σφποσ ςχολείου, πόλθ, αρικμόσ μακθτϊν και κακθγθτϊν, θλικία μακθτϊν:  Το ςχολείο 

όπου διδάςκω ονομάηεται CEIP PENYAGOLOSA. Είναι δθμόςιο ςχολείο, το οποίο 

ςυμμετζχει ςε 2 ευρωπαϊκά προγράμματα, το Erasmus + και το ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο 

γλωςςϊν. Εφαρμόηουμε μια μεκοδολογία που ονομάηεται "μάκθςθ για δεξιότθτεσ" ι 

"βαςικζσ ικανότθτεσ", ι "προςζγγιςθ μάκθςθσ μζςω τθσ μάκθςθσ". Το ςχολείο μου 

διακζτει ζνα ψθφιακό και διαδραςτικό πίνακα ςε μια μεγάλθ τάξθ και ζνα εξειδικευμζνο 

δωμάτιο για τθ χριςθ υπολογιςτϊν. Σιμερα, οι ςυνάδελφοί μου μακαίνουν να 

χρθςιμοποιοφν τάμπλετ ςτθ διαδικαςία εκμάκθςθσ ςε ζνα βαςικό μάκθμα. Ρροςωπικά, οι 

μακθτζσ μου χρθςιμοποιοφν ςυνικωσ ζνα ρομπότ που ονομάηεται "BeeBot" για να 

προγραμματίςουν. Χρθςιμοποιοφν τον διαδραςτικό και ψθφιακό πίνακα κάκε μζρα για τθν 

εγγραφι ςτθν τάξθ, το θμερολόγιο και οφτω κακεξισ. Χρθςιμοποιοφμε τάμπλετ για 

δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με τθν επαυξθμζνθ πραγματικότθτα ι για τθ χριςθ 

εφαρμογϊν για να μάκουμε να προγραμματίηουμε, όπωσ "Code-a-pillar " ι " Κωδικοποίθςθ 

για παιδιά ". 
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General description of the project and purpose, innovative aspects of the proposal and 

potential impact on traditional teaching methodologies: Για να φτιάξω αυτι τθ 

δραςτθριότθτα, είχα κίνθτρα από χαρακτθριςτικά νζων ζργων. Οι μεγάλεσ μελλοντικζσ 

προκλιςεισ ςτον εκπαιδευτικό τομζα είναι πϊσ να μεταρρυκμίςουμε το εκπαιδευτικό μασ 

ςφςτθμα, να προετοιμάςουμε τουσ νζουσ μασ για κζςεισ εργαςίασ που δεν υπάρχουν 

ακόμθ. Χρθςιμοποιϊντασ τεχνολογίεσ που δεν ζχουν επινοθκεί ακόμθ για τθν επίλυςθ 

προβλθμάτων που δεν ζχουν εντοπιςτεί ακόμθ. Αυτά τα λόγια με κάνουν να πιςτεφω ότι οι 

μακθτζσ πρζπει να είναι οι κφριοι ςυντελεςτζσ ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ και πρζπει να 

ανακαλφπτουν μόνοι τουσ με πειραματιςμό. Ραράλλθλα, οι εκπαιδευτικοί πρζπει να 

παρζχουν το περιβάλλον ςτουσ μακθτζσ να κατανοοφν τα γεγονότα, να αναλφουν τισ 

ςχζςεισ και τζλοσ να μακαίνουν όταν βρίςκουν τισ απαντιςεισ. Στθ διαδικαςία αυτι, βιμα 

προσ βιμα, οι μακθτζσ πρζπει να αφιςουν ςτθν άκρθ τθ διδαςκαλία ικριωμάτων, 

ςφμφωνα με τον Vygotsky, προκειμζνου να αναπτφξουν δεξιότθτεσ μάκθςθσ, οι οποίεσ 

είναι ζνασ από τουσ υψθλότερουσ ςτόχουσ ςτθν εκπαίδευςθ, κακϊσ και θ αυτονομία τθσ 

μάκθςθσ, τθσ δθμιουργικότθτα και τθσ κριτικι ςκζψθ. Για αυτοφσ τουσ  λόγουσ, προςπακϊ 

οι μακθτζσ μου να αναπτφξουν τθν ικανότθτα που λζγεται "μάκθςθ για μάκθςθ" και κζλω 

να βρεκοφν ςε ζνα πραγματικό πλαίςιο. Γι αυτό χρθςιμοποιϊ τθν εικονικι πραγματικότθτα 

ςτο μάκθμά μου: "Ο κακθγθτισ Utonio μασ βοθκά να ταξιδζψουμε ςτο παρελκόν", διότι με 

τθ χριςθ αυτοφ του εργαλείου οι μακθτζσ μου μποροφν να μάκουν από μια ουςιαςτικι 

αλλθλεπίδραςθ, ςφμφωνα με μια εικονικι εμπειρία και να αναπτφξουν τθν ικανότθτα να 

μακαίνουν ςτθν υπόλοιπθ ηωι τουσ. 

Προετοιμαςία και υλοποίθςθ του ζργου: Για να προετοιμάςουμε αυτι τθν πρακτικι, 

χρθςιμοποιοφμε μια εφαρμογι που ονομάηεται "IFunFace", για να φζρει τθν εικόνα του 

κακθγθτι Utonio ςτθ ηωι και να δθμιουργιςει ζνα αςτείο βίντεο, ςτο οποίο λζει ότι ιταν 

επιςτιμονασ και ότι κα μποροφςε να μασ βοθκιςει να ταξιδζψουμε ςτο παρελκόν με ζνα 

μαγικό ηευγάρι γυαλιά. Είπε λζει ότι πρζπει να ειςαγάγετε το smartphone ςτο μαγικό 

ηευγάρι γυαλιϊν και να αναηθτιςετε τθν εφαρμογι: "Jurassic World: Apatosaurus". Στθ 

ςυνζχεια, χρθςιμοποιϊντασ ζνα πρόγραμμα με τθν ολοκλιρωςθ του βίντεο με τθν εικόνα 

τθσ εφαρμογισ, ζπρεπε να ταξιδζψουμε ςτον κόςμο των δεινοςαφρων. Ζβαλα αυτό το 

βίντεο ςτο κανάλι μου ςτο YouTube και δθμιοφργθςα ζναν κϊδικα QR για τθ ςφνδεςθ τθσ 



64 

 

διεφκυνςθσ URL του βίντεο μου ςτο YouTube. Διατιρθςα τον κϊδικα QR ςε ζνα κιβϊτιο, 

που μία μζρα ζφταςε μυςτθριωδϊσ ςτθν τάξθ μασ. Χρθςιμοποιιςαμε ζναν αναγνϊςτθ QR 

για να ακοφςουμε το μινυμα του κακθγθτι Utonio. Κατά τθ διάρκεια τθσ προςομοίωςθσ, 

μποροφςαν να απολαφςουν τθν παρακολοφκθςθ του τρόπου που ο Apatosaurus ξφπνθςε, 

ςθκϊκθκε, ζφαγε και κοιμικθκε, κακϊσ και μερικά ερπετά που πετοφν. Θ εκτζλεςθ του 

ζργου ιταν πολφ καλι και ςφμφωνα με τισ προςδοκίεσ μου. Για να είμαι ειλικρινισ, ζνασ 

μικρόσ αρικμόσ μακθτϊν φϊναξε και τα πόδια τουσ ζτρεμαν από φόβο, όταν είδαν ότι ο 

δεινόςαυροσ περπατοφςε προσ τα πλάγια, αλλά θ πλειοψθφία απολάμβανε τθν εμπειρία, 

λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ιταν 4 εκείνθ τθ ςτιγμι. 

Φάςθ διαχείριςθσ και ςχεδιαςμοφ: Θ πρακτικι μου ςχετίηεται με διάφορα κζματα, όπωσ 

το PBL (Project Based Learning). Αυτι θ δραςτθριότθτα είναι μία ςτο BPL που ονομάηεται 

"οι δεινόςαυροι". Υπάρχει επίςθσ κζμα φορθτισ μάκθςθσ. Κατά τθ διάρκεια αυτϊν των 

δραςτθριοτιτων, χρθςιμοποιοφμε τάμπλετ για να μάκουμε, διότι ςφμφωνα με τθ κεωρία 

του ςυνδετικοφ ςυςτιματοσ, θ γνϊςθ μπορεί να είναι ςε όλεσ τισ ανκρϊπινεσ ςυςκευζσ. 

Τρίτον, εικονικι και επαυξθμζνθ πραγματικότθτα. Κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ 

δραςτθριότθτασ και χάρθ ςτον διάςθμο χαρακτιρα κακθγθτι Utonio, οι μακθτζσ μποροφν 

να ταξιδζψουν ςτο παρελκόν χρθςιμοποιϊντασ τθν εικονικι πραγματικότθτα και να 

εξερευνιςουν το φυςικό περιβάλλον όπου ηοφςαν οι δεινόςαυροι ςε μία χαμζνθ εποχι, 

που όμωσ τουσ προςελκφει δυναμικά. Οι ςτόχοι μου ιταν θ εξερεφνθςθ του φυςικοφ 

περιβάλλοντοσ, θ ανακάλυψθ των ΤΡΕ, θ αφξθςθ των εμπειριϊν των μακθτϊν 

χρθςιμοποιϊντασ τθν εικονικι και τθν επαυξθμζνθ πραγματικότθτα, προκειμζνου να τισ 

προςεγγίςουν ςτον απολεςκζντα κόςμο των δεινοςαφρων, κάνοντάσ τθν όςο το δυνατόν 

πιο πραγματικι και τθν εδραίωςθ του περιεχομζνου που αποκτικθκε κατά τθ διάρκεια τθσ 

μακθςιακισ διαδικαςίασ από μια ςυναρπαςτικι, διαδραςτικι και οπτικι προοπτικι. 
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7. Μακαίνοντασ Μακθματικά τθν Εποχι του Διαδικτφου 

Τπεφκυνοσ υλοποίθςθσ: Claudio Marchesano, Enrico Perucca 

Ίδρυμα: IIS Federico Caffè - Roma  

 

Πλθροφορίεσ για τον κακθγθτι: Είμαι ο Enrico Perucca και μαηί με τον κακθγθτι Claudio 

Marchesano κα ςασ μιλιςουμε για το ςχολείο μασ, το Λνςτιτοφτο Federico Caffè. Είμαςτε 

ζνα ςχολείο που λειτουργεί δφο μεγάλουσ τομείσ τθσ τεχνικισ εκπαίδευςθσ: τον οικονομικό 

τομζα και τον τεχνολογικό τομζα. 

Το Λνςτιτοφτο μασ είναι ζνα ςχολείο 1300 μακθτϊν (για να ςασ δϊςουμε μια ιδζα για το 

μζγεκόσ του) και αποτελεί το κζντρο τθσ τεχνικισ εκπαίδευςθσ. 

Το Monteverde, που είναι θ περιοχι αναφοράσ, είναι αναμφίβολα μια αςτικι περιοχι. 

Ρεριλαμβάνει μακθτζσ αςτικισ, μεςο-αςτικισ και υψθλισ αςτικισ τάξθσ, αφοφ ςτθν 

πραγματικότθτα οι μακθτζσ ανικουν ςε πολλζσ περιοχισ ζξω από τα όρια του Monteverde. 

Στο ίδρυμα φοιτοφν μακθτζσ που προζρχονται από περιοχζσ όπωσ: Viale Marconi από τθν 

περιοχι Portuense μζχρι το Trullo και το Magliana. Πλα αυτά κακορίηουν μια ετερογενι 

ομάδα μακθτϊν τόςο από κοινωνικισ, όςο και από κοινωνικοπολιτιςτικισ άποψθσ, 

αναφορικά με τισ οικογζνειεσ προζλευςθσ. 

Το όνομά μου είναι ο Claudio Marchesano και διδάςκω Μακθματικά και Ρλθροφορικι εδϊ 

και είκοςι χρόνια. Το ζργο αυτό γεννιζται κυρίωσ χάρθ ςτθν επιμονι του επικεφαλισ, ο 

οποίοσ πιςτεφει ςκεναρά ςε αυτό το είδοσ διδαςκαλίασ και ςτθ ςυνάδελφό μασ Vera 

Francioli, που με υποςτιριξε ςτθν ανάπτυξθ του κεωρθτικοφ μζρουσ και ςτθ ςυλλογι 

πλθροφοριϊν για το υπερκειμζνο. 

Γενικι περιγραφι του ζργου και ςκοπόσ: Ο ιςτόσ μπορεί να αποτελζςει ζναν πολφ 

ςθμαντικό πόρο για τθ διδαςκαλία. Ζνα μάκθμα βίντεο μπορεί να επαναλθφκεί πολλζσ 

φορζσ και με τθν ταχφτθτα που επιλζγει ο μακθτισ. Ο ιςτότοποσ ζχει ςχεδιαςτεί για τουσ 

μακθτζσ μασ, οι οποίοι παρακολουκοφν ζνα Τεχνικό Λνςτιτοφτο. Ζχουμε επίςθσ βίντεο 

μακιματα βίντεο από τα Khan Academy, Julio Rios, Lessthan3math και Schooltoon, τα 

οποία αφξθςαν τισ πικανότθτεσ αποτελεςματικότερθσ εργαςίασ μζςα ςτθν τάξθ, όπου είναι 

δυνατι θ πραγματοποίθςθ περιςςότερων εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων με ςτοχοκετθμζνεσ, 

μονομερείσ ι ομαδικζσ αςκιςεισ, διαγωνιςμοφσ μακθματικϊν, επίλυςθ ςφνκετων 
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προβλθμάτων, κλπ. Το ζργο αποςκοπεί ςτθν ανάκτθςθ ςυγκεκριμζνων και 

περιγραφόμενων ελλείψεων για μακθτζσ που αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ ςτθ απλι ι 

εμπεριςτατωμζνθ μελζτθ. Είναι όμωσ επίςθσ μια ευκαιρία, να προςφζρουμε ςτουσ 

μακθτζσ του ςχολείου μια εξατομικευμζνθ εκπαίδευςθ. 

Καινοτόμεσ πτυχζσ και αντίκτυπο ςτθν παραδοςιακι διδακτικι μζκοδο: Τα αγόρια και οι 

οικογζνειζσ τουσ είναι ενκουςιαςμζνα με αυτό το εργαλείο που τουσ διατίκεται. Μεγάλα 

πλεονεκτιματα ζχουν προκφψει επίςθσ και για τουσ μακθτζσ με ΕΕΑ. 

Οι βελτιϊςεισ ςτα μακθματικά είναι ςθμαντικζσ, όπωσ αποδεικνφουν τα αποτελζςματα των 

μακθτϊν ςτισ εξετάςεισ INVALSI. 

Αξιοςθμείωτεσ είναι επίςθσ οι βελτιϊςεισ ςτθν εκμάκθςθ των μακθματικϊν των 

αλλοδαπϊν μακθτϊν ι όςων αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ για τουσ πιο ποικίλουσ λόγουσ 

(από τθν ειδικι μακθςιακι αναπθρία, ζωσ τθ νοθτικι κακυςτζρθςθ), 

ςυμπεριλαμβανομζνων των αγοριϊν που ζπρεπε να εγκαταλείψουν το ςχολείο για 

μεςοπρόκεςμθ / μακρά περίοδο. 

Δυνατότθτα εξαγωγισ αποτελεςμάτων: Αναφορικά με εξωτερικζσ ςχζςεισ, ζχουμε κλθκεί 

ςε εκνικά και διεκνι ςυνζδρια, ειδικά από τον ςφλλογο "SOS DYSLESSIA". Βρεκικαμε δφο 

φορζσ ςτο Σαν Μαρίνο, μία φορά ςε μια εκνικι ςυνζλευςθ και μία φορά μιλϊντασ ςε 

όλουσ τουσ δαςκάλουσ τθσ μζςθσ εκπαίδευςθσ. Ιμαςταν ςτθ Νάπολθ ςτο δεφτερο εκνικό 

ςυνζδριο του "SOS DYSLEXIA". Επιςκεφκικαμε τα: Trapani, Cosenza ςτο πανεπιςτιμιο δφο 

φορζσ, ςτθ Σιζνα αρκετζσ φορζσ. Ο ιςτότοπόσ μασ ζχει υψθλό ranking ςτθν αναηιτθςθ 

επειδι εντοπίηεται αμζςωσ όταν κάποιοσ γράφει: Μακθματικά, μακθματικι εκπαίδευςθ, 

ανάποδα μακθματικι εκπαίδευςθ. Φαίνεται ζτςι πολφ ςαφζσ ότι το ζργο ζχει άμεςθ 

επιρροι. Υπάρχουν και αυτά τα βίντεο-μακιματα, όπου ζχει διαπιςτωκεί ότι οι μακθτζσ 

που αποκομίηουν μεγαλφτερο πλεονζκτθμα διδαςκαλίασ όταν γίνεται με αυτόν τον τρόπο 

"ψθφιακι διδαςκαλία", είναι οι μακθτζσ τθσ DSA, οι ξζνοι μακθτζσ και τα αγόρια BES. Ζτςι 

μασ προςκάλεςαν ςε αυτζσ τισ διαςκζψεισ και μιλιςαμε μαηί, για να μοιραςτοφμε τα 

αποτελζςματα του ζργου. 
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8. Μία Μζρα ςτθν Πόλθ 

Τπεφκυνοσ υλοποίθςθσ: Maria Di Seri 

Ίδρυμα: IC A. Rosmini – Roma, Ιταλία 

 

Πλθροφορίεσ για τον κακθγθτι, Σφποσ ςχολείου, πόλθ, αρικμόσ μακθτϊν και 

κακθγθτϊν, θλικία μακθτϊν: Το ζργο «Μια μζρα ςτθν πόλθ», που ςχεδιάςτθκε από τθ 

Maria Di Seri, υλοποιείται από το Σεπτζμβριο του 2012. Το ζργο ξεκινάει από τθν ιδζα του 

παιχνιδιοφ προςομοίωςθσ (ρόλων) που εφαρμόηεται ςτουσ κλάδουσ ςπουδϊν. Είναι ζνα 

ζργο που ζχει μεταςχθματίςει ριηικά τθ ςυνθκιςμζνθ διδαςκαλία ςτο Ανϊτατο Λνςτιτοφτο 

Antonio Rosmini. Αγκαλιάηει όλουσ τουσ κλάδουσ και αναπτφςςεται κακ 'όλθ τθ διάρκεια 

του ςχολικοφ ζτουσ. Επιπλζον, ενκάρρυνε τθν ομότιμθ εκπαίδευςθ, επιτρζποντασ ςτουσ 

μακθτζσ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ να γίνουν εκπαιδευτικοί πρωτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ. 

Γενικι  περιγραφι του ζργου και ςκοπόσ: Πλθ θ διδαςκαλία πραγματοποιείται με τθν 

υποςτιριξθ μιασ ψθφιακισ πλατφόρμασ. Οι μακθτζσ ςτθν τάξθ, ακολουκοφν τα μακιματα 

και αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ και με τουσ εκπαιδευτικοφσ, χάρθ ςτθν υποςτιριξθ του 

Chromebook. Υπολογιςτζσ που επιτρζπουν ςτο κακθγθτι να ελζγχει προςβάςιμουσ 

ιςτότοπουσ και υλικά προσ αναηιτθςθ. Θ χριςθ του Chromebook επιτρζπει επίςθσ τθν 

προςαρμογι τθσ διδαςκαλίασ ςτισ ανάγκεσ κάκε μεμονωμζνου μακθτι και επίςθσ να 

πραγματοποιθκεί εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ δυνατι για όλουσ εκείνουσ τουσ μακθτζσ 

που δεν μποροφν να παρακολουκιςουν από κοντά. Αυτά τα πλεονεκτιματα κα πρζπει να 

τονιςτοφν, κακϊσ τα παιδιά ςτθν τάξθ μποροφν να αλλθλεπιδράςουν με εκείνα ςτο ςπίτι - 

και όλοι μποροφν να εργαςτοφν ςε διεπιςτθμονικά προγράμματα. 

 Επιπλζον, θ διδαςκαλία τθσ κωδικοποίθςθσ και τθσ ρομποτικισ ειςιχκθ ςε όλα τα επίπεδα 

του ςχολείου. Οι ίδιοι οι μακθτζσ, ξεκινϊντασ από το δθμοτικό ςχολείο με τθν υποςτιριξθ 

των μακθτϊν τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, δθμιουργοφν βίντεο, κινοφμενα ςχζδια, 

κινοφμενα ςχζδια που αναφζρουν ιςτορίεσ, ιςτορία, λογοτεχνία, επιςτιμθ, γεωγραφία κλπ. 

Το ζργο χωρίηεται ςε διάφορα περιβάλλοντα - εικονικά και πραγματικά - κατά μικοσ ενόσ 

ςυνεχόμενου χϊρου-χρόνου. 
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Καινοτόμεσ πτυχζσ και αντίκτυποσ ςτθν παραδοςιακι διδακτικι μζκοδο: Θ ζννοια ςτθν 

οποία βαςίηεται το ζργο είναι αυτι τθσ προςομοίωςθσ μιασ πόλθσ. Οι υπουργοί, μακθτζσ 

που επιλζγονται από τουσ ςυνομθλίκουσ τουσ, ςυντονίηουν και οργανϊνουν τισ 

δραςτθριότθτεσ τθσ πόλθσ. Μζςω τθσ δθμιουργίασ βίντεο, κινοφμενων ςχεδίων, παιχνιδιϊν 

προςομοίωςθσ, οι εκκζςεισ τθσ πόλθσ animated: Καταςτιματα, Μπαρ, Μουςεία, Rai-Tg, 

Ρανεπιςτιμιο, Κζντρο Απαςχόλθςθσ, Φυλακι. 

Το ζργο ζχει εξελιχκεί με τθν πάροδο του χρόνου. Δθμιουργικθκε επίςθσ ζνα εικονικό 

ταξίδι, το οποίο ζχει πραγματικά ςτοιχεία μζςα. Ρρόκειται για ζνα ταξίδι ςτο πζραςμα του 

χρόνου (Μεςαίωνασ) που γίνεται ςε Μεςαιωνικό Κιπο, ςε επαφι με τθ φφςθ. Σε αυτό το 

ταξίδι, οι μακθτζσ μακαίνουν να εκτρζφουν ουςιαςτικά και με πραγματικζσ εμπειρίεσ, 

ζντομα, πεταλοφδεσ, πραγματοποιϊντασ επίςθσ ζνα αιςκθτικό ταξίδι (barefoot). Τα βίντεο 

του μεςαιωνικοφ κιπου είναι εξοπλιςμζνα με ζναν κϊδικα QR, ο οποίοσ τα κακιςτά ακόμα 

πιο εφχρθςτα. 

Μπορεί λοιπόν να ειπωκεί ότι θ επανάςταςθ που ειςάγει το πρόγραμμα είναι θ χριςθ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑΣ και ΡΛΘΟΦΟΛΑΣ ςτθ διδαςκαλία των προγραμμάτων ςπουδϊν τόςο για 

τθν εφρεςθ και τθ δθμιουργία υλικοφ όςο και για τθν εμβάκυνςθ και μελζτθ των κλάδων. 

 Επιπλζον, θ διδαςκαλία τθσ κωδικοποίθςθσ και τθσ ρομποτικισ ειςιχκθ ςε όλα τα επίπεδα 

του ςχολείου. Οι ίδιοι οι μακθτζσ, ξεκινϊντασ από το δθμοτικό ςχολείο με τθν υποςτιριξθ 

των μακθτϊν τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, δθμιουργοφν βίντεο, κινοφμενα ςχζδια, 

κινοφμενα ςχζδια που αναφζρουν ιςτορίεσ, ιςτορία, λογοτεχνία, επιςτιμθ, γεωγραφία κλπ. 

Το ζργο χωρίηεται ςε διάφορα περιβάλλοντα - εικονικά και πραγματικά - κατά μικοσ ενόσ 

ςυνεχόμενου χϊρου-χρόνου. 
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9. Ali di Carta – Χάρτινα Φτερά 

Τπεφκυνοσ υλοποίθςθσ: Mauro Gianiorio, Stefania Zaccagnini, Cristina Biasiol 

Ίδρυμα: IIS Sarandì - Roma 

 

Περιγραφι, Τπεφκυνοσ υλοποίθςθσ, το ςχολείο και κοινωνικό υπόβακρο: Το όνομά μου 

είναι ο Mauro Gianiorio και είμαι δάςκαλοσ Γυμναςίου. Στθν καριζρα μου ζχω επίςθσ 

υπάρξει αντιπρόεδροσ και ειδικόσ ςτο ςχεδιαςμό, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που 

αςχολικθκα με το 201420 PON, ςτθν  περιοχι του Appio-Tuscolano (100 τ. χλμ). 

Ρρόκειται για μια επικράτεια που παρουςιάηει ιςχυρζσ κοινωνικζσ αντιξοότθτεσ, ιδίωσ 

αποτυπϊνοντασ μία νεανικι πραγματικότθτα που αντιμετωπίηει αρκετά δφςκολεσ 

καταςτάςεισ. Ωςτόςο, υπάρχουν και διάφορα κετικά χαρακτθριςτικά: ειδικότερα, υπάρχει 

ζνα ευρφτατο και ςθμαντικό δίκτυο ατόμων που αςχολοφνται με τθν κοινωνικι εργαςία και 

τθ διαχείριςθ των κακουχιϊν, μια πραγματικότθτα που φζρνει μπροςτά καταςτάςεισ, 

εμπειρίεσ και ςτοιχεία που αποτελοφν ςθμαντικό εμπλουτιςμό για τθν τοπικι κοινωνία. 

Βριςκόμαςτε ςε ζνα από τα εργαςτιρια πλθροφορικισ τθσ IIS Sarandì, το ςχολείο μασ, το 

οποίο είναι ζνα ίδρυμα ανϊτερθσ εκπαίδευςθσ με δφο κατευκφνςεισ: το καλλιτεχνικό και 

το επαγγελματικό γυμνάςιο ςυντιρθςθσ, με μακθτικό πλθκυςμό περίπου 750 μακθτϊν. 

Σθμαντικι είναι επίςθσ θ παρουςία εςπερινϊν μακθμάτων, κάτι το οποίο αποτελεί 

ςθμαντικι προςτικζμενθ αξία τθσ εκπαιδευτικισ μασ προςφοράσ. Με τισ Διευκφνςεισ 

Σχολϊν Καλλιτεχνϊν καλφπτουμε το μεγαλφτερο μζροσ τθσ Εκνικισ Ρροςφοράσ ςε αυτόν 

τον τομζα. Επίςθσ, ςε ςχζςθ με το ζργο Canvass, το οποίο αςχολείται με τθν ψθφιακι 

εκπαίδευςθ, είναι ςθμαντικό να τονίςουμε ότι το Λνςτιτοφτο μασ χαρακτθρίηεται από ζνα 

ςθμαντικό εργαςτθριακό εξοπλιςμό, ο οποίοσ καλφφκθκε τόςο από ιδιωτικι όςο και από 

δθμόςια χρθματοδότθςθ. Ζνα avant-garde οργανικό πλαίςιο καλισ αποτελεςματικότθτασ, 

που παρζχεται τόςο από τον παραδοςιακό τρόπο διδαςκαλίασ, όςο και με τθν ψθφιακι 

διδαςκαλία, και το οποίο αποτελεί επί του παρόντοσ ιςχυρό ςθμείο. 

Γεια ςασ, το όνομά μου είναι θ Cristina Biasiol και είμαι κακθγιτρια Μακθματικϊν ςτον 

επαγγελματικό τομζα και δοφλεψα με νζουσ θλικίασ 15/16 ετϊν, μακθτζσ που αγαποφν 
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ελάχιςτα να μείνουν ςτθν τάξθ και να ακοφν για ϊρεσ τον κακθγθτι που μιλάει. Είναι 

ςαφϊσ πιο διατεκειμζνοι να ενεργοφν, να εξαςκοφν και φαίνεται καλό να προςπακοφν να 

τουσ μεταφζρουν ςε ζνα διαφορετικό περιβάλλον και να τουσ κάνουν να δουλεφουν με 

διαφορετικό τρόπο από τθν παραδοςιακι διδαςκαλία. 

Γενικι  περιγραφι του ζργου και ςκοπόσ: Το κζμα ςτο οποίο εργάςτθκαν οι μακθτζσ ιταν 

το FLIGHT, από διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ: επιςτθμονικι, λογοτεχνικι, ανκρϊπινθ, 

καλλιτεχνικι. Είπαμε ςτα αγόρια να επιλζξουν ζνα κζμα για κάκε ομάδα και το ζπραξαν. Σε 

αυτό το ςθμείο ξεκίνθςε θ εργαςτθριακι φάςθ επειδι άρχιςαν να ψάχνουν για το 

περιεχόμενο. Χρθςιμοποιιςαμε αυτό το ςχολικό εργαςτιριο, με οκόνθ, βιντεοπροβολζα 

και όλουσ τουσ ςτακμοφσ εργαςίασ ςτουσ οποίουσ οι μακθτζσ αναηθτοφςαν περιεχόμενο, 

το ανζπτυξαν, το ζβαηαν μαηί και ο εκπαιδευτικόσ το ανακεϊρθςε, ζδωςε ςυμβουλζσ για 

τον τρόπο επίλυςισ τουσ και τον τρόπο παρουςίαςισ τουσ. Τα αγόρια επζλεξαν τότε πϊσ 

να παρουςιάςουν αυτά τα περιεχόμενα και ςχεδόν όλοι τουσ επζλεξαν να κάνουν μια 

παρουςίαςθ ςτθ δθμιουργία του Power Point, του πιο άμεςου και πιο προςβάςιμου 

εργαλείου για αυτοφσ... αλλά άλλοι εξζφραηαν επίςθσ και άλλουσ τρόπουσ. Κάποιοσ 

φρόντιςε για τα γραφικά και μερικζσ ομάδεσ εργάςτθκαν για τθ χριςθ των πλατφορμϊν, 

διότι για να υλοποιιςουμε αυτό το ζργο - που είναι απαραίτθτο να μοιραςτοφμε και να 

επικοινωνοφμε - χρθςιμοποιιςαμε ψθφιακζσ πλατφόρμεσ όπωσ το EDMODO για να 

επικοινωνιςουμε και όπωσ το PADLET για να μοιραςτοφν τα ζργα. Επίςθσ μια ομάδα 

προςπάκθςε να κατανοιςει τθ λειτουργία των πλατφορμϊν, να εξθγιςει ςτουσ άλλουσ τον 

τρόπο με τον οποίο χρθςιμοποιικθκαν και να τουσ δϊςει πρόςβαςθ. Στθ ςυνζχεια, υπιρξε 

θ ομάδα που προςδιορίηει ποιο ιταν το μζςο για τθν υλοποίθςθ. Υπιρχαν διαφορετικζσ 

δυνατότθτεσ: ζνασ ιςτότοποσ ι μια υποςελίδα τθσ ςχολικισ ιςτοςελίδασ ι ενόσ blog. Μασ 

φάνθκε ότι το blog ιταν το πιο προςιτό πράγμα, άρα και θ καλφτερθ λφςθ. 

Προετοιμαςία και υλοποίθςθ του ζργου: Αποφαςίςαμε να επιλζξουμε ζνα κζμα ςτο οποίο 

κα μποροφςαμε να δουλζψουμε ςε διαφορετικζσ πτυχζσ και αυτό ιταν ζνα διεπιςτθμονικό 

ζργο, που το προτείναμε ςτουσ μακθτζσ και τουσ αφιςουμε να παράγουν περιεχόμενο 

ςχεδιαςμζνο από τουσ μακθτζσ και που κα τοποκετθκεί ςε ζνα μζςο ορατό προσ τα ζξω. 

Ζτςι υπιρχε θ φάςθ ςχεδιαςμοφ, όπου δοφλευαν ςε μικρζσ ομάδεσ και είχαν μόνο 
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προτάςεισ, κακοδιγθςθ και επίβλεψθ από εμάσ. Το πλεονζκτθμα αυτοφ του ζργου ιταν να 

τουσ κάνει να δουλεφουν ςε ζνα ανεπίςθμο περιβάλλον και να δουλεφουν ςε ςυνεργαςία, 

το οποίο ιταν το καλφτερο ςτοιχείο τθσ εμπειρίασ. Επειδι είναι ςυνθκιςμζνοι να 

δουλεφουν πολφ ατομικά: τουσ ζχουμε "αναγκάςει" λίγο να ςυνεργαςτοφν και ωσ εκ 

τοφτου να αναπτφξουν αυτζσ τισ δυνατότθτεσ ςυνεργαςίασ και ανταλλαγισ που 

χαρακτθρίηουν μια ομάδα, διότι αν δεν υπάρχει αυτι θ ικανότθτα, θ εργαςία δεν 

προχωράει. 

Καινοτόμεσ πτυχζσ και αντίκτυποσ ςτθν παραδοςιακι διδακτικι μζκοδο: Οι πιο 

ενδιαφζρουςεσ ςυνζπειεσ ςυνδζονταν με τθν ανταπόκριςθ των μακθτϊν, οι οποίεσ είχαν 

αυξανόμενο κετικό αποτζλεςμα ςτο ομαδικό πνεφμα ςτθν τάξθ: αντί να παρακολουκοφν 

πακθτικά ζνα μάκθμα από τον κακθγθτι, ζχουν γίνει οι κφριοι ςυντελεςτζσ. Κάτι το οποίο 

ςυνζβαλε επίςθσ ςτθν προςωπικι αυτοεκτίμθςι τουσ, επειδι δθμιουργοφν κάτι με τισ 

δικζσ τουσ ικανότθτεσ και το κεωροφν πολφ ςθμαντικό. Επίςθσ, θ ςυνεργαςία με τον 

κακθγθτι αποδόκθκε με ζναν εναλλακτικό τρόπο: αντί να βλζπουν τον κακθγθτι που απλά 

μιλάει για ζνα περιεχόμενο, παρουςιάηεται ο κακθγθτισ που βοθκάει να δθμιουργθκεί το 

περιεχόμενο από τουσ μακθτζσ. Και αυτό τον βάηει ςτο ίδιο επίπεδο με τουσ μακθτζσ και 

ενιςχφκθκε θ εκτίμθςι τουσ προσ αυτόν.  Ιταν πολφ διαςκεδαςτικό, πρζπει να πω. 
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B. Θ ΠΡΟΕΓΓΙΘ ΣΘ ΜΑΘΘΘ ΜΕ ΒΑΘ ΣΘΝ ΠΡΟΚΛΘΘ ΣΑ 

ΧΟΛΕΙΑ ΣΘ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΚΑΙ Θ ΕΠΙΔΡΑΘ ΣΘ 

ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΙ ΣΘΝ ΕΜΠΛΟΚΘ ΣΩΝ 

ΜΑΘΘΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΣΟΤ 

1. Ιςτορίεσ υναιςκθμάτων Pixton 

Τπεφκυνοσ υλοποίθςθσ: πφροσ Βαςιλάκθσ 

Ίδρυμα: 2ο Γενικό Λφκειο Αγίου Νικολάου, Κριτθ, Ελλάδα 

 

Πλθροφορίεσ για τον κακθγθτι: Ο κ. Σπφροσ Βαςιλάκθσ εργάηεται ωσ κακθγθτισ 

Ρλθροφορικισ από το 2005. Ζχει εργαςτεί ςε ςχολεία και ιδρφματα πρωτοβάκμιασ, 

δευτεροβάκμιασ και τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Ζχει ςπουδάςει Ρλθροφορικι και 

Ρολυμζςα ςτο Τεχνολογικό Λνςτιτοφτο Θρακλείου, ζκανε το MSc του ςτα Συςτιματα 

Επικοινωνίασ Δεδομζνων ςτο Ρανεπιςτιμιο Brunnel και ςιμερα ςπουδάηει τισ Φυςικζσ 

Επιςτιμεσ ςτο Ελλθνικό Ανοικτό Ρανεπιςτιμιο. 

Σφποσ ςχολείου, πόλθ, αρικμόσ μακθτϊν και κακθγθτϊν, θλικία μακθτϊν: Ζχει 

χρθςιμοποιιςει τθν προςζγγιςθ τθσ Μάκθςθσ με Ρρόκλθςθ ςτο 2ο Γυμνάςιο Αγίου 

Νικολάου ςτθν Κριτθ, Ελλάδα. Ανικει ςτο επίπεδο τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Οι 

μακθτζσ κυμαίνονται από 12 ζωσ 15 ετϊν. Ο αρικμόσ των μακθτϊν είναι 250 και των 

εκπαιδευτικϊν 30. 

Γενικι  περιγραφι του ζργου και ςκοπόσ: Ο αρχικόσ ςκοπόσ τθσ ανάπτυξθσ του 

ςυγκεκριμζνου ζργου ιταν θ ςυμμετοχι του ςχολείου μασ ςε Φεςτιβάλ Ψθφιακισ 

Δθμιουργίασ. Ο βαςικόσ ςκοπόσ του ζργου ιταν να δϊςει τθν ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ να 

πειραματιςτοφν ςτθν αντιμετϊπιςθ πραγματικϊν προβλθμάτων και προκλιςεων. 

Θ καινοτόμα πτυχι ιταν ότι αποφαςίςαμε να χρθςιμοποιιςουμε δφο φαινομενικά 

διαφορετικά κζματα, τθ μουςικι και τθν πλθροφορικι για να δθμιουργιςουμε ζνα βίντεο 

κόμικ για τα ςυναιςκιματα. Κάλεςα το ζργο "e-motions". Ιταν μια ςυνεργαςία των δφο 

κεμάτων και οι μακθτζσ εργάςτθκαν για να ολοκλθρϊςουν το βίντεο κόμικ από το μθδζν. 

Οι μακθτζσ εργάςτθκαν ςε ομάδεσ για να δθμιουργιςουν κινοφμενεσ ιςτορίεσ βίντεο που 

εκφράηουν τα ςυναιςκιματά τουσ για πραγματικά προβλιματα που αντιμετωπίηουν 
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ςιμερα όπωσ το κάπνιςμα, τα τροχαία ατυχιματα, τθ ρφπανςθ κλπ. Οι μακθτζσ ζκαναν τα 

ςενάρια, επζλεξαν τθ μουςικι, ζκαναν τα κόμικσ και τελικά επεξεργάςτθκαν το βίντεο. 

Προετοιμαςία και υλοποίθςθ του ζργου: Ιταν δφςκολο για τουσ 2 εκπαιδευτικοφσ και 

τουσ 20 μακθτζσ να ςυνεργαςτοφν λόγω του ςτακεροφ χρονοδιαγράμματοσ του ςχολείου. 

Ωςτόςο, κάκε μζροσ του ζργου ιταν αξιοςθμείωτο από μόνο του: θ δθμιουργία των 

ςεναρίων, θ ςυμμετοχι του μακθτι ςτισ αλλαγζσ που απαιτοφνται για τθν αντιςτοίχιςθ του 

ζργου, ο χρόνοσ επεξεργαςίασ ιταν επίςθσ μια πρόκλθςθ, διότι οι μακθτζσ ιταν 

ενκουςιαςμζνοι με το να γίνουν ςυντάκτεσ και να δουλζψουν πίςω από τθ ςκθνι για να 

δθμιουργιςουν το τελικό βίντεο. 

Φάςθ διαχείριςθσ και ςχεδιαςμοφ: Θ προςτικζμενθ αξία τθσ φάςθσ διαχείριςθσ και 

προγραμματιςμοφ ιταν ότι όλοι εργαηόμαςταν ωσ ομάδα, κακθγθτζσ και μακθτζσ και όλοι 

ζχουμε αποκτιςει γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ. Ζνα άλλο ςθμαντικό 

κζρδοσ για τουσ μακθτζσ ιταν θ ςυνειδθτοποίθςθ των προβλθμάτων που αντιμετϊπιηαν 

και των λφςεων που βρικαν. Επίςθσ πζτυχαν να ολοκλθρϊςουν ζνα ςχζδιο από το μθδζν, 

χρθςιμοποιϊντασ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ πζρα από το ςχολικό πρόγραμμα ςπουδϊν. 

Καινοτόμεσ πτυχζσ και αντίκτυποσ ςτθν παραδοςιακι διδακτικι μζκοδο: Μια ςθμαντικι 

πτυχι αυτοφ του ζργου ιταν ο ςυνδυαςμόσ γνϊςθσ, ζμπνευςθσ και τεχνικϊν δεξιοτιτων. 

Μια άλλθ ςθμαντικι πτυχι ιταν θ ςυνεργαςία του κακθγθτι Ρλθροφορικισ με τον 

κακθγθτι τθσ Μουςικισ. Αυτό ςυνζβθ επειδι το ζργο απαιτοφςε δεξιότθτεσ και από τα 

δφο αυτά πεδία. Επιπλζον, οι διαφορετικζσ δεξιότθτεσ που απζκτθςαν οι μακθτζσ από 

αυτό το πρόγραμμα, τθν κακιςτοφςαν μια ςθμαντικι μακθςιακι δραςτθριότθτα. 

Το γεγονόσ ότι οι μακθτζσ ςυνδφαηαν μεκόδουσ για να εκφράςουν τα ςυναιςκιματά τουσ 

χρθςιμοποιϊντασ τεχνολογία, ιταν κάτι διαφορετικό από τθν τυπικι διαδικαςία 

διδαςκαλίασ. Κατά τθ διάρκεια του ζργου, ζψαξαν για πλθροφορίεσ και τεκμθρίωςθ 

ςχετικά με τα προβλιματα που αντιμετϊπιςαν, και ςυνεργάςτθκαν για να δθμιουργιςουν 

τισ ιςτορίεσ και να τισ επεξεργαςτοφν ςε κινοφμενα ςχζδια - βίντεο. Επίςθσ, το γεγονόσ ότι 

οι μακθτζσ δθμιοφργθςαν ζνα ολόκλθρο ζργο από το μθδζν, διαπερνά τισ παραδοςιακζσ 

διδακτικζσ μεκόδουσ, που απαιτοφν από τον δάςκαλο να ενεργεί μζςα ςε αυςτθρζσ 

κατευκυντιριεσ γραμμζσ και να όταν επθρεάηει τθ γνϊςθ. 
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Δυνατότθτα εξαγωγισ αποτελεςμάτων ςε διαφορετικά πλαίςια και πικανότθτα χριςθσ 

και από άλλα ιδρφματα: Αυτό το είδοσ ζργων που χρθςιμοποιεί τεχνολογία για τθν 

αντιμετϊπιςθ πραγματικϊν προβλθμάτων και προκλιςεων, περιλαμβάνει περιςςότερουσ 

από ζναν εκπαιδευτικοφσ και ζχει ωσ αποτζλεςμα ζνα παραδοτζο, το οποίο είναι 

προςβάςιμο από όλουσ. Είναι δθλ. καλζσ πρακτικζσ που μποροφν εφκολα να 

χρθςιμοποιθκοφν από άλλα ςχολεία για να βελτιϊςουν τα εκπαιδευτικά τουσ 

προγράμματα . Ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ, όταν εργαηόμαςτε ςε ζργα όπωσ αυτό, είναι 

να αποφφγουμε τον κίνδυνο τθσ μονομεροφσ διάχυςθσ των αποτελεςμάτων του ζργου, 

χωρίσ να αποτυπϊνονται τα ςθμαντικά βιματα και οι ουςιαςτικζσ πτυχζσ τθσ διαδικαςίασ, 

ϊςτε να είναι διακζςιμα ςε όλουσ. Ζνα από τα ςθμαντικότερα χαρακτθριςτικά του ζργου, 

όπωσ αναφζραμε και προθγουμζνωσ, είναι ότι όλοι εργαηόμαςτε ωσ ομάδα, κακθγθτζσ και 

μακθτζσ. Στα αρχικά ςτάδια, ηθτιςαμε από τουσ μακθτζσ να ςυηθτιςουν με τουσ γονείσ 

τουσ ςχετικά με ςυγκεκριμζνεσ πτυχζσ του ζργου. Ζπειτα ςυνζχεια δοφλεψαν ςε ομάδεσ 

ςτο ςχολείο χρθςιμοποιϊντασ καταιγιςμό ιδεϊν για να δθμιουργιςουν τισ ιςτορίεσ τουσ. 
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2. Διαδικτυακζσ Εφαρμογζσ και υνεργατικι Γραφι ςτο Μάκθμα τθσ 

Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ 

Τπεφκυνοσ υλοποίθςθσ: Όλγα Καραδάκθ 

Ίδρυμα: Γενικό Λφκειο Βάμου, Χανιά, Κριτθ, Ελλάδα 

 

Πλθροφορίεσ για τον κακθγθτι: Θ κα Καραδάκθ Πλγα ζχει ςπουδάςει Ελλθνικι Κλαςικι 

Φιλολογία. Είναι πτυχιοφχοσ Κλαςικϊν Σπουδϊν και διδάςκει ςε Γενικό Λφκειο. Ρροςπακεί 

να ενςωματϊςει νζεσ μεκόδουσ ςτθ διδαςκαλία και ςτισ ΤΡΕ. 

Σφποσ ςχολείου, πόλθ, αρικμόσ μακθτϊν και κακθγθτϊν, θλικία μακθτϊν: Το ίδρυμα 

είναι ζνα Δευτεροβάκμιο Γενικό Λφκειο ςτο Βάμο, ςτα Χανιά. Οι μακθτζσ είναι μεταξφ 16-

18 ετϊν. Το ςχολείο ζχει 20 κακθγθτζσ και περίπου 200 μακθτζσ. 

Γενικι περιγραφι του ζργου και ςκοπόσ: Υλοποίθςα ζνα ζργο με τον τίτλο: Διαδικτυακζσ 

Εφαρμογζσ και Συνεργατικι Γραφι ςτο Μάκθμα τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ. Οι μακθτζσ 

αντί να γράφουν μόνοι τουσ ςε ζνα κζμα, ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ, ανταλλάςςουν 

γνϊςθ και παράγουν ζνα τελικό κείμενο το οποίο ιταν αποτζλεςμα μιασ κοινισ 

προςπάκειασ. Κεϊρθςα ότι είναι μια καλι ευκαιρία για τουσ μακθτζσ να διδάςκουν ο ζνασ 

τον άλλο, να ανταλλάςςουν ιδζεσ, να μακαίνουν μεταξφ άλλων, να ςυνεργαςτοφν για ζναν 

κοινό ςτόχο και να αποκτιςουν νζεσ γνϊςεισ μζςω τθσ ςυνεργαςίασ. Θ πρακτικι που 

χρθςιμοποίθςα προωκοφςε τθ ςυνεργαςία μεταξφ των μακθτϊν και εμζνα κακϊσ ςυχνά 

ηθτοφςαν βοικεια και ςυμβουλζσ. Ανζλαβα το ρόλο του διαμεςολαβθτι αντί του 

εκπαιδευτι. 

Προετοιμαςία και υλοποίθςθ του ζργου: Αυτό που ζπρεπε να κάνω πριν από τθν 

υλοποίθςθ του ζργου ιταν να μάκω τα εργαλεία και ςτθ ςυνζχεια να εξθγιςω τα πάντα 

ςτουσ μακθτζσ ϊςτε να μθν ςυναντοφν δυςκολίεσ. 

Φάςθ διαχείριςθσ και ςχεδιαςμοφ: Ζδωςα χϊρο ςτουσ μακθτζσ να δουλζψουν μαηί, να 

καλλιεργιςουν τισ κοινωνικζσ τουσ δεξιότθτεσ αλλά και να υποςτθρίξουν ο ζνασ τον άλλο 

για να επιτφχουν ζνα αποτζλεςμα υψθλισ ποιότθτασ. Αυτό που κζρδιςαν ιταν να μάκουν 

πϊσ να ςυνεργάηονται για ζνα κοινό ςκοπό και να παράγουν νζεσ γνϊςεισ. Αλλά το πιο 

ςθμαντικό ιταν να μακαίνουν πϊσ να μακαίνουν. 
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Καινοτόμεσ πτυχζσ και αντίκτυποσ ςτθν παραδοςιακι διδακτικι μζκοδο: Οι μακθςιακζσ 

δραςτθριότθτεσ ζγιναν πιο ενδιαφζρουςεσ, τονίςτθκαν και απζκτθςαν προςτικζμενθ αξία 

για μζνα και τουσ μακθτζσ. Συνειδθτοποίθςα ότι πρζπει να υιοκετϊ πιο ςυχνά μεκόδουσ 

που προωκοφν τθν αυτονομία των μακθτϊν, τουσ βοθκοφν να αναπτφξουν δεξιότθτεσ 

όπωσ θ διδαςκαλία άλλων, θ μετάδοςθ γνϊςεων, και με άλλα λόγια να τουσ ενιςχφω. Θ 

πρακτικι που χρθςιμοποίθςα προωκοφςε τθ ςυνεργαςία μεταξφ των μακθτϊν και εμζνα, 

κακϊσ ςυχνά ηθτοφςαν βοικεια και ςυμβουλζσ. Ανζλαβα το ρόλο του διαμεςολαβθτι αντί 

του εκπαιδευτι. 

Δυνατότθτα εξαγωγισ αποτελεςμάτων ςε διαφορετικά πλαίςια και πικανότθτα χριςθσ 

και από άλλα ιδρφματα: Οι μακθτζσ ςυνζταξαν ςυνεργατικά κείμενα με τθ χριςθ 

ςυνεργατικϊν εργαλείων. Θ πρακτικι αυτι μπορεί να υιοκετθκεί ςε διάφορα μακιματα 

όπωσ θ ιςτορία, θ λογοτεχνία, θ δθμιουργικι γραφι. Ζχω μόλισ ενταχκεί ςε ζνα ςχζδιο 

θλεκτρονικισ αδελφοποίθςθσ και ελπίηω ότι οι μακθτζσ διαφορετικϊν ιδρυμάτων κα 

παράγουν ςυνεργατικά προϊόντα. 
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3. Εφαρμογι ψθφιακϊν μεκόδων και εργαλείων διδαςκαλίασ ςτισ 

κοινωνικζσ επιςτιμεσ 

Τπεφκυνοσ υλοποίθςθσ: Ruxandra Grancea 

Ίδρυμα: Εκνικό Κολζγιο “Nichita Stanescu” – Ploiesti 

 

Πλθροφορίεσ για τον κακθγθτι: Grancea Elena Ruxandra, Εκνικό Κολζγιο "Nichita 

Stanescu" Ploiesti, Prahova. Είμαι εκπαιδευτικόσ με τθν ειδικότθτα τθσ ψυχολογίασ, τθσ 

φιλοςοφίασ αλλά διδάςκω περιςςότερα κοινωνικο-ανκρωπιςτικά κζματα, τόςο ςτο 

γυμνάςιο όςο και ςτο λφκειο. Ζχω πτυχίο διδαςκαλίασ και είμαι ςχεδόν 20 ετϊν. 

Θ χριςθ ψθφιακϊν διδακτικϊν μεκόδων ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ επιτρζπει ςτουσ 

μακθτζσ να εφαρμόηουν τισ γνϊςεισ τουσ ςτθν πραγματικι ηωι. Οι μακθτζσ ζχουν τθν 

ευκαιρία να ερευνιςουν τα κζματα που εξετάηονται. Οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ςτθ δικι 

τουσ κατάρτιςθ, ανάπτυξθ, μάκθςθ για να τεκμθριϊςουν, να επιλζξουν πλθροφορίεσ και 

να χρθςιμοποιιςουν τα εφόδια αυτά δθμιουργικά. 

Σφποσ ςχολείου, πόλθ, αρικμόσ μακθτϊν και κακθγθτϊν, θλικία μακθτϊν: Το 

εκπαιδευτικό ίδρυμα που διδάςκω ζχει γυμνάςιο και λφκειο. Διδάςκω ςε όλα τα επίπεδα 

και τισ βακμίδεσ από τθν 5θ ζωσ τθ 12θ. 

Γυμνάςιο - εντατικά Αγγλικά και εντατικά μακθματικά 

Κεωρθτικό προφίλ γυμναςίου με ανκρωπιςτικό ι πραγματικό προφίλ με ειδικότθτεσ: 

-Μαγματικι-Ρλθροφορικι (απλι, εντατικι αγγλικι ι εντατικι επιςτιμθ υπολογιςτϊν) 

-Φυςικζσ επιςτιμεσ 

-Φιλολογία 

-Κοινωνικζσ επιςτιμεσ (ζντονα γαλλικά και εντατικά αγγλικά) 

Οι μακθτζσ είναι άνω των 10 ετϊν και ζωσ 18-19. 

Το Λφκειο λειτουργεί τοπικά, αλλά παράγει επίςθσ πολλά εκνικά προγράμματα 

(«Μακιματα με τθ Nichita») και διεκνι (Comenius, Erasmus), τόςο με αποτελεςματικι 

ςυμμετοχι όςο και με ανταλλαγι μακθτϊν, κακϊσ και με εικονικζσ ςχζςεισ ςε θλεκτρονικό 

περιβάλλον ( "Parlezvous Global"). 

Γενικι  περιγραφι του ζργου και ςκοπόσ: Θ χριςθ ψθφιακϊν διδακτικϊν μεκόδων ςτισ 

κοινωνικζσ επιςτιμεσ επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ να εφαρμόηουν τισ γνϊςεισ τουσ ςτθν 
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πραγματικι ηωι. Οι μακθτζσ ζχουν τθν ευκαιρία να ερευνιςουν τα κζματα που 

εξετάηονται. Οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ςτθ δικι τουσ κατάρτιςθ, ανάπτυξθ, μάκθςθ για να 

τεκμθριϊςουν, να επιλζξουν πλθροφορίεσ και να χρθςιμοποιιςουν τα εφόδια αυτά 

δθμιουργικά. 

Οι μακθτζσ μποροφν να βελτιϊςουν τθ ςυνεργαςία, τισ αγγλικζσ δεξιότθτεσ επικοινωνίασ, 

τισ δεξιότθτεσ ςυνεργαςίασ, τισ δεξιότθτεσ ςκζψθσ και αυτοαξιολόγθςθσ (ςυμπλιρωςθ 

φφλλων εργαςίασ, ανάπτυξθ ςχεδίων, ζργα). 

Αυτζσ οι νζεσ μζκοδοι ςτοχεφουν ςτθν επιλογι τθσ ςταδιοδρομίασ, τθσ προςωπικισ 

ανάπτυξθσ και τθσ αυτοεκτίμθςθσ, κακϊσ και ςτθ βελτίωςθ των δεξιοτιτων όπωσ θ 

ομαδικι εργαςία, θ επίλυςθ προβλθμάτων, θ αντανακλαςτικι ςκζψθ, θ δθμιουργικότθτα, 

θ χριςθ ανοικτϊν πόρων πλθροφορικισ, θ διαφάνεια ςε διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ, αξίεσ 

και πρακτικζσ. 

Φάςθ διαχείριςθσ και ςχεδιαςμοφ: Το γυμνάςιο μασ είναι εξοπλιςμζνο με διαδραςτικοφσ 

πίνακεσ SMART, οι οποίοι χρθςιμοποιοφν ζξυπνο λογιςμικό για να διευκολφνουν τθ 

διδαςκαλία και τθ μάκθςθ. Οι μακθτζσ μποροφν να αναηθτιςουν πλθροφορίεσ ςτον ιςτό 

και να αποκθκεφςουν μερικά ςκίτςα και οπτικζσ αναπαραςτάςεισ των κεωρθτικϊν 

μοντζλων, ατομικϊν, ομαδικϊν, ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ κλπ. 

Ο Δάςκαλοσ Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν κα χρθςιμοποιιςει ψθφιακά εργαλεία για να αυξιςει 

τθν αποτελεςματικότθτα τθσ εκπαιδευτικισ του προςζγγιςθσ, με τθ ςυμμετοχι τθσ 

δθμιουργικότθτασ των μακθτϊν και τθν μετατροπι τουσ ςε ενεργοφσ εταίρουσ τθσ 

εκπαίδευςθσ. Κάκε τάξθ ζχει το δικό του smart τάμπλετ, το  οποίο μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί όποτε είναι απαραίτθτο. 

Καινοτόμεσ πτυχζσ και αντίκτυποσ ςτθν παραδοςιακι διδακτικι μζκοδο: Το πρόγραμμα 

διεγείρει τθν περιζργεια και το ενδιαφζρον τουσ για τθν ανακάλυψθ νζων γνϊςεων ςτισ 

κοινωνικζσ επιςτιμεσ. Οι μακθτζσ ζχουν πρόςβαςθ ςε μια μεγάλθ ποικιλία πλθροφοριϊν, 

διότι μποροφν να μάκουν με το δικό τουσ ρυκμό και φαίνεται ότι ενδιαφζρονται πολφ για 

τθν εξζλιξι τουσ. 

Δυνατότθτα εξαγωγισ αποτελεςμάτων ςε διαφορετικά πλαίςια και πικανότθτα χριςθσ 

και από άλλα ιδρφματα: Φυςικά, οι πανεπιςτθμιακοί εκπαιδευτικοί οργανιςμοί με τουσ 

οποίουσ είμαςτε εταίροι ςε διάφορα εκνικά και διεκνι προγράμματα μποροφν να 
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εμπνευςτοφν από τισ ςυγκεκριμζνεσ καταςτάςεισ υλοποίθςθσ του ζργου αυτοφ με 

ψθφιακζσ μεκόδουσ. 

Αυτζσ οι νζεσ μζκοδοι ςτοχεφουν ςτθν επιλογι τθσ ςταδιοδρομίασ, τθσ προςωπικισ 

ανάπτυξθσ και τθσ αυτοεκτίμθςθσ, κακϊσ και ςτθ βελτίωςθ των δεξιοτιτων όπωσ θ 

ομαδικι εργαςία, θ επίλυςθ προβλθμάτων, θ αντανακλαςτικι ςκζψθ, θ δθμιουργικότθτα, 

θ χριςθ ανοικτϊν πόρων πλθροφορικισ, θ διαφάνεια ςε διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ, αξίεσ 

και πρακτικζσ. 

Το κολζγιο μασ, με αναφορζσ περίπου ςε ςυμμετοχι εδϊ και ζνα χρόνο ςτθν παραγωγι 

διεκνϊν ζργων, αποτελεί ζνα παράδειγμα καλισ πρακτικισ για άλλα κολλζγια που κζλουν 

να δραςτθριοποιθκοφν αναλόγωσ. 
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4. WEBQUEST 

Τπεφκυνοσ υλοποίθςθσ: Anca Tanase 

Ίδρυμα: SpiruHaret College - Ploiesti  

 

Πλθροφορίεσ για τον κακθγθτι: Το όνομά μου είναι Anca Tanase και είμαι κακθγθτισ 

Αγγλικισ ςτο Κολλζγιο SpiruHaret Ploiesti τθσ ουμανίασ. Διδάςκω αγγλικά εδϊ και 16 

χρόνια. 

Ηω και εργάηομαι ςτο Ploiesti, τθν πρωτεφουςα τθσ επαρχίασ Prahova, ςτθ ουμανία. Θ 

αγγλικι ωσ θ πρϊτθ ξζνθ γλϊςςα ςτα περιςςότερα ςχολεία τθσ επαρχίασ μασ, 

διαδραματίηει πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτο εκνικό πρόγραμμα ςπουδϊν, μζςω του οποίου 

προωκείται ζνασ ςφγχρονοσ τφποσ διδαςκαλίασ, μάκθςθσ και αξιολόγθςθσ, με ςκοπό τθν 

τόνωςθ των κινιτρων των μακθτϊν. 

Σφποσ ςχολείου, πόλθ, αρικμόσ μακθτϊν και κακθγθτϊν, θλικία μακθτϊν: Το SpiruHaret 

College είναι ζνα από τα μεγαλφτερα κολζγια ςτθν πόλθ μασ - Ploiesti. Ριο ςυγκεκριμζνα, 

υπάρχουν 1370 μακθτζσ (θλικίασ μεταξφ 14 και 18 ετϊν) και 94 εκπαιδευτικοί. Ζνα μζροσ 

των μακθτϊν μασ είναι κυρίωσ εκπαιδευμζνο ςτον χϊρο τθσ πλθροφορικισ και τθσ 

τεχνολογίασ CAD (Computer Aided Design). Διακζτουμε επίςθσ μακθτζσ που ειδικεφονται 

ςε διαφορετικοφσ τομείσ τθσ τεχνολογίασ, όπωσ είναι ο μθχανικόσ τομζασ (για τεχνίτεσ 

όπωσ μθχανικοί, τεχνικοί CAD και μθχανικοί για εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ) και 

Electronics-Automation (Τεχνικόσ Αυτοματιςμοφ και Τεχνολογίασ Τθλεπικοινωνιϊν). Στο 

κολζγιο SpiruHaret College, προωκείται ζνα δθμοκρατικό ςτυλ διαχείριςθσ, βαςιςμζνο 

ςτθν επικοινωνία, ςτθν ομαδικι εργαςία και ςτισ ίςεσ ευκαιρίεσ. Οι εκπαιδευτικοί 

ενκαρρφνουν τθ ςχζςθ ςχολείο-οικογενειακι κοινότθτα και θ εκπαιδευτικι προςφορά 

προςαρμόηεται ςτισ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ. 

Γενικι  περιγραφι του ζργου και ςκοπόσ: Στο πλαίςιο αυτοφ του ζργου, χρθςιμοποιιςαμε 

μια ςφγχρονθ μζκοδο, το Webquest. Εφαρμόηοντάσ το οι εκπαιδευόμενοι, δεν είναι μόνο 

ςε κζςθ να περιορίςουν απλϊσ τισ πλθροφορίεσ που βρίςκουν, αλλά και να κατευκφνονται 

προσ τον μεταςχθματιςμό τουσ για να επιτφχουν ζνα ςυγκεκριμζνο ζργο. Τα Webquests 

μποροφν να είναι ταυτόχρονα ενκαρρυντικζσ και αυκεντικζσ διαδικαςίεσ και κάνουν τουσ 

εκπαιδευόμενουσ να δουν τισ δραςτθριότθτεσ που εκπονοφν ςαν κάτι «πραγματικό» ι 
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«χριςιμο». Αυτό οδθγεί αναπόφευκτα ςε περιςςότερεσ προςπάκειεσ, μεγαλφτερθ 

ςυγκζντρωςθ και πραγματικό ενδιαφζρον ςτθν επίτευξθ των ςτόχων. 

Ριςτεφω ότι το ίδιο το ζργο είναι μία καινοτομία, δθμιουργϊντασ ζνα πρόγραμμα με 

ψθφιακά μζςα και εκπαιδευτικά προϊόντα πολυμζςων. 

Θ υλοποίθςθ αυτοφ του ζργου κα οδθγιςει αςφαλϊσ ςε ςαρωτικζσ αλλαγζσ ςτο διδακτικό 

ςτυλ των εκπαιδευτικϊν. Κα προςαρμόςουν τισ παραδοςιακζσ μεκόδουσ / τάξθ ςτα 

πραγματικά ςυμφζροντα και ανάγκεσ τθσ νζασ γενιάσ των μακθτϊν. 

Οι μακθτζσ κα ζχουν τθν ευκαιρία να ςυμμετζχουν ενεργά όχι μόνο ςτθ διαχείριςθ τθσ 

τάξθσ αλλά και ςτθν προςωπικι και επαγγελματικι τουσ ανάπτυξθ. Με βάςθ τα 

αποτελζςματά τουσ, οι μακθτζσ μποροφν να ςυμμετζχουν ςε μια λεπτομερι ζρευνα ενόσ 

κζματοσ που προκάλεςε το ενδιαφζρον τουσ. 

Φάςθ διαχείριςθσ και ςχεδιαςμοφ: Θ επιτυχία αυτοφ του ςταδίου βαςίςτθκε ςτθν 

αποτελεςματικι επικοινωνία μεταξφ του ιδρφματοσ και των εταίρων. Το Επαγγελματικό 

Γυμνάςιο Ploiesti μασ ζδωςε πλθροφορίεσ για τθ ςυνζντευξθ, τον απαραίτθτο εξοπλιςμό 

και το εξειδικευμζνο προςωπικό. Οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί χρθςιμοποίθςαν τθν 

επαγγελματικι τουσ εμπειρία για να επιλζξουν τα κατάλλθλα υλικά και τισ αξιόπιςτεσ 

πθγζσ πλθροφοριϊν για τθν πραγματικι επίτευξθ των ςτόχων και τθν προετοιμαςία των 

μακθτϊν. 

Μζςα ςε αυτό το ςτάδιο, θ ομάδα δθμιουργικθκε επιτυχϊσ, οι ρόλοι προςδιορίςτθκαν 

ςαφϊσ και τα κακικοντα μεταβιβάςτθκαν, γεγονόσ που οδιγθςε ςτθν τιρθςθ όλων των 

προκεςμιϊν. 

Καινοτόμεσ πτυχζσ και αντίκτυποσ ςτθν παραδοςιακι διδακτικι μζκοδο: Οι μακθτζσ κα 

ζχουν τθν ευκαιρία να αφομοιϊςουν τισ πλθροφορίεσ και ςτθ ςυνζχεια να τισ εφαρμόςουν 

προσ ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ, χρθςιμοποιϊντασ ςφγχρονα γλωςςικά και ψθφιακά 

εργαλεία. Είναι πολφ ςθμαντικό να αναφζρουμε ότι οι μακθτζσ κα είναι ςε κζςθ να 

προςωποποιιςουν τθ μάκθςι τουσ. 

Οι παραδοςιακζσ μζκοδοι κα προςαρμοςτοφν ςτισ πραγματικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν και 

ειδικότερα ςτθν παγκόςμια αγορά με μια γενικότερθ ζννοια, θ οποία κα οδθγιςει ςτθ 

γεφφρωςθ του γενετικοφ, πολιτιςτικοφ και εκπαιδευτικοφ χάςματοσ. 
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Ζχω χρθςιμοποιιςει και εφάρμοςα αυτό το καινοτόμο ςφγχρονο εργαλείο για μια ςειρά 

λόγων: 

• Επιτρζπει τθν εξατομίκευςθ τθσ μάκθςθσ. 

• Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί αποτελεςματικά ςε κάκε είδουσ δραςτθριότθτα ι ςτάδιο. 

• Οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν επίλυςθ αυκεντικϊν, πραγματικϊν κακθκόντων, με 

χριςιμα αποτελζςματα. 

Δυνατότθτα εξαγωγισ αποτελεςμάτων ςε διαφορετικά πλαίςια και πικανότθτα χριςθσ 

και από άλλα ιδρφματα: Είμαςτε ςίγουροι ότι θ εμπειρία αυτι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 

ςε οποιοδιποτε πρόγραμμα / ίδρυμα, κακϊσ ςυνδυάηει με επιτυχία ςτοιχεία τθσ επίςθμθσ, 

ανεπίςθμθσ και άτυπθσ εκπαίδευςθσ. 

Οι εξομοιοφμενεσ γνϊςεισ και θ εμπειρία μποροφν να μοιραςτοφν μζςω μιασ 

αποτελεςματικισ διάδοςθσ και ςτθ ςυνζχεια να προςαρμοςτοφν ςτισ ανάγκεσ κάκε 

ομάδασ-ςτόχου / εκπαιδευτικοφ περιβάλλοντοσ. Μποροφν επίςθσ να ενκαρρυνκοφν νζεσ 

ανταλλαγζσ ορκϊν πρακτικϊν. 

Οι κφριοι εκπαιδευτικοί φορείσ κα εργαςτοφν ςε μια ομάδα. Κα είναι ςε κζςθ να αλλάξουν 

τουσ ρόλουσ τουσ, με τθν αίςκθςθ τθσ χρθςιμότθτασ κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

υλοποίθςθσ. Οι γονείσ, οι μακθτζσ και οι εκπαιδευτικοί μποροφν να ςυμμετάςχουν ςε 

προγράμματα που βαςίηονται ςτθν κοινότθτα των ςχολείων-εταίρων. 

Δεν κεωρϊ ότι θ γεωγραφικι εγγφτθτα αποτελεί ςθμαντικι πτυχι, δεδομζνου ότι θ 

επικοινωνία και θ εξαγωγι πρακτικϊν χρθςιμοποιοφν ψθφιακοφσ πόρουσ που μποροφν να 

βρεκοφν ςε όλα τα κεςμικά όργανα τθσ περιοχισ μασ. Μζχρι ςτιγμισ, ζχω επικοινωνιςει 

με άλλα κεςμικά όργανα και ςυμμετείχα ςε κοινά ζργα, χρθςιμοποιϊντασ τθν θλεκτρονικι 

αδελφοποίθςθ. 
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5. Θ χριςθ ψθφιακϊν μεκόδων ςτο μάκθμα των μακθματικϊν για τθ 

βακμίδα IX-XII, κακϊσ και ςε εκπαιδευτικά προγράμματα ςχολείων 

Τπεφκυνοσ υλοποίθςθσ: Felix Tuinete 

Ίδρυμα: Σεχνικό Κολζγιο “Toma N. Socolescu” - Ploiesti  

 

Πλθροφορίεσ για τον κακθγθτι: Είμαι ο Felix Tuinete, κακθγθτισ Μακθματικϊν ςτο 

Τεχνικό Κολλζγιο "Toma N. Socolescu", Ploiesti, νομόσ Prahova, ουμανία. Κατζχω τθν 

πρϊτθ αξιολογικι βακμίδα εκπαίδευςθσ και μια επαγγελματικι εμπειρία είκοςι ενόσ ετϊν. 

Στο τζλοσ τθσ Λυκειακισ εκπαίδευςθσ, οι μακθτζσ παίρνουν, με εξετάςεισ ςε τρία 

μακιματα, απολυτιριο ανάλογα με το προφίλ / κατεφκυνςθ που παρακολοφκθςαν: 

πραγματικό προφίλ, τεχνικό προφίλ, προφίλ υπθρεςιϊν, φυςικοί πόροι και προςταςία του 

περιβάλλοντοσ, ςφμφωνα με τθν εκνικι μεκοδολογία αποφοίτθςθσ. Μια από τισ 

αξιολογιςεισ είναι ςτα μακθματικά, ςφμφωνα με το πρόγραμμα ςπουδϊν που αφορά το 

βακμολογθμζνο προφίλ. 

Ζχω ςυμμετάςχει ςε πολλά μακιματα κατάρτιςθσ. Είμαι ο ιδρυτισ, ο διοργανωτισ και ο 

αξιολογθτισ των εξειδικευμζνων ζργων του νομοφ και του εκνικοφ επιπζδου. Στα 

μακιματα μακθματικϊν, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ των μακθτϊν μου, χρθςιμοποιϊ ςε 

απευκείασ ςφνδεςθ εξετάςεισ από το Εκπαιδευτικό Λογιςμικό Bacalaureat-Μακθματικά και 

από το εκπαιδευτικό λογιςμικό Lematex, με εξατομικευμζνο χαρακτιρα, ικανό να 

προςαρμοςτεί ςτο επίπεδο δυςκολίασ, βοθκϊντασ τουσ μακθτζσ να αυτο-αξιολόγθςθ. 

Σφποσ ςχολείου, πόλθ, αρικμόσ μακθτϊν και κακθγθτϊν, θλικία μακθτϊν: Το Τεχνικό 

Κολλζγιο "Toma N. Socolescu" Ploiesti είναι ζνα πανεπιςτθμιακό εκπαιδευτικό ίδρυμα με 

τεχνικό προφίλ. 

Στο ςχολικό ζτοσ 2018-2019, αρικμοφμε περίπου 1200 μακθτζσ, θλικίασ μεταξφ 14 και 50 

ετϊν, οι οποίοι εγγράφονται ςτο Τεχνικό Κολλζγιο "Toma N. SOCOLESCU", μζςω: λυκείου, 

θμεριςιασ και βραδινισ εκπαίδευςθσ, μεταπτυχιακοφ επιπζδου και το ςχολείο των 

δαςκάλων: 

• Τεχνικόσ ςχεδίαςθσ για καταςκευζσ και εγκαταςτάςεισ 

• Σχεδιαςτισ επίπλων και τεχνικϊν εςωτερικϊν χϊρων 

• Τεχνικόσ προςταςίασ περιβάλλοντοσ 
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• Τεχνικόσ Μθχανικόσ για ςυντιρθςθ και επιςκευζσ 

• Τεχνικόσ ςτον τομζα των καταςκευϊν και των δθμοςίων ζργων 

• Τεχνικόσ Υδραυλικόσ για καταςκευζσ 

• Τεχνικόσ επεξεργαςίασ ξφλου 

Το Τεχνικό Κολλζγιο "Toma N. Socolescu" ζχει μια μοναδικι εκπαιδευτικι προςφορά ςτθ 

νομό Prahova, όςον αφορά τισ επαγγελματικζσ προοπτικζσ. 

Στο πλαίςιο αυτό, οι εκπαιδευτικοί προςπακοφν για τθ δθμιουργία μιασ μόνιμθσ εταιρικισ 

ςχζςθσ με τθν οικογζνεια και τθν τοπικι κοινότθτα. 

Γενικι  περιγραφι του ζργου και ςκοπόσ: Το προςωπικό κίνθτρο για τθν εκκίνθςθ και τθν 

υλοποίθςθ του ζργου προζρχεται από τθν πίςτθ ςτθν ανάγκθ βελτίωςθσ τθσ ςχολικισ 

κατάςταςθσ και καταγραφισ τθσ προόδου των μακθτϊν, ςτθν διδαςκαλία των 

μακθματικϊν και από τθν άλλθ πλευρά τθσ κζλθςθσ των μακθτϊν να ςυμμετάςχουν και 

τθσ διακεςιμότθτάσ τουσ για αυτοβελτίωςθ. 

Το ζργο ζχει ωσ κφριο ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ εκπαιδευτικισ διδακτικισ δραςτθριότθτασ και 

προγραμμάτων κατάρτιςθσ μζςω τθσ ανάπτυξθσ ψθφιακϊν ικανοτιτων ςτθ διαχείριςθ τθσ 

τάξθσ και μζςω τθσ χριςθσ ανοικτϊν εκπαιδευτικϊν πόρων και κεωρϊ ότι αυτό το 

πρόγραμμα αποτελεί πραγματικι ευκαιρία για άμεςουσ και ζμμεςουσ δικαιοφχουσ. 

Οι άμεςοι δικαιοφχοι κα είναι οι εκπαιδευτικοί - οι οποίοι κα αναπτφξουν τισ δεξιότθτζσ 

τουσ για να χρθςιμοποιιςουν τθ ςφγχρονθ τεχνολογία κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων 

τθσ τάξθσ, κακϊσ και τουσ μακθτζσ που κα βελτιϊςουν το μακθςιακό τουσ αποτζλεςμα 

χρθςιμοποιϊντασ ψθφιακζσ τεχνολογίεσ ςτθ μάκθςθ. 

Τα εργαλεία ΤΡΕ που χρθςιμοποιοφνται ςτο πρόγραμμα κα είναι εργαλεία που εςτιάηουν 

ςτον μακθτι, τα οποία αναπτφςςουν τθν ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων και 

διευκολφνουν τθν προορατικι μάκθςθ. 

Φάςθ διαχείριςθσ και ςχεδιαςμοφ: Για τθν υλοποίθςθ του ζργου, το Τεχνολογικό Λφκειο 

Μεταφορϊν Ploiesti παρείχε πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ ςτόχουσ και τθν οργάνωςθ των 

δραςτθριοτιτων του ζργου. 

Θ διαχείριςθ του ζργου ςτο ςτάδιο του ςχεδιαςμοφ περιελάμβανε δραςτθριότθτεσ όπωσ: 

ζναρξθ επαφϊν, ςφνταξθ, διανομι και ερμθνεία εντφπων καλισ πρακτικισ, προετοιμαςία 

ςυνεντεφξεων, ςυνζντευξθ. 
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Καινοτόμεσ πτυχζσ και αντίκτυποσ ςτθν παραδοςιακι διδακτικι μζκοδο: 

Χρθςιμοποιϊντασ ςφγχρονεσ τεχνικζσ και ςτρατθγικζσ, θ μάκθςθ είναι επικεντρωμζνθ ςτο 

μακθτι με ενεργι ςυμμετοχι. Οι ςφγχρονεσ μζκοδοι διδαςκαλίασ ζχουν τον διαμορφωτικό 

ρόλο τθσ ςυμβολισ ςτθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ, με τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθ 

μάκθςθ. 

Ρολλοί μακθτζσ κερδίηουν περιςςότερθ εμπιςτοςφνθ ςτον εαυτό τουσ, ανακαλφπτουν και 

βελτιϊνουν τθν επικοινωνία τουσ, τθ διαχείριςθ και τισ οργανωτικζσ τουσ δεξιότθτεσ και τθ 

ςφνκεςι τουσ. Θ ίδια θ δραςτθριότθτα, υποςτθρίηει τθ διαδικαςία ςχθματιςμοφ των 

αντιλιψεων και των ςυνκετικϊν εννοιϊν και ικανοτιτων, παρζχει υποςτιριξθ για αςκιςεισ 

και επίλυςθ προβλθμάτων, προκαλεί και αναπτφςςει το κίνθτρο τθσ μάκθςθσ, 

ενεργοποιϊντασ και μια κετικι / εποικοδομθτικι ςυναιςκθματικι ςτάςθ. 

Χρθςιμοποιϊντασ ψθφιακοφσ πόρουσ ςε μακιματα μακθματικϊν, προωκείται θ 

εξατομικευμζνθ μάκθςθ για τουσ μακθτζσ. Οι μακθτζσ που αντιμετωπίηουν μια ςαφι, 

εξατομικευμζνθ εργαςία, γίνονται πιο υπεφκυνοι και ανταγωνιςτικοί. 

Δυνατότθτα εξαγωγισ αποτελεςμάτων ςε διαφορετικά πλαίςια και πικανότθτα χριςθσ 

και από άλλα ιδρφματα: Αυτι θ εμπειρία μπορεί να αποτελζςει ευκαιρία και για άλλα 

εκπαιδευτικά ιδρφματα, κακϊσ αποτελεί παράδειγμα ορκισ πρακτικισ για όςουσ 

ενδιαφζρονται να αναπτφξουν τισ προςωπικζσ και επαγγελματικζσ δεξιότθτζσ τουσ. 

Οι γνϊςεισ που αναπτφςςονται μζςω τθσ καινοτόμασ διαδικαςίασ μποροφν να εξαχκοφν 

μζςω μιασ δθμόςιασ εκπαιδευτικισ πλατφόρμασ. 

Θ χριςθ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και τεχνολογίασ προωκεί τθ ςυνεργαςία μεταξφ άμεςων 

και ζμμεςων δικαιοφχων τθσ εκπαίδευςθσ μζςω τθσ χριςθσ του διαδικτυακοφ 

περιβάλλοντοσ. 

Δεδομζνου ότι οι πρακτικζσ εξαγωγισ και θ επικοινωνία πραγματοποιοφνται με τθ χριςθ 

υφιςτάμενων ψθφιακϊν πόρων ςε όλα τα κεςμικά όργανα τθσ περιοχισ, δεν κεωρϊ ότι θ 

γεωγραφικι ςυνάφεια αποτελεί ςθμαντικι πτυχι. 

Το ζργο αναπτφχκθκε μζςω εκπαιδευτικϊν πλατφορμϊν που δθμιουργικθκαν από τθ 

ςυμμετοχι ςε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα. 
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6. Καηαλόεζε ηνπ Λνγαξηαζκνύ ηνπ Ηιεθηξηθνύ 

Τπεφκυνοσ υλοποίθςθσ: Jesús Israel Rodríguez Morillo 

Ίδρυμα: Colegio ECOS Resuelto 

 

Πλθροφορίεσ για τον κακθγθτι, το ςχολείο, αρικμό μακθτϊν, θλικία: Αρχικά, είμαι ο 

Jesús Rodriguez, Μθχανικόσ, Μθχανικόσ Διαχειριςτικισ Μθχανικισ, ο οποίοσ εργάηεται 

ςτον όμιλο Attendis, όπου το ςχολείο μου ανικει εδϊ και 6 χρόνια. Τα τελευταία 4 από 

αυτά, εργάηομαι ςτο Ecos, το οποίο είναι το τρζχον ςχολείο μου. Είμαι επίςθσ ο Υπεφκυνοσ 

Ρλθροφορικισ και Καινοτομίασ ςτο ςχολείο. Το ςχολείο Ecos βρίςκεται ςτθ Marbella και ςε 

αυτό διδάςκω μακθτζσ από 12 ζωσ 18 ετϊν (δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ), μζχρι το 

τελευταίο ζτοσ πριν από το πανεπιςτιμιο. Διδάςκω Τεχνικό Σχζδιο, Τεχνολογία, ζνα μζροσ 

των Μακθματικϊν, κακϊσ και κάποια Γερμανικά, ανάλογα με τθν περίςταςθ. 

Το προφίλ των μακθτϊν μου: Οι γονείσ των μακθτϊν είναι άνκρωποι που ζχουν κεωρθτικά 

υψθλό βιοτικό επίπεδο, μιασ και τα παιδιά τουσ παρακολουκοφν ζνα ιδιωτικό ςχολείο, 

όπου το επίπεδο παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν και τεχνολογίασ είναι αρκετά καλό. 

Μποροφν να χειρίηονται καλά (περιςςότερο ι λιγότερο) υπολογιςτζσ και δεν ζχουν 

ιδιαίτερο κζμα με τθν τεχνολογία (μζχρι το 2º επίπεδο του ESO, το οποίο είναι 13 ετϊν). 

Γενικι  περιγραφι του ζργου και ςκοπόσ: Το ζργο ξεκίνθςε με αφορμι μερικοφσ φίλουσ 

που μου είπαν ότι δεν μποροφςαν να καταλάβουν το λογαριαςμό του θλεκτρικοφ και τουσ 

είπα ότι εγϊ μποροφςα και να καταλάβω και να διαβάςω το τί ακριβϊσ πλθρϊνεισ και γιατί 

πλθρϊνεισ. Τότε ικελα οι μακθτζσ μου να μάκουν πϊσ ςυντίκεται ο λογαριαςμόσ του 

θλεκτρικοφ και να τουσ πω κάτι που κα μποροφςαν να το χρθςιμοποιιςουν ςτθν 

πραγματικι ηωι. Κάτι που κα μποροφςαν πραγματικά να χρθςιμοποιιςουν, ίςωσ και να 

διδάξουν ςε άλλουσ ανκρϊπουσ. 

Κα εξθγιςω λίγο το ζργο. Κατά τθν κατανόθςθ του θλεκτρικοφ λογαριαςμοφ, πρζπει να 

γίνουν, νομίηω, τρία διαφορετικά πράγματα. Ρρϊτον, πρζπει να μποροφν να εκτιμιςουν 

ποια είναι θ κατανάλωςθ των ςυςκευϊν του ςπιτιοφ τουσ. Ρρζπει λοιπόν να γνωρίηουν, για 

παράδειγμα: Το φωσ είναι 8 ϊρεσ τθν θμζρα, θ τθλεόραςθ μου, θ οποία είναι 4 ϊρεσ τθν 
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θμζρα, και 400 kW από αυτό και αυτό, και πρζπει να φτάςουν ςτο τζλοσ, για παράδειγμα: 

Το ςπίτι μου, ξοδεφουμε 480kW / ϊρα ανά μινα, και ςτθ ςυνζχεια με αυτό, αργότερα κα 

πρζπει να υπολογίςουμε πόςο είναι αυτό που κοςτίηει ςε χριματα. Στο τζλοσ, πρζπει να 

απαντιςουν ςτο πιο ςθμαντικό ερϊτθμα: Μπορεί να επιτευχκεί εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

μζςα από τθν κατανόθςθ του πϊσ υπολογίηονται οι λογαριαςμοί του θλεκτρικοφ ρεφματοσ; 

Αν και ςυνικωσ λζνε ότι, θ εξοικονόμιςθ ζρχεται αν ξοδεφεισ και λιγότερθ ενζργεια. Πμωσ 

ςτθν πραγματικότθτα αν καταναλϊςεισ τθ μιςι ενζργεια, δεν κα πλθρϊςεισ τα μιςά 

χριματα. Αντίκετα κα πλθρϊςεισ περίπου το 70%-75% του αρχικοφ λογαριαςμοφ. Κάτι που 

ςθμαίνει ότι δεν εξοικονομοφμε χριματα με τον ίδιο ρυκμό που εξοικονομοφμε ενζργεια. 

Οι μακθτζσ καταλιγουν να το ςκζφτονται αυτό αρκετά. 

Προετοιμαςία και υλοποίθςθ του ζργου: Οι μακθτζσ μου είναι θλικίασ 13 και 14 ετϊν και 

για το ζργο χρθςιμοποίθςαν μόνο ζνα Chromebook, που τουσ ζδωςε το ςχολείο τουσ για να 

ζχουν τθ δυνατότθτα να κάνουν υπολογιςμοφσ και να γράψουν τισ ςκζψεισ τουσ. Το 

επόμενο πράγμα που πρζπει να ξζρετε, είναι ότι από τθν ανατροφοδότθςθ που πιρα, ςτα 

παιδιά άρεςε θ δραςτθριότθτα, αλλά ικελαν κάποιεσ πλθροφορίεσ επιπλζον εκ των 

προτζρων, κάτι που πρόκειται να αλλάξω για το τρζχον ζτοσ (όταν το κάνω με τουσ 

τωρινοφσ μακθτζσ). Μου είπαν ότι αιςκάνκθκαν λίγο ςαν να μθν ιξεραν τι κάνουν μζχρι το 

τζλοσ. Δεν μποροφςαν να αποκομίςουν πολλά πλεονεκτιματα από τα πράγματα που 

ετοίμαςα γι 'αυτοφσ. 

Καινοτόμεσ πτυχζσ και αντίκτυποσ ςτθν παραδοςιακι διδακτικι μζκοδο: Ριςτεφω ότι ο 

πραγματικόσ αντίκτυποσ είναι ο τρόποσ με τον οποίο εργάηονται οι μακθτζσ. Επειδι 

εργάςτθκαν ςτο τζλοσ κάπωσ ςαν ιδιοκτιτεσ τθσ θλεκτρικισ επιχείρθςθσ, ζτςι ϊςτε να 

μποροφν να δουν όλο το κόςτοσ, τθ παραγωγι και το διαμοιραςμό τθσ ενζργειασ, που 

ζπρεπε να αποδϊςουν ςτουσ πελάτεσ, μπόρεςαν να δουν και τισ δφο όψεισ του 

νομίςματοσ. Τελικά, βοθκικθκαν μόνο από τα υπολογιςτικά φφλλα, τα οποία ζπρεπε να 

δθμιουργιςουν και που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςαν εργαλείο και ςε άλλθ τάξθ. 

Πταν τουσ δίδαςκα πϊσ να χρθςιμοποιοφν ζτοιμα υπολογιςτικά φφλλα, μερικζσ φορζσ 

υπιρχαν προβλιματα που ζπρεπε να λφςουν, όχι όμωσ κάτι πολφ ςυγκεκριμζνο ι πολφ 

χριςιμο, επειδι είναι ζνα πρόγραμμα που απλά μακαίνεισ να χρθςιμοποιείσ εργαλεία. 
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Τϊρα, ζπρεπε να ξεκινιςουν από το μθδζν. Και ζπρεπε να δθμιουργιςουν τα δικά τουσ 

υπολογιςτικά φφλλα, ϊςτε να κάνουν κάτι είναι χριςιμο γι 'αυτοφσ. 

Τι άλλο μπορϊ να ςασ πω; Πλα είναι χτιςμζνα για να γίνουν τα παιδιά πιο ανεξάρτθτα, να 

χτίςουν τθ δικι τουσ γνϊςθ. Τι ςθμαίνει αυτό; Ξεκινοφν με ςχεδόν τίποτα. Αρχίηουν με ζνα 

υπολογιςτικό φφλλο, το οποίο μόλισ που μποροφν να χρθςιμοποιιςουν. Αρχίηουν με 

κάποιουσ υπολογιςμοφσ και ςτθ ςυνζχεια τελικά ςυνειδθτοποιοφν πϊσ καταςκευάηεται ο 

θλεκτρικόσ λογαριαςμόσ και γνωρίηουν από ποφ προζρχονται όλα τα πάγια. Ζτςι αποκτοφν 

μια πραγματικι αντίλθψθ για το πϊσ μποροφν να δθμιουργιςουν ζνα ζργο. Επίςθσ 

κατανοοφν γιατί πρζπει να πλθρϊςουν πολλά πάγια κόςτθ, παρόλο που ίςωσ να μθν τα 

βλζπουν δίκαια, αλλά τελικά το αντιλαμβάνονται αρκετά καλά. 

Δυνατότθτα εξαγωγισ αποτελεςμάτων ςε διαφορετικά πλαίςια και πικανότθτα χριςθσ 

και από άλλα ιδρφματα: Τι γίνεται με τθν δυνατότθτα εξαγωγισ των αποτελεςμάτων; 

Λοιπόν, νομίηω ότι μποροφν να το χρθςιμοποιιςουν ςε άλλεσ χϊρεσ, παρόλο που μπορεί 

να υπάρξουν κάποιεσ διαφορζσ μεταξφ, δεν ξζρω, Λςπανία και Γαλλία. Στθν Λςπανία, 

χρθςιμοποιοφμε πολλι πυρθνικι ενζργεια και ςτθ Γαλλία όχι τόςο. Αλλά τελικά, ο 

θλεκτριςμόσ λειτουργεί μάλλον κατά το τον ίδιο τρόπο ςε πολλζσ χϊρεσ, τουλάχιςτον ςτθν 

Ευρϊπθ ι ςτισ ΘΡΑ και ςε οριςμζνεσ από αυτζσ τισ χϊρεσ. 
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7. Ζνα Ρομπότ ςτθν Σάξθ 

Τπεφκυνοσ υλοποίθςθσ: Maria del Mar Martin Jimenez 

Ίδρυμα: Colegio Monaita - Granada 

 

Γενικι  περιγραφι του ζργου και ςκοπόσ: Το πρόγραμμα επικεντρϊνεται ςτον 

προγραμματιςμό τθσ πτιςθσ των αεροςκαφϊν και ςτον προγραμματιςμό τθσ κίνθςθσ ενόσ 

ρομπότ. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να ςυνεχίςουμε να δουλεφουμε τθν 

υπολογιςτικι ςκζψθ ςτθν τάξθ, ενςωματϊνοντασ το πλιρεσ δυναμικό τθσ λογικισ ςκζψθσ 

(γεγονότα, ακολουκίεσ, βρόχουσ, μεταβλθτζσ, λειτουργίεσ, υπό όρουσ) ωσ ςφςτθμα 

επίλυςθσ προβλθμάτων, όπου είναι δυνατι θ κριτικι ςκζψθ, ο ςυνεργατικόσ ςχεδιαςμόσ 

και θ διαχείριςθ τθσ ενζργειασ. 

Προετοιμαςία και υλοποίθςθ του ζργου: Θ ιδζα είναι να υποςτθριχκοφν μακθτζσ 11 ετϊν 

ςτο να ενςωματϊςουν τισ παρακάτω πλθροφορίεσ, γνωρίηοντασ τουσ χϊρουσ του ςχολείου 

και ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ για τα μακθματικά και τθ γεωμετρία. Κα κακοδθγθκοφν ςτθν 

ανάπτυξθ ενόσ ζργου ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ που προτείνονται βιμα προσ βιμα με 

ζναν ουςιαςτικό τρόπο. Μόλισ το αντικείμενο λειτουργεί ςωςτά, ανοίγεται μια φάςθ για να 

δθμιουργθκοφν δθμιουργικζσ και προςωπικζσ παραλλαγζσ ςτθν αρχικι προςζγγιςθ. 

Οι παρακάτω ενότθτεσ διδάςκονται ςτουσ μακθτζσ, με πρακτικό και μθ τυπικό τρόπο: 

  1. Οι πρϊτεσ πτιςεισ και κινιςεισ μου. 

2. Ακροβατικά πάνω από το ζδαφοσ (εξαρτάται από το ρομπότ με το οποίο λειτουργοφν) 

3. Σχζδιο ςτον αζρα ι ςτο ζδαφοσ. 

4. Αποςτολι μθνυμάτων 

5. Κάντε μια γεωγραφικι περιιγθςθ ςε ζναν χάρτθ, προςδιορίηοντασ περιοχζσ 

Καινοτόμεσ πτυχζσ και αντίκτυποσ ςτθν παραδοςιακι διδακτικι μζκοδο: Οι 

προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ βοικθςαν τουσ μακθτζσ που ςυμμετείχαν ςτο ζργο να 
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κατανοιςουν πϊσ να εφαρμόςουν μακθματικζσ και επιςτθμονικζσ ζννοιεσ για τθν επίλυςθ 

προβλθμάτων, ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ που ζδωςαν οι εκπαιδευτικοί. Οι μακθτζσ, με τθν 

εφκολθ διαχείριςθ τθσ διαςφνδεςθσ του προγράμματοσ, ζμακαν πϊσ να μεταφράςουν τθ 

φυςικι γλϊςςα ςε κϊδικα, να προγραμματίςουν τθν κίνθςθ ςφμφωνα με μια ςειρά από 

προχποκζςεισ και να μάκουν πϊσ να εργάηονται ξεχωριςτά, δείχνοντασ τθν ευκφνθ και τθν 

περιζργεια ςτισ μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ. Χάρθ ςε αυτι τθν προςζγγιςθ, ανζπτυξαν 

νζεσ δυνατότθτεσ ςυνεργαςίασ με άλλουσ ςε περιβάλλον ομαδικισ εργαςίασ, κακιςτϊντασ 

πιο δθμιουργικι τθν εξεφρεςθ λφςεων ςτα προβλιματα που αντιμετϊπιηαν. Με αυτόν τον 

τρόπο κατανόθςαν εφκολα λφςεισ που προτείνονται από άλλουσ μακθτζσ, κακιςτϊντασ 

ζτςι τον εαυτό τουσ πιο ικανό ςτο να εκκζςουν ιδζεσ και ςχζδια ςε άλλα άτομα και να 

ςυμμετάςχουν ςε ομαδικζσ ςυηθτιςεισ. 

he proposed activities helped the students who took part to the activities to understand 

how to apply mathematic and scientific concepts for the resolution of problems, following 

the instructions provided by teachers. Being put in the condition of managing the program 

interface easily, students learned how to translate natural language to code, programming 

movement according to a set series of prerequisites and learning how to work individually, 

showing responsibility and curiosity in learning activities. Thanks to this approach, they 

developed new capabilities in collaborating with others in a teamwork setting, becoming 

more creative in finding solutions to the problems they were facing. In this way, they 

understood easily solutions proposed by other students, becoming hence more capable to 

expose ideas and projects to others and participating in group discussions. 
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8. Σν Παξαηεξεηήξην Pierre Auger 

Τπεφκυνοσ υλοποίθςθσ: Ilaria Veronesi 

Ίδρυμα: Liceo Scientifico Statale Mancini – Avellino 

 

Γενικι  περιγραφι του ζργου και ςκοπόσ: Σε αυτό το ζργο, περιγράφεται θ εκπαιδευτικι 

εμπειρία που πραγματοποιικθκε με Λταλοφσ μακθτζσ θλικίασ 17-18 ετϊν κατά τθ διάρκεια 

τθσ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό «ςτο ςχολείο των αςτροςωματιδίων» που διοργάνωςε το 

Εκνικό Λνςτιτοφτο Ρυρθνικισ Φυςικισ INFN. Θ εμπειρία κράτθςε ζξι μινεσ. Δείχνει επίςθσ 

πϊσ θ δράςθ-ζρευνα ςτθν επιςτθμονικι μεκοδολογία ςχθμάτιςε μια εναλλακτικι, 

αποτελεςματικι και με προςεγγιςτικά κίνθτρα, μελζτθ τθσ Φυςικισ. Με αυτό το ζργο το 

ςχολείο μασ κζρδιςε ζνα ειδικό βραβείο από τθ κριτικι επιτροπι του INFN το Μάρτιο του 

2018 για τθν πλθρότθτα του διδακτικοφ μοντζλου που παρουςιάςτθκε και για τον κετικό 

αντίκτυπο τθσ διδακτικισ πρακτικισ. 

Οι μακθτζσ είχαν ςθμαντικά πλεονεκτιματα από τισ πλθροφορίεσ και τα επιςτθμονικά 

δεδομζνα που καταγράφθκαν από το Ραρατθρθτιριο Pierre Auger και μεταδόκθκαν ςε 

ζναν υπολογιςτι ςε μια προςβάςιμθ περιοχι για επεξεργαςία από τον ιςτό. 

Επωφελικθκαν από τθν κακοδιγθςθ εκπαιδευτικϊν, ερευνθτϊν και τεχνικϊν τθσ INFN και 

δθμιοφργθςαν ζνα προϊόν ςτον τομζα των πολυμζςων. Πλα τα ζργα, οι προςλιψεισ και οι 

μελζτεσ δεν κα ιταν εφικτζσ χωρίσ τθν υποςτιριξθ του διδάςκοντοσ INFN μασ, Dott. Carla 

Aramo (INFN, Νάπολθ, Λταλία) 

Προετοιμαςία και υλοποίθςθ του ζργου: Θ ανάλυςθ δεδομζνων προθγικθκε από τθ φάςθ 

των ςεμιναρίων, διαλζξεων και εργαςτθριακϊν δραςτθριοτιτων που ςυνζβαλαν ςτθν 

εμβάκυνςθ των προβλθμάτων τθσ ςφγχρονθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ ςχετικά με τθν 

προζλευςθ του ςφμπαντοσ και τθ ςφνκεςθ και εξζλιξι του. Οι μακθτζσ ζλαβαν γνϊςθ των 

επιπτϊςεων τθσ κοςμικισ ακτινοβολίασ ςτθν ανκρϊπινθ γθ και ςτθν εξζλιξθ τθσ ηωισ ςτθ 

Γθ. Θ ανάπτυξθ τθσ προςζγγιςθσ των μακθτϊν ξεκίνθςε από τθν ιςτορικι αναςφνκεςθ τθσ 

ανακάλυψθσ των κοςμικϊν ακτινϊν, υπογραμμίηοντασ τθ ςθμαςία των πειραμάτων του 

Pacini, για να φτάςει ςτο Νόμπελ του Hess για τισ Κοςμικζσ Ακτίνεσ. Σε μια δεφτερθ ςτιγμι 

του ζργου των μακθτϊν, ζχει ςθμαςία θ ανάλυςθ του Ραρατθρθτθρίου Pierre Auger, 
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ειδικότερα δε των Δεξαμενϊν και των Τθλεςκοπίων Φκοριςμοφ. Στθ ςυνζχεια, ξεκίνθςε θ 

ενθμζρωςθ των δεδομζνων, όπου ιταν δυνατι θ μελζτθ των διακζςιμων δεδομζνων ςε 

απευκείασ ςφνδεςθ για δραςτθριότθτεσ προβολισ. 

Οι εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ εδραίωςαν τισ δεξιότθτεσ χάρθ ςτθ ςυνεργατικι μάκθςθ 

και τθν ομότιμθ εκπαίδευςθ, χωρίσ να παραμελοφν τισ τεχνικζσ πτυχζσ τθσ ζρευνασ, όπωσ θ 

ανάπτυξθ ανιχνευτϊν ςωματιδίων, τα προγράμματα θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και θ 

θλεκτρονικι διαχείριςθ του ςυςτιματοσ και θ απόκτθςθ δεδομζνων. Μια άλλθ ςθμαντικι 

ςτιγμι του ζργου είναι ότι θ επιςτθμονικι διάδοςθ ζχει προςανατολιςτεί ςε μακθτζσ 

διαφορετικϊν θλικιϊν: για τουσ μακθτζσ του δθμοτικοφ ςχολείου οργανϊκθκε θ 

τριςδιάςτατθ ανακαταςκευι του παρατθρθτθρίου του Pierre Auger, των κοςμικϊν ακτινϊν 

και των δεξαμενϊν από ανακυκλωμζνο υλικό (με ςκοπό τθν ευαιςκθτοποίθςθ ςχετικά με 

τθν επαναχρθςιμοποίθςθ των ςκουπιδιϊν) και ζνα απλό και αντιπροςωπευτικό 

βιντεοπαιχνίδι για τισ κοςμικζσ ακτίνεσ. Για τουσ μακθτζσ θλικίασ 13-14 ετϊν ζχει 

αναπτυχκεί θ ιςτοςελίδα μασ όπου είναι δυνατόν να βρεκοφν ζρευνεσ, διατριβζσ, βίντεο 

και προςομοιϊςεισ. Ζχει επίςθσ δθμιουργθκεί ζνα προφίλ Instagram για τθν αποκάλυψθ 

των πλθροφοριϊν. Τζλοσ, για τουσ μακθτζσ του ίδιου ςχολικοφ επιπζδου ζχει χτιςτεί ζνα 

πρόγραμμα ςε γλϊςςα C ++ για τθν ανακαταςκευι των τροχιϊν των κοςμικϊν ακτινϊν και 

ζχει γράψει γραφεί επιςτθμονικό εγχειρίδιο ςτθν αγγλικι γλϊςςα, διακζςιμο και ςτθν 

ιςτοςελίδα. 

Οι μακθτζσ παριγαγαν δφο αφίςεσ και μια παρουςίαςθ PPT τόςο ςτα ιταλικά όςο και ςτα 

αγγλικά για να περιγράψουν όλθ τθν εμπειρία. 

Καινοτόμεσ πτυχζσ και επιρροι ςτισ παραδοςιακζσ διδακτικζσ μεκόδουσ: Οι μακθτζσ, που 

εναλλάςςονται μεταξφ ςχολείου και εργαςίασ, ζχουν δείξει αυξανόμενο ενκουςιαςμό για 

τθ μελζτθ τθσ Φυςικισ. Αυτι θ εμπειρία τουσ ζδειξε μια εναλλακτικι γοθτευτικι 

εκπαιδευτικι προςζγγιςθ, ζχοντασ βιϊςει τον ενκουςιαςμό τθσ ζρευνασ και ζχοντασ 

παράγει το τελικό λογιςμικό. Θ επιτυχία τθσ εκπαιδευτικισ δράςθσ αντικατοπτρίηεται τόςο 

ςτα αυτογνωςτικά βιβλία που γράφονται από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ όςο και ςτισ 

ικανότθτεσ που επιτυγχάνονται ςτουσ ελζγχουσ κατά τθ διάρκεια τθσ εμπειρίασ.  
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9. AURAT – Πξνζζέζηε έλα ξνκπόη ζην ηξαπέδη 

Τπεφκυνοσ υλοποίθςθσ: Loris Pagani 

Ίδρυμα: ISIS C. Facchinetti - Castellanza 

 

Πλθροφορίεσ για τον κακθγθτι, το ςχολείο, τον αρικμό των μακθτϊν, τθν θλικία: Είμαι ο 

Loris Pagani, κακθγθτισ ΤΡΕ ςτο Τεχνικό Λνςτιτοφτο Facchinetti. Οι μακθτζσ που 

ςυμμετζχουν ςτο ζργο μου είναι μεταξφ του Τρίτου Ανϊτερου και του Ρζμπτου Ανϊτερου 

(15-18 ετϊν, ndr). Ζχω ζνα δίπλωμα ςτθ Βιομθχανικι Επιςτιμθ Ρλθροφορικισ και είμαι 

θκοποιόσ κεάτρου εδϊ και πολλά χρόνια. Στο ζργο προςπακϊ να φζρω τόςο τισ τεχνικζσ 

όςο και τισ δθμιουργικζσ πλευρζσ που προζρχονται από τισ δφο αυτζσ εμπειρίεσ. 

Περιγραφι του ζργου και τθσ υλοποίθςθσ: Οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ςε αυτό το 

πρόγραμμα το απόγευμα, ςε εκελοντικι βάςθ. Το ζργο είναι πολφ δυναμικό: ςτθν αρχι, 

διαδραματίηω κεμελιϊδθ ρόλο ςτο ςυντονιςμό του ζργου των μακθτϊν που δεν ζχουν 

ακόμα τθν κατάλλθλθ γνϊςθ για όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ που πρζπει να υλοποιθκοφν. 

Αρχίηω κζτοντάσ τουσ μια ςειρά από ερωτιςεισ και προβλιματα που πρζπει να λφςουν, 

επίςθσ ςε διαφορετικοφσ τομείσ από εκείνουσ που ξζρουν καλφτερα, όπωσ θλεκτρονικά και 

μθχανικά κ.λπ. 

Σε αυτό το ςθμείο, ο εκπαιδευτικόσ προτείνει μια μακροςκοπικι ιδζα για ζνα ζργο, το 

οποίο πρζπει να αναπτυχκεί και να διαχωριςτεί ςε μικροπρογράμματα από τουσ μακθτζσ, 

με βάςθ μια ςυηιτθςθ που ςτοχεφει ςτον κακοριςμό ςτόχων και ςκοπϊν. Οι μακθτζσ 

καλοφνται να προτείνουν και να πειραματιςτοφν, χρθςιμοποιϊντασ τισ ιδζεσ και τθ 

φανταςία τουσ και τθ μάκθςθ κατά τφχθ. Στθν αρχικι φάςθ, οι μακθτζσ τοποκετοφνται 

μπροςτά από το Arduino (μια πλατφόρμα θλεκτρονικοφ πρωτοτφπου ανοιχτοφ κϊδικα), 

δείχνοντάσ τουσ άλλα ζργα που ζχουν γίνει ςτο το παρελκόν, με τθ ςυμμετοχι μακθτϊν ςε 

μια ςυηιτθςθ για αυτοφσ, εξθγϊντασ πϊσ ζχουν γίνει τα πράγματα ςτο παρελκόν και 

επιςθμαίνοντασ ζναν τρόπο να ξεκινιςετε τθ ςυνεργαςία. 

Στθ ςυνζχεια οι μακθτζσ καλοφνται να ςυνεργαςτοφν και να ακολουκιςουν τθν ζνδειξθ 

του δαςκάλου, που τισ διορκϊνει και παρζχει ανατροφοδότθςθ για το ζργο που ζχει γίνει, 
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επιςθμαίνοντασ μια ςτρατθγικι για να αποφεφγουν ξανά τα ίδια λάκθ. Σε αυτι τθ φάςθ, οι 

μακθτζσ κα δείξουν τα πλεονεκτιματα και τισ αδυναμίεσ τουσ, κα λάβουν και κα 

παράςχουν διορκϊςεισ ςτουσ άλλουσ μακθτζσ του μακιματοσ, κα αναπτφξουν μια 

ςυνεταιριςτικι νοοτροπία και κα προςπακιςουν να ςτθρίξουν τουσ ςυναδζλφουσ τουσ 

χωρίσ να τουσ κρίνουν. Ζνα ιδιαίτερα περίπλοκο ζργο ςυνδζεται με τθν ανάγκθ 

υποςτιριξθσ εκείνων των μακθτϊν που είναι λιγότερο ικανοί να εργαςτοφν για τθν 

πραγματοποίθςθ πολφπλοκων τεχνολογικϊν εργαςιϊν, προςπακϊντασ να τουσ κρατιςουν 

ςτθν ομάδα και να αποφφγουν τον κίνδυνο εγκατάλειψθσ. 

Σε αυτό το ςθμείο, οι πλθροφορίεσ είναι ενςωματωμζνεσ με μακιματα ι βίντεο που 

εμφανίηονται ςτο Youtube, ακολουκοφμενα υπό τθν κακοδιγθςθ του δαςκάλου, ο οποίοσ 

εξθγεί πϊσ να ανακτιςουν οι μακθτζσ  αυτά τα υλικά και να πάρουν ότι καλφτερο από εκεί. 

Στο τζλοσ κάκε μζρασ, ςε μια ομάδα Whatsapp που δθμιοφργθςα με όλουσ τουσ μακθτζσ, 

παρουςιάηω τισ δραςτθριότθτεσ των μακθτϊν και των ομάδων, δίνοντασ ςε όλουσ τθν 

ευκαιρία να ανταλλάξουν, να ςυνεργαςτοφν και να ςυηθτιςουν τα κακικοντα ςε 

πραγματικό χρόνο και να γίνουν φορείσ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ. Σε αυτά τα μζςα 

ενθμζρωςθσ, κάκε μακθτισ κα ςυνειδθτοποιιςει εφκολα τα βίντεο από κάκε ζργο που 

επιτελοφνται και διαμοιράηονται με τουσ άλλουσ ςυμμετζχοντεσ, φτάνοντασ ςε ζνα καλό 

επίπεδο ανταλλαγισ πλθροφοριϊν με τουσ άλλουσ και ενκαρρφνοντασ τθ ςυμμετοχι. 

Θ υποςτιριξθ των μακθτϊν να ςυμμετζχουν ςε αυτό το ςυγκεκριμζνο είδοσ ανταγωνιςμοφ 

απαιτεί υψθλό επίπεδο προςοχισ κατά τθ φάςθ τθσ προετοιμαςίασ, ειδικά όςον αφορά τθ 

διανομι των κακθκόντων μζςα ςτθν ομάδα. Φυςικά, δεν ζχουν όλοι οι μακθτζσ 

ςυγκρίςιμεσ τεχνολογικζσ δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ, και θ ςυμβολι τουσ μπορεί να αλλάξει 

ανάλογα με τθν ειδικι κατάςταςθ. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, μερικζσ από αυτζσ μπορεί να 

είναι άμεςα ικανζσ να ςυμβάλλουν ενεργά, ενϊ άλλεσ μπορεί να απαιτοφν ιςχυρότερο 

επίπεδο αρχικισ κακοδιγθςθσ, ενϊ ςε μια μεταγενζςτερθ φάςθ του ζργου θ κατάςταςθ 

μπορεί να αλλάξει. Ο ρόλοσ του δαςκάλου / εκπαιδευτι είναι κεμελιϊδθσ ςε αυτι τθν 

περίπτωςθ: πρζπει να ενεργεί όπωσ ο ςυγγραφζασ ενόσ ζργου, εξθγϊντασ τουσ ρόλουσ που 

κα ζχει ο κάκε ζνασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν πραγματοποίθςθ του ζργου και 

αρχίηοντασ να δουλεφει ςαν τα ρομπότ ςτα οποία δουλεφουν είναι άλλοι χαρακτιρεσ με 
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τουσ οποίουσ πρζπει να αλλθλεπιδροφν, με ςτόχο τθν εγγφθςθ τθσ επιτυχίασ του ζργου. 

Ριςτεφω ότι μετά τθν αρχικι φάςθ οι μακθτζσ αρχίηουν να δουλεφουν με αυξανόμενο 

βακμό αυτονομίασ: θ κακοδιγθςι μου είναι ςθμαντικι ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ όπου τα 

τεχνολογικά κακικοντα είναι ιδιαίτερα περίπλοκα, αλλά οι μακθτζσ κερδίηουν ζνα 

αυξανόμενο επίπεδο αυτογνωςίασ και ςυνείδθςθσ των δυνατοτιτων και των ικανοτιτων 

τουσ . 

Πταν όλοι οι μακθτζσ ζχουν ρόλο ςτθν ομάδα, οι μακθτζσ προχωροφν ςτθν υλοποίθςθ του 

ζργου, χρθςιμοποιϊντασ νζεσ τεχνολογίεσ για να δθμιουργιςουν ζνα ςφνολο ςχζςεων που 

είναι κεμελιϊδεισ για τθ διαδικαςία μάκθςθσ. Ο ρόλοσ του κάκε μακθτι αποδίδεται από 

τον κακθγθτι ςφμφωνα με τισ ικανότθτεσ που παρουςιάηει κατά τθν πρϊτθ φάςθ των 

δραςτθριοτιτων. Αυτι θ διαδικαςία προχωρά μζςα από μια ςειρά από λάκθ και επιτυχίεσ: 

ο δάςκαλοσ πρζπει να είναι καλό να βοθκιςει τουσ μακθτζσ να το κατανοιςουν, 

εξθγϊντασ τα λάκθ και δείχνοντασ πϊσ όλοι μποροφςαν να χρθςιμοποιιςουν τισ αυξθμζνεσ 

ικανότθτζσ τουσ για να αντιμετωπίςουν και να ξεπεράςουν τα προβλιματα. Αφοφ θ ομάδα 

αναπτφξει ζναν μθχανιςμό αυτοδιαχείριςθσ, οι μακθτζσ είναι ζτοιμοι να προετοιμάςουν 

τθν τελικι δοκιμαςία: τθν πρόκλθςθ. Αυτι είναι θ ςτιγμι που όλοι οι ςυμμετζχοντεσ 

αρχίηουν να γίνονται μζροσ του ζργου, ετοιμάηοντασ να πολεμιςουν γι 'αυτό. 

Ο δάςκαλοσ πρζπει να υποςτθρίξει τουσ μακθτζσ ςτθν κατανόθςθ του πϊσ το αποτζλεςμα 

τθσ πρόκλθςθσ δεν είναι το πιο ςθμαντικό μζροσ του ζργου: θ εμπειρία τουσ από το 

γεγονόσ είναι το βαςικό μζροσ, ενϊ το αποτζλεςμα μπορεί να εξαρτάται από άλλουσ 

παράγοντεσ. Μετά το διαγωνιςμό ο δάςκαλοσ κα γράψει ζνα whatsapp μινυμα, αυτι είναι 

μια πραγματικι αξιολόγθςθ όπου οι δεξιότθτεσ των μακθτϊν κα αναγνωριςτοφν. Οι 

μακθτζσ παρζχουν πάντα μια μεγάλθ ανατροφοδότθςθ: μζνουν μζχρι αργά το βράδυ, 

ακόμα και αν δεν είναι υποχρεωμζνοι, και ςυμμετζχουν ενεργά ςτισ δραςτθριότθτεσ με 

ενκουςιαςμό. Αναπτφςςουν ζνα πολφ καλό ομαδικό πνεφμα, όπου θ τελικι πρόκλθςθ 

γίνεται τόςο ςθμείο εκκίνθςθσ και άφιξθσ: πολλοί μακθτζσ ςτθν πραγματικότθτα 

αποφαςίηουν να παραμείνουν ακόμα και μετά το τζλοσ του ζργου, ςυνεχίηοντασ να 

ςυμμετζχουν ςτο εργαςτιριο. 
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Εξαγωγι αποτελεςμάτων: Χρθςιμοποιϊ αυτι τθ μζκοδο από το 2015. Πλα αυτά τα χρόνια, 

οι μακθτζσ μου ζχουν κερδίςει ζναν παγκόςμιο διαγωνιςμό ρομποτικισ, δφο διεκνείσ 

διαγωνιςμοφσ και οκτϊ εκνικά βραβεία. Είμαι χαροφμενοσ γι 'αυτό, αλλά το πιο ςθμαντικό 

πράγμα για μζνα είναι θ ςυμβολι μου ςτθν προςωπικι ανάπτυξθ των μακθτϊν μου. 

Επιπλζον, το πιο ενδιαφζρον πράγμα ςυνδζεται με τθν δυνατότθτα εξαγωγισ τθσ μεκόδου: 

αν ςκεφτοφμε αφθρθμζνα, το πιο ςθμαντικό μζροσ είναι θ ανάπτυξθ τθσ ομαδικισ 

εργαςίασ, θ ικανότθτα των μακθτϊν να αλλθλεπιδροφν με ζναν ςαφι ςτόχο ςτο μυαλό ωσ 

μζροσ μιασ ομάδασ μζςα ςτο πλαίςιο ενόσ ζργου με ςυγκεκριμζνουσ ρόλουσ. Οι μακθτζσ 

ζχουν βελτιϊςει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίηουν ζνα πρόβλθμα και τισ δεξιότθτεσ 

ςπουδϊν τουσ. Ωσ αποτζλεςμα, οι μακθτζσ ζχουν μάκει να ςυνεργάηονται. Οι γονείσ των 

ςυμμετεχόντων εμπλζκονται ςτο ζργο και τουσ υποςτθρίηουν. Τα ιδρφματα, το ςχολείο, οι 

γονείσ ζχουν επικεντρϊςει όλο και περιςςότερο τθν προςοχι τουσ ςτουσ μακθτζσ. 
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Γ. ΕΜΠΕΙΡΙΕ ΣΘ ΕΞΑΣΟΜΙΚΕΤΜΕΝΘ ΜΑΘΘΘ ΜΕΩ ΣΘ 

ΟΠΣΙΚΘ ΜΑΘΘΘ 

1. Δθμιουργία βίντεο με βρϊςιμα χόρτα του τόπου μασ 

Τπεφκυνοσ υλοποίθςθσ: Ιωάννθσ Φραγκιαδάκθσ –  Κατερίνα Αμπατηι 

Ίδρυμα: Γυμνάςιο Αγίων Δζκα, Κριτθ, Ελλάδα 

 

Πλθροφορίεσ για τον κακθγθτι: Ο κ. Φραγκιαδάκθσ Λωάννθσ αποφοίτθςε από το Τμιμα 

Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ πριν τριάντα πζντε χρόνια και το 1985, 

ξεκίνθςε να εργάηεται ωσ κακθγθτισ ςε δθμόςιο ςχολείο. Ζχει πτυχίο Ειδικισ Αγωγισ. Ζχει 

διατελζςει διευκυντισ του Γυμναςίου Αγίων Δζκα για τα τελευταία οκτϊ χρόνια. Επιπλζον, 

εργάηεται ωσ δθμοςιογράφοσ ςε μια τοπικι εφθμερίδα για περίπου είκοςι χρόνια. Είναι 

πρόκυμοσ να ακοφςει ότι κζλουν να μοιραςτοφν οι μακθτζσ, να ςυηθτιςει μαηί τουσ τισ 

ανθςυχίεσ ι τα προβλιματά τουσ και να προςπακιςουν να βρουν λφςεισ μαηί ςε 

ςυνεργαςία. Επιπλζον, κεωρεί τουσ ςυναδζλφουσ του ότι είναι ςυνεργάτεσ ςε κοινοφσ 

εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ και πιςτεφει ότι οι ιςχυροί δεςμοί μεταξφ ,τουσ μποροφν να 

ςυμβάλουν ςτο εκπαιδευτικό τουσ ζργο. Αγαπά τθν καλι αίςκθςθ του χιοφμορ και το να 

λζει τθν αλικεια. 

Θ κα Αβατηι Κατερίνα αποφοίτθςε το Τμιμα Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ ςτο 

Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ το 2004. Στθ ςυνζχεια, το 2006 πιρε το 

μεταπτυχιακό τθσ ςτο Τμιμα Ξζνων Γλωςςϊν, Μετάφραςθσ και Διερμθνείασ ςτο Λόνιο 

Ρανεπιςτιμιο. Εργάηεται ωσ κακθγιτρια Αγγλικϊν ςτα δθμοτικά ςχολεία και το 2009 

απαςχολοφταν ωσ κακθγιτρια ξζνων γλωςςϊν ςε δθμόςια ςχολεία δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ. Εργάηεται ςτο Γυμνάςιο των Αγίων Δζκα από το 2014 και αιςκάνεται 

ευτυχιςμζνθ από τθ ςυνεργαςία τθσ με ζναν ςθμαντικό διευκυντι και διακεκριμζνουσ 

ςυναδζλφουσ. 

Σφποσ ςχολείου, πόλθ, αρικμόσ μακθτϊν και κακθγθτϊν, θλικία μακθτϊν: Μιλάμε για 

ζνα δθμόςιο Γυμνάςιο, που βρίςκεται ςτα νότια τθσ Κριτθσ. Αποτελείται από εκατό 

μακθτζσ και ζντεκα κακθγθτζσ. Στισ τάξεισ μασ, χρθςιμοποιοφμε κυρίωσ ςτρατθγικζσ 

εξατομικευμζνθσ μάκθςθσ, διότι πιςτεφουμε ακράδαντα ότι ανταποκρίνονται καλφτερα 
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ςτισ ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν (ταλζντα, δεξιότθτεσ, τάςεισ και 

επικυμίεσ). 

Γενικι  περιγραφι του ζργου και ςκοπόσ: Ρρόκειται για ζνα ζργο που ςυμβάλλει ςτθν 

ανάπτυξθ των δεξιοτιτων των μακθτϊν, όπωσ θ δυνατότθτα ςυλλογισ και ανταλλαγισ 

πλθροφοριϊν, ςχεδιαςμοφ και δράςθσ, επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ. Ζχω τθν τάςθ να 

εμπλζκω τουσ μακθτζσ μου ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ, διανζμοντασ ι αναςτρζφοντασ 

τουσ ρόλουσ. Χρθςιμοποιϊ πολλά οπτικοακουςτικά μζςα, ενϊ μερικζσ φορζσ κάνω τουσ 

μακθτζσ μου ςαν αςτζρεσ κινθματογραφικϊν ταινιϊν, προκειμζνου να παράγουν ταινίεσ ι 

φωτογραφίεσ. Θ κεατρικι εκπαίδευςθ, θ μουςικι και θ τζχνθ υποςτθρίηουν τισ ςτρατθγικζσ 

μάκθςθσ μου. Αυτό που επιδιϊκω είναι να κάνω τουσ μακθτζσ μου ςυνεργάτεσ και να 

ζχουν κοινι ευκφνθ. 

Ο ςκοπόσ τθσ ανάπτυξθσ του ςυγκεκριμζνου ζργου ιταν να βοθκιςει τουσ μακθτζσ να 

αλλάξουν τθ ςτάςθ και τθ ςυμπεριφορά τουσ. Επιπλζον, ικελα να καταλάβω πόςο 

γριγορα και ςε ποιο βακμό οι μακθτζσ "χωνεφουν" όλεσ τισ νζεσ πλθροφορίεσ που τουσ 

δίνονται. 

Προετοιμαςία και υλοποίθςθ του ζργου: Πςον αφορά τθν επιλογι του κζματοσ του ζργου 

μασ, το ςχολικό κζμα Home Economics ιταν ηωτικισ ςθμαςίασ. Τα κφρια προβλιματα που 

αντιμετϊπιςα ιταν θ ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν, θ ςυλλογι πλθροφοριϊν, θ εξαγωγι 

ςυμπεραςμάτων και θ παρουςίαςθ του ζργου μασ. Ζχω επίςθσ αντιμετωπίςει οργανωτικά 

και οικονομικά προβλιματα, περιοριςμζνο χρόνο (τόςο δικό μου όςο και των μακθτϊν), 

προβλιματα πεικαρχίασ κ.λπ. 

Φάςθ διαχείριςθσ και ςχεδιαςμοφ: Λαμβάνοντασ υπόψθ το προφίλ μου και αυτό των 

μακθτϊν μου, κα υποςτιριηα ότι θ προςτικζμενθ αξία τθσ φάςθσ διαχείριςθσ και 

ςχεδιαςμοφ ιταν θ ανάπτυξθ τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ αμοιβαίασ βοικειασ των μακθτϊν 

μου. Εκτόσ από αυτό, οι μακθτζσ κατανοοφςαν όρουσ όπωσ θ ενςυναίςκθςθ, θ αίςκθςθ 

του δίκαιου παιχνιδιοφ κλπ.  

Καινοτόμεσ πτυχζσ και αντίκτυποσ ςτθν παραδοςιακι διδακτικι μζκοδο: Οι αλλαγζσ που 

θ καινοτομία μου παρζχει ςτισ μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ αναφζρονται τόςο ςτα ίδια τα 

μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ όςο και ςτον τρόπο με τον οποίο οι μακθτζσ τα χρθςιμοποιοφν. 

Θ λιψθ των μακθτϊν ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ και θ άμεςθ ζκκεςθ ςε νζεσ ιδζεσ και γνϊςεισ 
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ιταν κάτι καλό γι' αυτοφσ. Σίγουρα πιςτεφω ότι θ καινοτομία μου (εφ' όςον εφαρμόηεται 

με ςυνζπεια και διαρκϊσ) ζχει επιφζρει αντίκτυπο ςτθν παραδοςιακι διδακτικι μζκοδο. Θ 

εργαςία ςε ζνα ζργο ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικισ ςκζψθσ, επικοινωνίασ και 

ςυνεργαςίασ των μακθτϊν. Θ παραδοςιακι διδαςκαλία ςτερείται αυτϊν των 

χαρακτθριςτικϊν. 

Δυνατότθτα εξαγωγισ αποτελεςμάτων ςε διαφορετικά πλαίςια και πικανότθτα χριςθσ 

και από άλλα ιδρφματα: Κατά τθ γνϊμθ μου, θ βελτίωςθ των εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων γενικά δεν εξαρτάται μόνο από τθν καλι πρακτικι μου (καινοτομία). 

Ωςτόςο, κα μποροφςε να ςυμβάλει ςτθ βελτίωςθ των προαναφερκζντων προγραμμάτων, 

εφόςον τα χαρακτθριςτικά των ιδρυμάτων που ενδιαφζρονται να το εφαρμόςουν, ιταν 

παρόμοια με εκείνα του ςχολείου μου. Για να είμαι πιο ςαφισ, ο εκπαιδευτικόσ που κα 

ικελε να χρθςιμοποιιςει τθν ίδια μζκοδο, κα ιταν χριςιμο να λάβει υπόψθ κάποιεσ 

παραμζτρουσ όπωσ ο μικρόσ αρικμόσ των μακθτϊν που ςυμμετείχαν ςε αυτό, οι μζςεσ 

γνωςιακζσ δεξιότθτζσ τουσ, το γεγονόσ ότι το προςωπικό του ςχολείου δεν ηει κοντά, κλπ. 

Θ αναπτυςςόμενθ γνϊςθ κα μποροφςε να εξαχκεί με τθ μορφι μιασ ςχετικισ ταινίασ 

μικροφ μικουσ όπου οι μακθτζσ κα είναι τα αςτζρια και οι ςυνειςφζροντεσ τθσ. Επιπλζον, 

θ διοργάνωςθ ενόσ ςχετικοφ ςεμιναρίου ςτο ςχολείο προκειμζνου να παρουςιαςτεί το 

ζργο ςτθν τοπικι κοινότθτα και ςτθ ςυνζχεια να ςυηθτθκεί το αποτζλεςμα, κα ιταν καλι 

ιδζα. Εναλλακτικά, οι μακθτζσ κα μποροφςαν να κάνουν ζνα λεφκωμα φωτογραφιϊν που 

κα περιγράφει ολόκλθρθ τθ διαδικαςία με λίγα λόγια. 
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2. Θ Διδαςκαλία τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ με τθ χριςθ ταινιϊν μικροφ μικουσ - 

Διαδραςτικόσ Κινθματογράφοσ 

Τπεφκυνοσ υλοποίθςθσ: Νικόλαοσ Μπεκιάρθσ 

Ίδρυμα: 1ο ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου, Κριτθ, Ελλάδα 

 

Πλθροφορίεσ για τον κακθγθτι: Ο κ. Μπεκιάρθσ Νικόλαοσ είναι κακθγθτισ Αγγλικϊν με 

πτυχίο Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ, πτυχιοφχοσ του Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου 

Κεςςαλονίκθσ. Γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1969. Εργάηεται ςτο 1ο Επαγγελματικό Λφκειο 

Αγίου Νικολάου-Κριτθσ από το 2005. Ζχει 19ετι εργαςιακι εμπειρία ωσ εκπαιδευτικόσ 

Αγγλικϊν (2 ςε ιδιωτικά ςχολεία και 17 ςε δθμόςια ςχολεία). 

Ζχει επίςθσ εργαςτεί για 2 χρόνια ωσ μεταφραςτισ ςτο Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο 

Κεςςαλονίκθσ και για 3,5 ζτθ ωσ διερμθνζασ ςτο Υπουργείο Δικαιοςφνθσ. Είναι μζλοσ τθσ 

οργανωτικισ επιτροπισ του "Αγγλικοφ Φεςτιβάλ Λαςικίου" για 6 χρόνια. Ζχει διατελζςει 

ςυντονιςτισ τθσ λζςχθσ δραματικισ ςχολισ για 13 χρόνια και (μαηί με τον διευκυντι) ο 

ςυντονιςτισ τθσ ομάδασ για τθν καταπολζμθςθ του εκφοβιςμοφ επί 10 ζτθ. Ζχει 

παρακολουκιςει διάφορα ςεμινάρια Δράματοσ και Κινθματογράφου. Ζχει επίςθσ 

παρακολουκιςει πολλά ςεμινάρια με κζμα «Διδαςκαλία τθσ Αγγλικισ Μεκοδολογίασ» 

(διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία, επικοινωνιακι διδαςκαλία γλωςςϊν κλπ). Κατά τθ φοίτθςθ 

ςτο Ρανεπιςτιμιο, πιρε μάκθμα φωτογραφίασ και αργότερα εργάςτθκε ωσ βοθκόσ 

φωτογραφίασ για τον κ. Λωάννθ Τηιμπρζ (επαγγελματία φωτογράφου και καλλιτζχνθ που 

ηει και εργάηεται ςτθ Κεςςαλονίκθ-Ελλάδα). Του αρζςει θ νζα τεχνολογία κακϊσ και θ 

μουςικι, ενϊ μπορεί να παίξει πολλά ελλθνικά παραδοςιακά όργανα (μπουηοφκι, τηουράσ, 

μπαγλαμάσ, κλπ). Αγαπάει τισ γαλλικζσ ταινίεσ, το ψαροντοφφεκο, τθν κθπουρικι, τθ 

φωτογράφθςθ, τα ταξίδια και θ διδαςκαλία αγγλικϊν μζςω ταινιϊν μικροφ μικουσ. 

Σφποσ ςχολείου, πόλθ, αρικμόσ μακθτϊν και κακθγθτϊν, θλικία μακθτϊν: Το ςχολείο 

είναι το 1ο Επαγγελματικό Λφκειο του Αγίου Νικολάου. Ο Άγιοσ Νικόλαοσ είναι μια μικρι 

τουριςτικι πόλθ ςτα ανατολικά τθσ Κριτθσ, πρωτεφουςα του Νομοφ Λαςικίου και μία από 

τισ πιο ανεπτυγμζνεσ τουριςτικζσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ. Το ςχολείο διακζτει εργαςτιριο 

αγγλικισ γλϊςςασ, εργαςτιριο φυςικισ και τεχνολογίασ, 4 πλιρωσ εξοπλιςμζνα 

εργαςτιρια υπολογιςτϊν και 3 θλεκτρονικά εργαςτιρια υψθλϊν ευρωπαϊκϊν προτφπων. 
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Υπάρχουν 32 κακθγθτζσ ςε όλεσ τισ ειδικότθτεσ, οι περιςςότεροι από τουσ οποίουσ 

εφαρμόηουν καινοτόμεσ δράςεισ τα τελευταία χρόνια. Τζτοιεσ ενζργειεσ, λόγω τθσ 

ζλλειψθσ πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων ςτθν πόλθ, τισ περιςςότερεσ φορζσ είναι ο μόνοσ 

τρόποσ επικοινωνίασ των παιδιϊν με τθ ςφγχρονθ κοινωνικι, επιςτθμονικι και πολιτιςτικι 

πραγματικότθτα. Οι περιςςότεροι δάςκαλοι ςτο ςχολείο μασ είναι πολφ ζμπειροι αλλά 

ταυτόχρονα πολφ ενκουςιϊδεισ, ανοιχτοί και πολφ πρόκυμοι να υιοκετιςουν νζεσ 

μεκόδουσ διδαςκαλίασ. Στο ςχολείο υπάρχουν 240 μακθτζσ θλικίασ 15 ζωσ 19 ετϊν. 

Αρκετοί από τουσ μακθτζσ μασ ζχουν μακθςιακζσ δυςκολίεσ (δυςλεξία ι αυτιςμό) αλλά οι 

περιςςότεροι από αυτοφσ ζχουν ενςωματωκεί ομαλά ςτθν ςχολικι κοινότθτα. Πλοι οι 

μακθτζσ διδάςκονται ξζνεσ γλϊςςεσ: αγγλικά και μερικοί αγγλικά και γερμανικά. Οι 

δάςκαλοι και οι μακθτζσ αςχολοφνται κυρίωσ με περιβαλλοντικά κζματα, τθ μουςικι και 

τθν καταπολζμθςθ τθσ ςχολικισ βίασ (εκφοβιςμόσ). Οι γνϊςεισ τουσ ςτον τομζα τθσ 

τεχνολογίασ των πλθροφοριϊν είναι πολφ καλζσ (διδάςκονται από ζμπειρουσ 

εκπαιδευτικοφσ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν) και μποροφν να επικοινωνοφν 

χρθςιμοποιϊντασ ψθφιακά εργαλεία. 

Γενικι  περιγραφι του ζργου και ςκοπόσ: Υπάρχει ζνα ςθμείο που όλοι οι εκπαιδευτικοί 

ςτο ςχολείο μου ςυμφωνοφν. Ενϊ οι μακθτζσ μασ είναι "ικανοί για μεγάλεσ περιόδουσ 

ςυγκζντρωςθσ", επειδι περνοφν πολφ χρόνο μόνοι τουσ χρθςιμοποιϊντασ τθν τεχνολογία, 

τείνουν να ζχουν λιγότερθ ευελιξία ςτον τρόπο επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων και 

ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ και είναι πολφ δφςκολο να ςυγκεντρωκοφν. Με το ζργο μασ 

προςπακοφμε να λφςουμε αυτό το πρόβλθμα. Στόχοσ μασ είναι να παρακινιςουμε, να 

κακοδθγιςουμε και να βοθκιςουμε τουσ μακθτζσ να δθμιουργιςουν τισ δικζσ τουσ 

ταινίεσ. Ακριβϊσ για διαςκζδαςθ, καλοφμε τισ ταινίεσ που παράγουμε "SFSP" που είναι 

"ταινίεσ μικροφ μικουσ για ςυγκεκριμζνουσ ςκοποφσ" και το κάνουμε αυτό επειδι 

δθμιουργοφμε αυτό το αυκεντικό οπτικοακουςτικό υλικό για να διδάξουμε γραμματικι ι 

λεξιλόγιο δθλ. μιλάμε για παγκόςμια ηθτιματα. Πταν ικελα να διδάξω για παράδειγμα το 

"1ο και 2ο υπό όρουσ", ηιτθςα από τουσ μακθτζσ μου να κάνουν μια ταινία με τίτλο "τι 

γίνεται αν". Άρχιςαν αμζςωσ να γράφουν το ςενάριο και ιταν πολφ χαροφμενοι που 

προχϊρθςαν ςτο ςτάδιο τθσ παραγωγισ. 
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Θ μζκοδοσ μασ είναι πολφ απλι νομίηω. Το ςχολείο μασ είναι Επαγγελματικό Λφκειο, το 

οποίο ςθμαίνει ότι είναι ςχεδιαςμζνο να παρζχει επαγγελματικι εκπαίδευςθ ι τεχνικζσ 

δεξιότθτεσ που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων μιασ ςυγκεκριμζνθσ 

εργαςίασ. Βλζπουμε ότι ςτθν ομάδα μασ, ζχουμε μακθτζσ από όλεσ τισ ομάδεσ 

προςανατολιςμοφ, δθλαδι, ζχουμε μακθτζσ που ειδικεφονται ςτθν Ρλθροφορικι, τθ 

Διοίκθςθ Οικονομίασ και Μάρκετινγκ, Θλεκτρονικϊν και Υγείασ Ρρόνοιασ. Στθν περίπτωςθ 

τθσ ταινίασ "Τι εάν", αφοφ αποφαςίςαμε για το οικόπεδο, ζδωςα οδθγίεσ (γραμμζνεσ ςτα 

αγγλικά) και ηιτθςα από τουσ μακθτζσ μου από τον τομζα Θλεκτρονικϊν να χειριςτοφν τισ 

κάμερεσ, να φτιάξουν κάποιουσ ανακλαςτιρεσ και να χτίςουν ζναν πίνακα LED για να 

φωτίςουν τθ ςκθνι. Τουσ ζδωςα επίςθσ το εγχειρίδιο τθσ φωτογραφικισ μθχανισ (ςτα 

αγγλικά φυςικά) και μια ςφνδεςθ με ζνα βίντεο ςτο youtube όπου κα μποροφςαν να 

πάρουν τισ πλθροφορίεσ που χρειάηονταν για να εκτελζςουν τα κακικοντα που τουσ είχαν 

ανατεκεί. Στθ ςυνζχεια, τουσ ηιτθςα να επιλζξουν τισ τοποκεςίεσ, να τισ επιςκεφτοφν πριν 

από το γφριςμα, να ελζγξουν το φωσ και να ςιγουρευτοφν ότι δεν κα υπάρξουν διακοπζσ ι 

αποςπάςεισ ιχων. 

Μετά από αυτό, ζδωςα οδθγίεσ ςτουσ μακθτζσ μου από τον τομζα Ρλθροφορικισ να 

γράψουν το ςενάριο, να κάνουν ιςτορίεσ και να αςχολθκοφν με το λογιςμικό επεξεργαςίασ 

(για το ςτάδιο παραγωγισ μετά τθ λιψθ.) 

Στθ ςυνζχεια, ζδωςα οδθγίεσ ςτουσ μακθτζσ από τον τομζα τθσ Διοίκθςθσ και Οικονομίασ 

για τον τρόπο προετοιμαςίασ του προχπολογιςμοφ για τθν παραγωγι ταινιϊν, κακϊσ και 

για το ςχεδιαςμό ενδυματολογίου και τθν ζρευνα για τουσ κφριουσ χαρακτιρεσ τθσ ταινίασ 

(χρθςιμοποιϊντασ τισ γνϊςεισ τουσ από τισ κοινωνικζσ μελζτεσ και τθν εμπορία). Οι ίδιοι 

ζκαναν επίςθσ και τα κοςτοφμια. 

Τζλοσ, προετοιμάςτθκαν οι θκοποιοί (όλοι από τον τομζα Υγείασ-Ρρόνοιασ) και γυρίςαμε 

τθν ταινία, θ οποία ιταν αρκετά εφκολθ κακϊσ είχαμε τθν τφχθ να ζχουμε κάποιουσ 

ςπουδαίουσ βοθκοφσ ςκθνοκζτεσ (μακθτζσ τθσ τρίτθσ τάξθσ) που ζκαναν το πρόγραμμα 

παραγωγισ και πραγματοποίθςαν εκατοντάδεσ από άλλα εξαιρετικά ςθμαντικά 

κακικοντα. 

Θ επεξεργαςμζνθ ταινία είναι από τότε το βαςικό και κφριο πολφτιμο εργαλείο μου για να 

διδάξω τθν πρϊτθ και τθ δεφτερθ περίπτωςθ όρων. Οι μακθτζσ τθσ πρϊτθσ τάξθσ 
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εμπλζκονται ζτςι - βλζποντασ γνωςτά πρόςωπα και γνωςτά μζρθ - με ενκουςιαςμό και ζτςι 

θ διδαςκαλία γίνεται εφκολθ και διαςκεδαςτικι. Θ επόμενθ ταινία που κάναμε ιταν "Make 

Emmie smile". Χρθςιμοποιϊ αυτι τθν ταινία για να διδάξω λεξιλόγιο που ςχετίηεται με τθν 

«ενςυναίςκθςθ». 

Προετοιμαςία και υλοποίθςθ του ζργου: Λοιπόν, χρειάςτθκε πολφσ χρόνοσ και 

προςπάκεια για να δθμιουργθκεί ζνα ςχζδιο ζργου. Υπιρξε πάρα πολλι δουλειά που 

ζπρεπε να γίνει για να περιγράψουμε τισ δραςτθριότθτεσ, τα κακικοντα και τα 

χρονοδιαγράμματα. Ζτςι, θ προετοιμαςία του χρονοδιαγράμματοσ κακϊσ και θ υπζρβαςθ 

των εμποδίων ιταν πραγματικά δφςκολα. Μασ πιρε ζνα μινα για να γράψουμε το 1ο 

ςενάριο για παράδειγμα. Φαίνεται ότι μασ ζλειπε θ απαιτοφμενθ εμπειρία εκείνθ τθ 

ςτιγμι. Είχαμε αποφαςίςει να κρατιςουμε το βαςικό κομμάτι απλό, να είμαςτε αλθκινοί 

ςτουσ εαυτοφσ μασ και να μθν μιμοφμαςτε άλλουσ, αλλά ποιανοφ "δουλειά" ιταν να 

γράψει το ςενάριο; Θ διαδικαςία τθσ ςυγγραφισ περιλαμβάνει ζρευνα, ςχεδιαςμό, 

ανάπτυξθ χαρακτιρα και γραφι. Ζτςι, μετά από κάποια ςκζψθ, αποφαςίςαμε να τθν 

δϊςουμε ςτουσ μακθτζσ του Marketing και δεν το μετανιϊςαμε. 

Φάςθ διαχείριςθσ και ςχεδιαςμοφ: Ζμακα προςωπικά πϊσ να μιλιςω αποτελεςματικά 

ςτουσ μακθτζσ μου για τθ διαχείριςθ ζργων, τισ ζννοιεσ και τισ τεχνικζσ. Είχα τθν ευκαιρία 

να αναπτφξω μια κετικι διαπροςωπικι ςχζςθ με τουσ περιςςότερουσ ςυναδζλφουσ μου 

ςτο ςχολείο, ειδικά εκείνουσ που διδάςκω τεχνικά κζματα και πραγματικά μου άρεςε να 

δουλεφω με τουσ μακθτζσ μου ςτον ςχεδιαςμό του ζργου. Πςο για τουσ μακθτζσ μου, 

νομίηω ότι ζμακαν να ςυνεργάηονται, να ςζβονται τθ γνϊμθ των άλλων μακθτϊν και να 

διαπραγματεφονται. Τϊρα γνωρίηουν ότι για να λειτουργιςουν παραγωγικά οι ομάδεσ, 

πρζπει πρϊτα να εκπλθρϊςουν τθν ατομικι τουσ ευκφνθ. Ζμακαν επίςθσ πϊσ να 

επικοινωνοφν με ςαφινεια ςε πνευματικά και ςυναιςκθματικά επίπεδα και ότι ςε μια 

ομάδα ανκρϊπων που ςυνεργάηονται πρζπει να είναι ανοιχτοί ςε νζεσ ιδζεσ, να ακοφνε 

τουσ άλλουσ, να είναι ειλικρινείσ και με ςεβαςμό.  

Καινοτόμεσ πτυχζσ και αντίκτυπο ςτθν παραδοςιακι διδακτικι μζκοδο: Ζχοντασ διδάξει 

αγγλικά ςτα Ελλθνικά Δθμόςια Σχολεία για ςχεδόν 18 χρόνια, ζχω ςυναντιςει πολλοφσ 

μακθτζσ που ζμακαν πολλά αγγλικά παρακολουκϊντασ κλιπ ςτο youtube. Απλϊσ 

χρειάηονται τθν ζκδοςθ "βίντεο με υπότιτλοσ". Ρροχωρϊντασ λίγο περιςςότερο, αυτό που 
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πραγματικά κάνω ςτο ςχολείο μου, είναι να χρθςιμοποιοφμε τθ γλϊςςα ςτόχου (Αγγλικά) 

για να διδάξω ςτουσ μακθτζσ τα βαςικά τθσ κινθματογραφικισ παραγωγισ. Τουσ 

διδάςκουμε πϊσ να ςχεδιάηουμε προςεκτικά κάκε πτυχι τθσ ταινίασ, να καταςκευάηουμε 

κάποιο εξοπλιςμό "Do It Yourself", πϊσ να χρθςιμοποιοφμε κάμερεσ κλπ. Αυτι θ ομάδα 

μακθτϊν κα είναι το πλιρωμά μασ των κινθματογραφιςτϊν και ταυτόχρονα το "πλιρωμά 

μασ" των μακθτϊν τθσ αγγλικισ γλϊςςασ. Ρροκειμζνου να παραχκεί το αυκεντικό 

διδακτικό υλικό (θ ταινία μικροφ μικουσ), για να ολοκλθρϊςουν τθν εργαςία που τουσ ζχει 

ανατεκεί, πρζπει να ακολουκιςουν οδθγίεσ, να παρακολουκιςουν μακιματα βίντεο, να 

ηθτιςουν βοικεια από τον δάςκαλο. Οι μακθτζσ από τον τομζα των Θλεκτρονικϊν, 

κλικθκαν να κάνουν ζνα DIY, χαμθλοφ κόςτουσ, "γερανό κάμερασ". Κάνοντασ αυτό που 

τουσ αρζςει καλφτερα και ενϊ προςπακοφν να καταςκευάςουν το γερανό, μακαίνουν 

πολλά, κακϊσ πρζπει να κάνουν ζνα ςχζδιο, κάποια ομαδικι εργαςία και να 

ςυνεργαςτοφν. Πχι μόνο χρειάηεται να βελτιϊςουν τισ γλωςςικζσ δεξιότθτζσ τουσ, αλλά 

πρζπει επίςθσ να είναι υπεφκυνοι, να αναπτφξουν κριτικι ςκζψθ, λογικι, ιςχυρζσ 

επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ, διαπολιτιςμικζσ δεξιότθτεσ και πολλζσ άλλεσ δεξιότθτεσ και 

ικανότθτεσ. 

Αυτι θ μζκοδοσ ζχει πολφ λίγθ ςχζςθ με τθν παραδοςιακι μζκοδο PPP (Ραρουςίαςθ-

Ρρακτικι Ραραγωγι). Κατά κάποιο τρόπο, είναι μια ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ δεξιοτιτων 

για τθν εκμάκθςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ (ι οποιαςδιποτε άλλθσ ξζνθσ γλϊςςασ) με τθ 

χριςθ τθσ μεκόδου του ζργου. Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μόνο ςτα Επαγγελματικά 

Σχολεία, κακϊσ ο δάςκαλοσ πρζπει να ζχει μακθτζσ από όλεσ τισ ομάδεσ προςανατολιςμοφ. 

Με βάςθ τθ φιλοςοφία του πραγματιςμοφ και τθ φιλοςοφία τθσ «μάκθςθσ με βάςθ τθν 

πρακτικι», αυτό που κάνουμε είναι να προςπακιςουμε να κινθτοποιιςουμε τουσ μακθτζσ 

μασ να μάκουν τθν ξζνθ γλϊςςα ενϊ εκτελοφν εποικοδομθτικζσ δραςτθριότθτεσ ςε 

φυςικζσ ςυνκικεσ. Σε αυτι τθ μζκοδο διδαςκαλίασ, ο ρόλοσ του δαςκάλου δεν είναι αυτόσ 

ενόσ δικτάτορα, αλλά ζνασ οδθγόσ, ζνασ ςυνεργάτθσ, ζνασ φίλοσ! 

Δυνατότθτα εξαγωγισ αποτελεςμάτων ςε διαφορετικά πλαίςια και πικανότθτα χριςθσ 

και από άλλα ιδρφματα: Ριςτεφω πραγματικά ότι θ πρακτικι μου κα μποροφςε να 

χρθςιμοποιθκεί μόνο ςτα Επαγγελματικά Σχολεία. Κάποιοσ πρζπει να οικοδομιςει μια 

ομάδα μακθτϊν που ςιμερα ειδικεφονται ςε διάφορουσ τομείσ όπωσ οι υπολογιςτζσ, το 
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μάρκετινγκ και θ θλεκτρονικι. Θ όλθ διαδικαςία μπορεί να ζχει νόθμα μόνο αν 

ακολουκείτε τουσ κανόνεσ που κακορίηονται από τθν εμπειρία και τθν πρακτικι. Ωςτόςο, 

ζνασ δάςκαλοσ κα πρζπει πάντα να αμφιςβθτεί τουσ κανόνεσ, να αναλάβει κινδφνουσ, να 

είναι ενςυναιςκθτικόσ, να μακαίνει από τθν αποτυχία. Σε αυτι τθ βάςθ, οποιοςδιποτε 

τφποσ ςχολείου κα μποροφςε να χρθςιμοποιιςει αυτι τθν πρακτικι. Οι μακθτζσ 

μακαίνουν τι χρειάηεται για να κάνουν μια ταινία. Μάκουν τι κάνει ο ςκθνοκζτθσ, ο βοθκόσ 

ςκθνοκζτθ, ο ςυγγραφζασ ςεναρίων, ο ςχεδιαςτισ κοςτουμιϊν. Αναπτφςςουν επίςθσ τισ 

δεξιότθτεσ που είναι απαραίτθτεσ για κάκε εργαςία που τουσ ανατίκεται. Αφοφ ζχουν 

ςυμμετάςχει ςτο πρόγραμμα, οι μακθτζσ γίνονται καλφτεροι κεατζσ και κριτικοί των 

ταινιϊν που παρακολουκοφν, κακϊσ είναι ςε κζςθ να καταλάβουν τι είναι πίςω από τισ 

ςκθνζσ. Μερικοί από τουσ μακθτζσ μπορεί να είναι ςε κζςθ να βρουν δουλειά ςτθ 

βιομθχανία ταινιϊν ι τθλεόραςθσ ι απλϊσ να αποκτιςουν ζνα νζα χόμπι όπωσ θ 

φωτογραφία, θ ςχεδίαςθ κοςτουμιϊν ι θ ηωγραφικι. Επίςθσ, αςκοφν αγγλικά-ειδικά το 

ESP, δθλαδι αγγλικά για ειδικοφσ ςκοποφσ. Κακϊσ οι μακθτζσ αςχολοφνται με τισ 

διαπολιτιςμικζσ δραςτθριότθτεσ, πρζπει να ςυνεργάηονται με μακθτζσ άλλων κλάδων και 

ζτςι αναπτφςςουν τθν ικανότθτα ςυνεργαςίασ με τουσ ςυνομιλικοφσ τουσ, κάτι το οποίο 

είναι μια βαςικι ικανότθτα για τον ςφγχρονο Ευρωπαίο πολίτθ. Επίςθσ, μακαίνουν να 

κζτουν ςτόχουσ, να εργάηονται ςκλθρά για να τουσ επιτφχουν και να αιςκάνονται 

πραγματικά ςίγουροι ότι κατάφεραν να επιτφχουν ζναν τζτοιο ςτόχο, όπωσ τθ 

μαγνθτοςκόπθςθ μιασ ολόκλθρθσ ταινίασ. Πλα αυτά είναι περιουςιακά ςτοιχεία για τθ 

διαμόρφωςθ τόςο του χαρακτιρα κάκε μακθτι όςο και τθσ κοινωνίασ του μζλλοντοσ. 
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3. Μζκοδοσ Flipped classroom 

Τπεφκυνοσ υλοποίθςθσ: Andreea Miu 

Ίδρυμα: Agricultural and Technological High School - Barcanesti 

 

Πλθροφορίεσ για τον κακθγθτι: Το όνομά μου είναι Andreea Miu και είμαι εκπαιδευτικόσ 

Αγγλικισ ςτο Γεωργικό και Τεχνολογικό Λφκειο του Barcareesti, ςτθν επαρχία Prahova τθσ 

ουμανίασ. 

Ηω ςτθν πόλθ Ploiesti, πρωτεφουςα τθσ επαρχίασ Prahova, ουμανίασ. Στο εκνικό 

πρόγραμμα ςπουδϊν, τα αγγλικά παίηουν πολφ ςθμαντικό ρόλο. Ρροωκείται ζνασ 

ςφγχρονοσ τφποσ διδαςκαλίασ, εκμάκθςθσ και αξιολόγθςθσ, προκειμζνου να τονωκεί το 

κίνθτρο των μακθτϊν. Σε όλα ςχεδόν τα ςχολεία τθσ ουμανίασ, θ αγγλικι είναι θ πρϊτθ 

ξζνθ γλϊςςα που διδάςκεται. 

Στο πλαίςιο αυτοφ του ζργου, ςυνζβαλα με μια ςφγχρονθ μζκοδο - τθν αναςτροφι τθσ 

μεκόδου. Θ Flipped Learning είναι μια παιδαγωγικι προςζγγιςθ ςτθν οποία θ άμεςθ 

διδαςκαλία μετακινείται από τον χϊρο του ομαδικοφ μακθςιακοφ χϊρου ςτον ατομικό 

μακθςιακό χϊρο και ο προκφπτων χϊροσ ομάδασ μετατρζπεται ςε ζνα δυναμικό 

περιβάλλον διαδραςτικισ μάκθςθσ, όπου ο εκπαιδευτικόσ κακοδθγεί τουσ μακθτζσ κακϊσ 

εφαρμόηουν ζννοιεσ και εμπλζκονται δθμιουργικά ςτο αντικείμενο του κζματοσ. Μια 

κατευκυντιρια αρχι τθσ αναςτρζψιμθσ αίκουςασ διδαςκαλίασ είναι ότι θ δουλειά που 

ςυνικωσ γίνεται ωσ κατ 'οίκον εργαςία, αναλαμβάνεται καλφτερα ςτθν τάξθ με τθν 

κακοδιγθςθ του "εκπαιδευτι". Θ παρακολοφκθςθ διαλζξεων και βίντεο γίνεται καλφτερα 

ςτο ςπίτι. 

Σφποσ ςχολείου, πόλθ, αρικμόσ μακθτϊν και κακθγθτϊν, θλικία μακθτϊν: Το Γεωργικό 

και Τεχνολογικό Λφκειο του Barcanesti βρίςκεται ςτα νότια τθσ επαρχίασ Prahova, 5χλμ. 

από τθν κοντινότερθ πόλθ Ploieşti και 60χλμ. από το Βουκουρζςτι, πρωτεφουςα τθσ 

ουμανίασ. Ραρζχει εκπαίδευςθ ςε παιδιά ςχολικισ θλικίασ από 6 ζωσ 18 ετϊν. 

Ραρακολουκοφν ςε δφο βάρδιεσ. Στο ςχολείο μασ υπάρχουν περίπου 420 μακθτζσ και θ 

εκπαίδευςθ παρζχεται από 35 κακθγθτζσ. Διακζτει επίςθσ νθπιαγωγείο με 30 παιδιά. 

Το ςχολείο μασ χωρίηεται ςε: 

Προςχολική εκπαίδευςη, για παιδιά ηλικίασ 3-6 / 7 ετών, θ οποία χωρίηεται ςε: 
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- Μικρι ομάδα 

- Μεςαία ομάδα. 

Τποχρεωτική γενική εκπαίδευςη, η οποία διαρκεί 10 χρόνια 

- Δθμοτικι εκπαίδευςθ (προπαραςκευαςτικζσ βακμίδεσ IV) 

- Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ (βακμοί V-VIII) 

- Γυμνάςιο (τάξεισ ΛΧ / Χ-ΧΛΛ). Ζχουμε μακθτζσ που ειδικεφονται ςε διάφορουσ τομείσ τθσ 

τεχνολογίασ, όπωσ είναι ο Μθχανολογικόσ τομζασ (για κζςεισ όπωσ Τεχνικϊν 

Μθχανολογίασ, Μθχανολόγοι για Συντιρθςθ και Επιςκευζσ) και ςτθ Βιομθχανία Τροφίμων 

(για κζςεισ όπωσ Τεχνικοί ςτθ Βιομθχανία Τροφίμων). 

-Μετά-δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ 

Το ςχολείο μασ ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ τθσ τοπικισ κοινότθτασ, αλλά και τισ ατομικζσ και 

ομαδικζσ απαιτιςεισ, προςφζροντασ προςφορά επαγγελματικισ κατάρτιςθσ για τουσ νζουσ 

ςτθ νότια περιοχι τθσ επαρχίασ Prahova και πζρα από αυτιν. Το Γεωργικό και Τεχνολογικό 

Γυμνάςιο του Barcanesti είναι προςανατολιςμζνο προσ μια ανοιχτι κοινωνία, για τθν 

οικονομία του μζλλοντοσ και για τθν ενεργό ςυμμετοχι του πολίτθ ςε μια ενωμζνθ 

Ευρϊπθ. 

Μζςα από τισ κεωρθτικζσ και πρακτικζσ δραςτθριότθτεσ κατάρτιςθσ, το ίδρυμα μασ 

ςτοχεφει να ζχει: εκπαιδευτικι προςφορά που ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ 

και των αναγκϊν των μακθτϊν και ςυνεργαςίεσ με όλθ τθν τοπικι κοινότθτα και άλλα 

ςχολεία που ζχουν τθν ίδια εξειδίκευςθ από τθ χϊρα μασ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, για 

τθν ανάπτυξθ τθσ ευρωπαϊκισ διάςταςθσ τθσ επαγγελματικισ και τεχνικισ εκπαίδευςθσ, 

προκειμζνου να επιτευχκοφν οι επιδόςεισ με τθ μάκθςθ με ςφγχρονα μζςα. 

Γενικι  περιγραφι του ζργου και ςκοπόσ: Ριςτεφω ότι το ίδιο το ζργο είναι μία 

καινοτομία, δθμιουργϊντασ ζνα εκπαιδευτικό προϊόν πολυμζςων με ψθφιακά μζςα. 

Συμβάλλει επίςθσ ςτον εκςυγχρονιςμό τθσ διδακτικισ δραςτθριότθτασ μζςω τθσ ανάπτυξθσ 

των ψθφιακϊν δεξιοτιτων. 

Θ υλοποίθςθ αυτοφ του ζργου κα οδθγιςει αςφαλϊσ ςε ςαρωτικζσ αλλαγζσ ςτο διδακτικό 

ςτυλ των εκπαιδευτικϊν. κα προςαρμόςουν τισ παραδοςιακζσ μεκόδουσ / τάξθ ςτα 

πραγματικά ςυμφζροντα και ανάγκεσ τθσ νζασ γενιάσ μακθτϊν. 
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Μποροφμε να ποφμε ότι θ ενςωμάτωςθ των πόρων των ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ είναι 

επωφελισ και οδθγεί ςε αφξθςθ τθσ ςχολικισ επίδοςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι 

μακθτζσ ζχουν γνϊςθ τθσ χριςθσ των υπολογιςτϊν. Ο υπολογιςτισ δεν πρζπει να είναι 

μόνο ζνα εργαλείο για τθν παρουςίαςθ του υπάρχοντοσ περιεχομζνου με άλλο τρόπο, 

αλλά κα πρζπει επίςθσ να οδθγιςει ςτθν αλλαγι του τρόπου ςκζψθσ και του τρόπου 

εργαςίασ των εκπαιδευτικϊν ςτθν τάξθ. 

Οι μακθτζσ κα ζχουν τθν ευκαιρία να ςυμμετζχουν ενεργά όχι μόνο ςτθ διαχείριςθ τθσ 

τάξθσ αλλά και ςτθν προςωπικι και επαγγελματικι τουσ ανάπτυξθ. Με βάςθ τα 

αποτελζςματά τουσ, οι μακθτζσ μποροφν να ςυμμετζχουν ςε μια λεπτομερι ζρευνα ενόσ 

κζματοσ που προκάλεςε το ενδιαφζρον τουσ. 

Φάςθ διαχείριςθσ και ςχεδιαςμοφ: Θ φάςθ υλοποίθςθσ του ζργου βαςίςτθκε ςτθν 

αποτελεςματικι επικοινωνία μεταξφ του ιδρφματοσ αναφοράσ και των εταίρων του. Μασ 

δόκθκαν πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςυνζντευξθ, τον απαραίτθτο εξοπλιςμό και το 

εξειδικευμζνο προςωπικό. 

Χάρθ ςε αυτό το ζργο, θ διαπραγμάτευςθ βελτιϊκθκε ωσ μζςο διαμεςολάβθςθσ ςτθν 

απόφαςθ, ακοφγοντασ όλεσ τισ απόψεισ, αναλφοντασ επιχειριματα και κακορίηοντασ 

προτεραιότθτεσ, δθμιουργϊντασ τουσ καλφτερουσ δεςμοφσ μεταξφ των ςτοιχείων των 

επιλεγμζνων ςτρατθγικϊν (ςτόχοι - τρόποι - μζςα). 

Καινοτόμεσ πτυχζσ και αντίκτυποσ ςτθν παραδοςιακι διδακτικι μζκοδο: Μποροφμε να 

ποφμε ότι θ ενςωμάτωςθ των πόρων των ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ είναι επωφελισ και οδθγεί 

ςε αφξθςθ τθσ ςχολικισ απόδοςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι μακθτζσ ζχουν γνϊςθ τθσ 

χριςθσ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν. Ο υπολογιςτισ δεν πρζπει να είναι μόνο ζνα εργαλείο 

για τθν παρουςίαςθ του υπάρχοντοσ περιεχομζνου με άλλο τρόπο, αλλά πρζπει επίςθσ να 

οδθγιςει ςτθν αλλαγι του τρόπου ςκζψθσ και του τρόπου εργαςίασ των εκπαιδευτικϊν 

ςτθν τάξθ. 

Για τθν επιτυχι ενςωμάτωςθ των ςφγχρονων μζςων ςτθ διδαςκαλία, πρζπει να 

διαςφαλίςουμε ότι ζχουμε τον ζλεγχο του υλικοφ, τόςο ωσ προσ το περιεχόμενο όςο και ωσ 

προσ τθν τεχνολογία. Δεν χρειάηεται να επικεντρωνόμαςτε μόνο ςτον ελκυςτικό και 

ηωντανό τρόπο παρουςίαςθσ των πλθροφοριϊν, διότι αν χρθςιμοποιθκοφν πάρα πολφ, το 

περιεχόμενο κα χακεί, ενϊ οι χριςτεσ κα ςυγκεντρωκοφν προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ. 
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Θ τεχνολογία αφορά ςτθ δθμιουργία περιβαλλόντων που μποροφν να διευκολφνουν τθν 

ενεργό ςυμμετοχι, να ανταποκρίνονται ςτισ ςυγκεκριμζνεσ και ποικίλεσ μακθςιακζσ 

ανάγκεσ των μακθτϊν, διευκολφνοντασ τθ ςυνεργατικι επίλυςθ προβλθμάτων, 

προςφζροντασ ςτουσ μακθτζσ αυκεντικά περιβάλλοντα μάκθςθσ. 

Αν και ο υπολογιςτισ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει πολλζσ ςτιγμιαίεσ λειτουργίεσ, δεν μπορεί 

να αντικαταςτιςει τθν παρουςία των εκπαιδευτικϊν ςτθν τάξθ, αλλά μπορεί να βοθκιςει 

όλουσ τουσ εταίρουσ που εμπλζκονται ςτθν εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα. Θ χριςθ 

ςφγχρονων τεχνολογιϊν και εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ είναι μια αναγκαιότθτα ςτθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία, αλλά ο δάςκαλοσ κα προςαρμόςει το περιεχόμενο και τον τρόπο 

χριςθσ του υπολογιςτι ςτισ ιδιαιτερότθτεσ κάκε μακθτι. 

Θ αναςτρζψιμθ μζκοδοσ τθσ τάξθσ ζχει κερδίςει ςοβαρά ζδαφοσ τα τελευταία χρόνια. Αυτι 

θ μζκοδοσ ςυνδυαςμζνθσ εκμάκθςθσ ζχει ςχεδιαςτεί για να βοθκιςει τουσ εκπαιδευτικοφσ 

να αξιοποιιςουν καλφτερα τον διακζςιμο χρόνο ςτθν τάξθ. Αντί να ςπαταλάνε πολφτιμο 

χρόνο ςε πρόςωπο με πρόςωπο διαλζξεισ, ςτο ανεςτραμμζνο μοντζλο τθσ τάξθσ οι 

εκπαιδευτικοί κάνουν τα πράγματα ςτθν αντίκετθ κατεφκυνςθ. Οι μακθτζσ ζχουν 

πρόςβαςθ ςε πόρουσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ για να μελετιςουν ςτο ςπίτι τουσ και ςτθ 

ςυνζχεια να χρθςιμοποιιςουν το χρόνο τθσ τάξθσ για να ςυμμετάςχουν ςε ςυηθτιςεισ και 

ολοκλθρωμζνεσ δραςτθριότθτεσ. 

Αλλά αυτι θ υβριδικι μζκοδοσ μάκθςθσ λειτουργεί πραγματικά; Εδϊ είναι τζςςερισ λόγοι 

τουσ οποίουσ αξίηει να εξερευνιςετε: 

1. Οι μακθτζσ μποροφν να επανεξετάςουν τισ πλθροφορίεσ όποτε επιλζγουν  

2. Θ τάξθ του χρόνου μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να ςυμμετάςχει ο μακθτισ ςε 

πολφτιμεσ ςυηθτιςεισ  

3. Οι εκπαιδευτικοί ζχουν περιςςότερεσ ευκαιρίεσ να προςφζρουν ανατροφοδότθςθ  

4. Τα μακιματα μποροφν να είναι πιο εξατομικευμζνα  

Δυνατότθτα εξαγωγισ αποτελεςμάτων ςε διαφορετικά πλαίςια και πικανότθτα χριςθσ 

και από άλλα ιδρφματα: Βεβαίωσ, θ εμπειρία μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε οποιοδιποτε 

πρόγραμμα / ίδρυμα, κακϊσ ςυνδυάηει με επιτυχία ςτοιχεία τθσ επίςθμθσ, ανεπίςθμθσ και 

άτυπθσ εκπαίδευςθσ. 
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Οι γνϊςεισ που αναπτφςςονται ςτθ διαδικαςία καινοτομίασ κα μποροφςαν να μοιραςτοφν 

μζςω τθσ αποτελεςματικισ διάδοςθσ, κακϊσ και μζςω ενόσ οδθγοφ καλισ πρακτικισ. 

Κατά τθ γνϊμθ μου, θ γεωγραφικι εγγφτθτα δεν είναι ζνα ςυναφζσ ηιτθμα, διότι ηοφμε ςε 

μια εποχι τεχνολογίασ και οι πλθροφορίεσ μποροφν εφκολα να μεταδοκοφν μζςω του 

Διαδικτφου. 
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4. Χρθςιμοποιϊντασ τον υπολογιςτι και το διαδίκτυο για να παρουςιάςετε 

διάφορα ςεμινάρια Χθμείασ, εικονικά πειράματα, μικροςκοπικζσ εικόνεσ 

Τπεφκυνοσ υλοποίθςθσ: Laurentia Nedelcu 

Ίδρυμα: Liceul Tehnologic de Transporturi  - Ploiesti 

 

Πλθροφορίεσ για τον κακθγθτι: Nedelcu Laurentia Elisabeta, Technological High School of 

Transport, Κακθγιτρια, Χθμικόσ, 32 χρόνια ςτθν εκπαίδευςθ 

Σφποσ ςχολείου, πόλθ, αρικμόσ μακθτϊν και κακθγθτϊν, θλικία μακθτϊν: Το ςχολείο 

μασ διακζτει 9 θμεριςια και εςπερινά τμιματα: τεχνικόσ μεταφορϊν και θλεκτρολόγοσ 

τεχνικόσ - αυτοαπαςχολοφμενοσ θλεκτρολόγοσ και 12 επαγγελματικζσ τάξεισ με προφίλ 

μθχανικοφ και βαφισ αυτοκινιτων. Θ θλικία των μακθτϊν είναι μεταξφ 14-45 ετϊν. 

Στο πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ των μακθμάτων, οι μακθτζσ μποροφν να ςυμβουλεφονται τθν 

αποτελεςματικι ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ διαςφαλίηοντασ τθν άνευ διακρίςεων 

πρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ, τθν κατάρτιςθ και τθν προςφορά εργαςίασ και 

εναρμονίηοντασ τθ ηιτθςθ του ενεργοφ πλθκυςμοφ με τθν προςφορά εργαςίασ, 

εναρμονίηοντασ τουσ ςτόχουσ τθσ πλθροφόρθςθσ με το ςχολείο. Συμμετοχι των μελϊν τθσ 

κοινότθτασ ςτθ ςχολικι ςυμβουλευτικι, άμεςεσ επαφζσ των μακθτϊν με εκπρόςωπουσ / 

διευκυντζσ όλων των τφπων μονάδων (οικονομικϊν, πολιτιςτικϊν, υπθρεςιϊν), εργοδότεσ, 

αντιπροςϊπουσ ςε οριςμζνουσ επαγγελματικοφσ τομείσ. 

Γενικι  περιγραφι του ζργου και ςκοπόσ: Το ζργο ενςωματϊνει τισ ικανότθτεσ για τθν 

ενςωμάτωςθ των ΤΡΕ ςε κάκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςπουδϊν και για τθν υποςτιριξθ 

τθσ αλλθλοδιείςδυςθσ μεταξφ των νζων τεχνολογικϊν πόρων και των παραδοςιακϊν 

μεκοδολογιϊν διδαςκαλίασ. Ωσ εκ τοφτου, το CAnVASS + είναι ζνα "γνωςτικό" ςετ που 

παρζχει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ μια ψθφιακι μεκοδολογία χριςθσ τθσ τεχνολογίασ με 

αποτελεςματικό τρόπο και ωσ εργαλείο για τθν επίτευξθ διδακτικϊν / εκπαιδευτικϊν 

ςτόχων υψθλισ ποιότθτασ, δθμιουργϊντασ εκπαιδευτικοφσ πόρουσ που μποροφν να 

προςαρμοςτοφν. 

Θ αφξθςθ του επιπζδου γνϊςεων των μακθτϊν με τθν εφαρμογι εκπαιδευτικοφ 

λογιςμικοφ οδθγεί: 

- Στθν επικοινωνία αυτι κακ' αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι χρθςιμοποιείται ςωςτά 
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- ςτθ βελτιςτοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν επιδόςεων διευκολφνοντασ τισ μακθςιακζσ 

δραςτθριότθτεσ  

- ςτθν αφξθςθ τθσ ποιότθτασ τθσ παιδαγωγικισ πράξθσ  

- ςτο να εμπεδϊςουν οι μακθτζσ τισ γνϊςεισ ςε διαφορετικζσ μορφζσ, ενιςχφοντασ ζτςι τισ 

ζννοιεσ που είχαν ςυναντιςει προθγουμζνωσ 

Οι μακθτζσ κα αναπτφξουν τθν ικανότθτά τουσ να αξιολογοφν με κριτικό πνεφμα τθν 

ακρίβεια και τθν ορκότθτα των πλθροφοριϊν που λαμβάνονται από διάφορεσ πθγζσ. Θ 

χριςθ των ΤΡΕ επιτρζπει τθν καλφτερθ κατανόθςθ τθσ φλθσ ςε μικρότερο χρονικό 

διάςτθμα. Μειϊνει το χρόνο που απαιτείται για τθν επεξεργαςία πειραματικϊν δεδομζνων 

για μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ που περιλαμβάνουν ανϊτερεσ γνωςτικζσ διαδικαςίεσ: τθν 

ανάπτυξθ λογιςμικοφ και διδακτικοφ υλικοφ που απαιτείται για τθ μελζτθ από τουσ 

μακθτζσ. Ζτςι αναπτφςςεται θ δθμιουργικότθτα των μακθτϊν. Μακαίνουν να κάνουν 

ερωτιςεισ, ζρευνεσ και να ςυηθτοφν επιςτθμονικά κζματα που μποροφν να επθρεάςουν τθ 

ηωι τουσ. Γίνονται υπεφκυνοι άνκρωποι ικανοί να ενςωματωκοφν κοινωνικά. Οι μακθτζσ 

μποροφν επίςθσ να ςυμμετζχουν ςτθν παραγωγι CD, αφιςϊν, γραφικϊν, περιοδικϊν, 

δοκιμϊν, διαφόρων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και λογιςμικοφ, παιχνιδιϊν, 

διαφθμιςτικϊν φυλλαδίων, θλεκτρονικϊν λεξικϊν, διαδραςτικϊν εκπαιδευτικϊν  

Φάςθ διαχείριςθσ και ςχεδιαςμοφ: Στθ φάςθ υλοποίθςθσ πραγματοποιικθκαν ςυηθτιςεισ 

με τουσ εκπαιδευτικοφσ που ενδιαφζρονται για άλλα ςχολεία, τουσ μακθτζσ του ςχολείου 

μασ και τουσ γονείσ τουσ, τουσ τοπικοφσ εταίρουσ και τουσ οικονομικοφσ παράγοντεσ με 

τουσ οποίουσ ζχουμε ςυνάψει ςυμβάςεισ ςυνεργαςίασ. Συμπλιρωςαν τα ερωτθματολόγια 

που δόκθκαν και ζδειξαν ενδιαφζρον για το ζργο. Το ςχολείο μασ βοικθςε να ζρκουμε ςε 

επαφι με αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ, να επιτφχουμε, να πολλαπλαςιάςουμε και να 

ερμθνεφςουμε τα ερωτθματολόγια. Τα επιλεγμζνα άτομα προετοιμάςτθκαν για τθ 

ςυνζντευξθ και το ςχολείο παρείχε το χϊρο, τον εξοπλιςμό και το εξειδικευμζνο 

προςωπικό για τθ ςυνζντευξθ. 

Είναι πολφ ςθμαντικό για κάκε δάςκαλο, μακθτι και ςχολείο να λαμβάνει κακικοντα και 

ςαφείσ δραςτθριότθτεσ. Θ κατανομι των κακθκόντων επιτρζπει αποτελεςματικι 

διαχείριςθ και καλι εκτζλεςθ των ενεργειϊν  του ζργου. Το ςχζδιο διαχείριςθσ επιτρζπει 

ςε όλουσ τουσ εταίρουσ να εξετάηουν τον προχπολογιςμό που διατίκεται για τισ 
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δραςτθριότθτζσ τουσ και τισ προκεςμίεσ που πρζπει να πλθροφνται για τθν ολοκλιρωςθ 

κάκε εργαςίασ. 

Καινοτόμεσ πτυχζσ και αντίκτυποσ ςτθν παραδοςιακι διδακτικι μζκοδο: 

Χρθςιμοποιϊντασ τον υπολογιςτι μπορεί κανείσ να επιτφχει ζνα υψθλό επίπεδο 

εξατομίκευςθσ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ διδαςκαλίασ-εκμάκθςθσ-αξιολόγθςθσ, που 

μπορεί να εφαρμοςτεί άριςτα ςτθ δθμιουργία εκπαιδευτικϊν καταςτάςεων ανάλογα με τισ 

ανάγκεσ των μακθτϊν και τθν θλικία τουσ. Σιμερα ο βακμόσ χριςθσ υπολογιςτϊν ςτα 

μακιματα είναι ςχετικά χαμθλόσ, αφοφ χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ για παρουςιάςεισ, αλλά 

και ωσ πθγι εκπαιδευτικϊν ι ενθμερωτικϊν μζςων ςφνδεςθσ ςτο Διαδίκτυο. Ο αντίκτυποσ 

τθσ χριςθσ των ΤΡΕ ςε όλο το μάκθμα ςυνίςταται ςτθ λειτουργία του εκπαιδευτικοφ 

προγράμματοσ χωρίσ εμπόδια χρόνου. Ζτςι, θ διδακτικι και εκπαιδευτικι διαδικαςία 

μπορεί να οργανωκεί με ςφγχρονο και αποδοτικό τρόπο, με τθν ευκαιρία να 

πραγματοποιιςει μια ςειρά ςθμαντικϊν διδακτικϊν εργαςιϊν που ςχετίηονται κυρίωσ με 

τθν αξιολόγθςθ, αλλά και με τθν ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικότθτασ των μακθτϊν. Οι 

εκπαιδευτικοί ζχουν τθν ευκαιρία να αξιολογιςουν τον μακθτι με ζναν πρωτότυπο τρόπο 

για να εντοπίςουν τα κενά ςτθ διαδικαςία εκμάκθςθσ του νζου περιεχομζνου. Θ 

προςομοίωςθ οριςμζνων διαδικαςιϊν και φαινομζνων μζςω κινοφμενων εικόνων ζχει ςαν 

ςυνζπεια να αυξάνει το ενδιαφζρον των μακθτϊν, εξαλείφοντασ τον κίνδυνο του μακθτι 

να βαρεκεί. 

Κακϊσ όλα τα παλιά μετατρζπονται ςε κάτι νζο, ςτθν αρχι κα χρθςιμοποιιςουμε τισ 

παραδοςιακζσ διδακτικζσ μεκόδουσ, οι οποίεσ κα βελτιωκοφν με το χρόνο, κα 

μεταςχθματιςτοφν και κα προςαρμοςτοφν ςτισ νζεσ απαιτιςεισ. Θ εγκατάλειψθ των 

παραδοςιακϊν μεκόδων διδαςκαλίασ κα είναι ςταδιακι, ζωσ ότου δθμιουργθκοφν νζεσ 

υβριδικζσ μζκοδοι μεταξφ νζων και παλαιϊν. 

Είμαςτε δάςκαλοι και ο ςκοπόσ τθσ δουλειάσ μασ, ανεξάρτθτα από το κζμα, είναι θ 

εκπαίδευςθ των μακθτϊν ϊςτε να διακζτουν ευζλικτθ προςωπικότθτα και κριτικι ςκζψθ. 

Θ δθμιουργικότθτα των μακθτϊν τροφοδοτείται από τθ δθμιουργικότθτα του 

εκπαιδευτικοφ και θ χριςθ διαδραςτικϊν μεκόδων ςυμβάλλει ςτθ ςκζψθ, τθν ανάλυςθ, τθ 

ςφνκεςθ και τισ ικανότθτεσ ζκπτωςθσ, ςτθ δθμιουργία δεξιοτιτων ζρευνασ. Χρθςιμοποίθςα 

το πρόγραμμα "Hot Potatoes" (ζνα πρόγραμμα που με βοθκά να δθμιουργιςω τεςτ με 
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διαφορετικά αντικείμενα, το Rebus), ςτο τζλοσ ενόσ μακιματοσ, να παροτρφνω τουσ 

μακθτζσ να δίνουν προςοχι ςτισ λζξεισ-κλειδιά του μακιματοσ, να χρθςιμοποιοφν και να 

αναπτφςςουν τθ δθμιουργικότθτα και τθ φανταςία. 

Δυνατότθτα εξαγωγισ αποτελεςμάτων ςε διαφορετικά πλαίςια και πικανότθτα χριςθσ 

και από άλλα ιδρφματα: Αυτζσ οι νζεσ πρακτικζσ διδαςκαλίασ πρζπει να είναι προςιτζσ ςε 

όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ και ωσ εκ τοφτου είναι πολφ ςθμαντικό να υπάρχει μια 

εκπαιδευτικι πλατφόρμα ςτθν οποία κάκε δάςκαλοσ μπορεί να δθμοςιεφςει μια 

καινοτόμο εμπειρία αλλά και να μπορεί να ειςάγει μια τζτοια εμπειρία από άλλο κακθγθτι 

ι να ανταλλάςει χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

Θ φπαρξθ μιασ εκπαιδευτικισ πλατφόρμασ, ςτθν οποία κα ζχουν πρόςβαςθ πολλοί 

δάςκαλοι, μακθτζσ και γονείσ, όπου οι καινοτομίεσ κα είναι δθμόςιεσ και κα εκτιμϊνται / 

επιςθμαίνονται από τουσ χριςτεσ, οι οποίεσ κα χρθςιμοποιοφνται από άλλουσ για άλλα 

ζργα και κα βελτιϊνονται ςυνεχϊσ. Θ ομαδικι εργαςία είναι πάντα πιο αποτελεςματικι 

από τθν ατομικι, επομζνωσ κάκε ιδζα μπορεί να βελτιωκεί, προςαρμοςμζνθ ςτισ ανάγκεσ 

τθσ τάξθσ, δθμιουργϊντασ ανταλλαγι ιδεϊν, πλθροφοριϊν, δεδομζνων μεταξφ δαςκάλων, 

μακθτϊν και γονζων. 
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5. Εθαξκνγή ηεο Σερλνινγίαο ζηε κάζεζε βαζηδόκελε ζηελ πξόθιεζε 

Τπεφκυνοσ υλοποίθςθσ: Candelaria Iriarte 

Ίδρυμα: Colegio Bilingual Adharaz– Espartinas (Sevilla) 

 

Πλθροφορίεσ για τον κακθγθτι: Με λζνε Candelaria, και διδάςκω Βιολογία ςτο λφκειο. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςχολικισ μου φοίτθςθσ, ιταν πολφ ςαφζσ ότι αυτό που ικελα 

να γίνω ιταν Βιολόγοσ. Από τθν παιδικι θλικία, μου άρεςε θ βιολογία, οπότε δεν είχα 

καμία αμφιβολία όταν ζπρεπε να επιλζξω για το πτυχίο μου. Μου άρεςε πάρα πολφ αυτι θ 

ςταδιοδρομία. Είχα τθν τφχθ να μπορϊ να αςκιςω το επάγγελμά μου μετά το πζρασ των 

ςπουδϊν μου, αλλά υπιρχε κάτι ακόμα που χρειαηόμουν και πάντα είχα μζςα μου, τθ 

διδαςκαλία, κι ζτςι τελικά ζγινα εκπαιδευτικόσ. Εργάηομαι εδϊ και 7 χρόνια ςτο Adharaz 

και αυτό με οδιγθςε να κάνω αυτό το ζργο για το οποίο κα μιλιςω, γιατί κακϊσ 

εργάςτθκα ςτθν αγορά εργαςίασ εκτόσ του κόςμου τθσ διδαςκαλίασ, βλζπω τον τρόπο που 

ζμακα -και αυτό ςε πολλζσ περιπτϊςεισ εξακολουκεί να ςυμβαίνει- να είναι εντελϊσ 

διαφορετικόσ από αυτό που ηθτείται ςτθν αγορά εργαςίασ. Ωσ εκ τοφτου, με οδιγθςε ςτο 

να υλοποιιςω αυτό το ζργο. 

Σφποσ ςχολείου, πόλθ, αρικμόσ μακθτϊν και κακθγθτϊν, θλικία μακθτϊν: Το Adharaz, 

ανικει ςε μια ομάδα ςχολείων, θ οποία ονομάηεται Attendis. Αυτι θ ομάδα προζκυψε από 

γονείσ που είχαν ενδιαφερκεί για τθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν τουσ πριν από 40 χρόνια. 

Μζχρι ςιμερα είμαι ςτο ςχολείο τθσ Ανδαλουςίασ και τθσ Extremadura. Ζχει μια 

διαφοροποιθμζνθ εκπαίδευςθ. Κζλω να πω, διδάςκω μόνο κορίτςια, τα οποία είναι πολφ 

προχωρθμζνα ςτον ψθφιακό κόςμο. Ζνασ από τουσ λόγουσ, είναι επειδι ςτθν 5θ τάξθ 

αρχίηουν με το ζργο iPad, ςτο οποίο κάκε μακθτισ ζχει μια ςυςκευι και τα περιςςότερα 

από τα μακιματα διδάςκονται μζςω αυτισ. Ζχουν ζνα βιβλίο και μια ψθφιακι άδεια. 

Επιπλζον, τα μακιματα που δεν διακζτουν ψθφιακι άδεια, κάνουν μεγάλθ χριςθ τθσ 

τεχνολογίασ. 

Γενικι  περιγραφι του ζργου και ςκοπόσ: Το ζργο που ζκανα ζχει απευκυνκεί ςε μακθτζσ 

τθσ 3θσ ESO Βιολογίασ και Γεωλογίασ. Μάκαιναν τα ςυςτιματα που ςυμμετζχουν ςτθ 

λειτουργία τθσ διατροφισ. Ο τρόποσ με τον οποίο κζλθςα να δουλζψουν οι μακθτζσ ιταν 
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να ζχουν χωριςτεί ςε ομάδεσ. Κάκε ομάδα δοφλεψε ζνα ςφςτθμα και ςτθ ςυνζχεια ζκανε 

ζνα βίντεο, ζτςι ϊςτε να το διαμοιράςουν ςτουσ υπόλοιπουσ ςυμμακθτζσ για να μποροφν 

να το δουν από το ςπίτι. Ιταν ςαν μια ανεςτραμμζνθ τάξθ, που όμωσ γινόταν από τουσ 

μακθτζσ για να εξυπθρετιςουν τουσ ςυμμακθτζσ τουσ, οι οποίοι ζπρεπε επίςθσ να 

απαντιςουν ςε μια ςειρά από ερωτιςεισ που ζχουν επεξεργαςτεί. Στθ ςυνζχεια, τα ίδια 

ερωτιματα και αφοφ περάςουν ζνα κόςκινο από τθν πλευρά του εκπαιδευτικοφ, είναι 

εκείνα που περιλαμβάνονται ςτθν εξζταςθ. Τι παίρνουμε με αυτό; Δεν είναι μια πακθτικι 

εκμάκθςθ, αλλά είναι οι ίδιοι που πρζπει να προςπακιςουν για να καταλάβουν με τον 

τρόπο τουσ, ζχοντασ ζναν οδθγό αλλά ςτθν ουςία δθμιουργϊντασ τθ δικι τουσ μάκθςθ. Και 

επίςθσ, χρθςιμοποιοφν ψθφιακά εργαλεία που τουσ επιτρζπουν να αποκτοφν κεμελιϊδθσ 

γνϊςεισ ςτθν πραγματικι ηωι. 

Προετοιμαςία και υλοποίθςθ του ζργου: Ροια είναι τα υλικά που ζχω χρθςιμοποιιςει ι οι 

εγκαταςτάςεισ που είχα; Ρρϊτον, όπωσ ςχολίαςα προθγουμζνωσ, αυτοί οι μακθτζσ είχαν 

πρόςβαςθ ςε μια ςυςκευι iPad, θ οποία διευκόλυνε τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν και τθν 

παραγωγι παρουςιάςεων και βίντεο. Στθ ςυνζχεια, ζχουν μια τάξθ, όπου τα ζπιπλα είναι 

κινθτά και αυτό τουσ επιτρζπει να ςυνεργάηονται ςε ομάδεσ και να εργάηονται με άνετο 

τρόπο. Είναι μακθτζσ που κάνουν παρουςιάςεισ και ομαδικά ζργα εδϊ και πολλά χρόνια, γι 

αυτό είναι αρκετά ςυνθκιςμζνοι ςτθ χριςθ αυτϊν των εργαλείων. Βρικαμε και κάποιεσ 

δυςκολίεσ, εκ των οποίων μερικζσ δεν εξαρτιόταν από εμάσ. Είχαμε μάκθμα δφο μόνο 

θμζρεσ τθν εβδομάδα και υπιρξαν κάποιεσ τροποποιιςεισ όςον αφορά το πρόγραμμα των 

μακθμάτων, τισ αργίεσ, τα μθ ςχολικά κζματα, τθν αλλαγι των ωραρίων, κλπ. Αυτό 

υποχρζωςε τουσ μακθτζσ να κάνουν περιςςότερθ δουλειά ςτο ςπίτι ι ςτον ελεφκερο τουσ 

χρόνο, το οποίο ιταν ζνα μειονζκτθμα. Πςον αφορά τισ επιτυχίεσ που αποκτικθκαν, οι 

μακθτζσ ζμακαν από μόνοι τουσ και μπόρεςαν να ςυνεργαςτοφν μεταξφ τουσ ςτθν ομάδα, 

αλλά και με άλλεσ ομάδεσ. 

Καινοτόμεσ πτυχζσ και αντίκτυποσ ςτθν παραδοςιακι διδακτικι μζκοδο: Αυτό το 

εγχείρθμα αποτελεί μία καινοτομία και κεωρϊ ότι μπορεί να είναι αρκετά ενδιαφζρον για 

άλλα ιδρφματα, δεδομζνου ότι προςφζρει πρόςκετθ αξία ςτισ ικανότθτεσ των μακθτϊν ςτο 

πϊσ να μελετοφν. Μποροφν να μάκουν πϊσ να μακαίνουν από μόνοι τουσ και ότι δεν είναι 
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απλϊσ κζμα επιςτιμθσ. Δεν χρειάηεται να είναι κακαρά Βιολογία. Μπορεί να εφαρμοςτεί 

ςε οποιοδιποτε είδοσ κζματοσ, είτε πρόκειται για επιςτιμθ, είτε για κοινωνικζσ ςπουδζσ. 

Επιπλζον, θ μεκοδολογία δεν ζχει καμία δυςκολία. Μπορεί να μεταδοκεί με οποιονδιποτε 

τρόπο και είναι αρκετά εφκολθ. 

Πςον αφορά τθν παιδαγωγικι καινοτομία αυτοφ του ζργου, θ ςθμαςία που μπορεί να ζχει 

είναι αυτό που ζχουμε πει πριν. Ζχουμε κάνει τουσ μακθτζσ να κάνουν τα πάντα με πιο 

αυτόνομο τρόπο, χωρίσ να χρειάηεται να βαςίηονται ςτον δάςκαλο και ςφμφωνα με ό, τι 

χρειάηονται. Επιπλζον, δουλζψαμε ςε αξίεσ όπωσ θ γενναιοδωρία, θ ικανότθτα να 

ξεπεραςτεί μία δυςκολία, θ ευκφνθ κλπ. Επειδι δεν ιταν πλζον μόνο μια αυτόνομθ 

διαδικαςία, αλλά κάτι που επθρζαηε και τουσ άλλουσ μακθτζσ, γιατί αν κάποιοσ δεν 

ολοκλιρωνε το κομμάτι του, δεν μποροφςαν να ολοκλθρϊςουν και οι υπόλοιποι. Ωσ εκ 

τοφτου, αποτελεί μία κοντινι προςζγγιςθ ςε αυτό που υπάρχει ζξω ςτθν αγορά εργαςίασ. 

Και ζτςι, αφοφ οι μακθτζσ δεν ςτερεοτυποφςαν ςτθ μελζτθ απλά ςυςτθμάτων, το όλο κζμα 

ζγινε μία πρόκλθςθ. Ζπρεπε να γνωρίηουν τα διαφορετικά μζρθ του κακενόσ από τα 

ςυςτιματα, αλλά ςτθ ςυνζχεια ζπρεπε να προςπακιςουν να μάκουν γιατί ςυνζβθ κάποια 

αςκζνεια. Αυτό ενκάρρυνε επίςθσ το αίςκθμα του ενδιαφζροντοσ, τθν επικυμία κάποιοσ 

να γνωρίηει… Κάτι περιςςότερο εφαρμοςμζνο ςτον κόςμο, όχι μόνο να γνωρίηουν τα 

κζματα που ςτθ κα πείτε ςτθ ςυνζχεια ςε μία εξζταςθ. Ο ςτόχοσ ιταν να προχωριςουμε 

λίγο περιςςότερο και να μελετιςουμε πικανζσ κεραπείεσ, κάτι που γίνεται ςιμερα, όπωσ 

και ζρευνεσ που διεξάγονται. 
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6. Αγγίδνληαο ην Minecraft 

Τπεφκυνοσ υλοποίθςθσ: Gonzalo Garcia Fernandez & Marian Portela Iglesias 

Ίδρυμα: Colegio Internacional SEK-Atlántico–Poyo 

 

Πλθροφορίεσ για τον κακθγθτι: Γεια ςασ, είμαι ο Gonzalo Garcia, Φυςικόσ και κακθγτισ 

Μακθματικϊν και Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςτο πρόγραμμα AVP και ςυντονιςτισ ΤΡΕ ςτο SEK 

International School Atlántico. Ζχω διδάξει για περιςςότερα από 20 χρόνια και 

ςυνεργάςτθκα ςε πολλά διεκνι προγράμματα όπωσ το iTech, το eTwinning ι το Erasmus+. 

Ζχω αςχολθκεί με τθν καινοτομία iTech εδϊ και περιςςότερα από 10 χρόνια, ξεκινϊντασ ωσ 

εκπαιδευτικόσ ζξυπνων ςυςκευϊν και ςυνεχίηοντασ με τθν εγγραφι μου ςε ζνα 

διαφορετικοφ τφπου προγράμματοσ, όπωσ «θ Microsoft ςτον ειδικό τροποποίθςθσ ι το 

Minecraft Global Mentor Tool 2018». 

Σφποσ ςχολείου, πόλθ, αρικμόσ μακθτϊν και κακθγθτϊν, θλικία μακθτϊν: Το ςχολείο 

μου βρίςκεται ςτο Poyo, ζνασ μικρόσ διμοσ ςτα περίχωρα τθσ Ροντεβζδρα, πρωτεφουςα 

τθσ Γαλικίασ. Θ περιοχι ςτο πιο πράςινο βορειοδυτικό χρϊμα τθσ Λςπανίασ, ακριβϊσ πάνω 

από τθν Ρορτογαλία. Ππωσ και ςε όλθ τθν Λςπανία, είμαςτε υπό τον ίδιο εκπαιδευτικό 

νόμο, αλλά με οριςμζνεσ πτυχζσ που ελζγχονται από τθν περιοχι, όπωσ για παράδειγμα θ 

δεφτερθ επίςθμθ γλϊςςα, θ πρόςβαςθ ςτο πανεπιςτιμιο και κάποια άλλα τζτοια 

πράγματα. Επίςθσ, ωσ δάςκαλοσ, είμαι εκπαιδευτικόσ εκπαιδευτικϊν με δραςτθριότθτα ςε 

τοπικό, περιφερειακό, εκνικό και διεκνζσ επίπεδο. 

Το SEK International School Atlántico είναι ζνα ιδιωτικό ςχολείο που ανικει ςε ζνα δεφτερο 

ίδρυμα με 6 ςχολεία ςε όλθ τθν Λςπανία και 3 άλλουσ φορείσ ςτο εξωτερικό, ςτθ Γαλλία, 

τθν Λρλανδία και το Κατάρ. Είμαςτε το μόνο ςχολείο ςτθν περιοχι μασ με 3 

εξουςιοδοτθμζνα προγράμματα AV. Ρρόγραμμα πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και 

πρόγραμμα διπλωμάτων. Οι μακθτικζσ μασ θλικίεσ κυμαίνονται από 3 ζωσ 18 χρόνια, αλλά 

αυτοί που ςυμμετείχαν ςτο ςχζδιο, ιταν 12 ετϊν και ιταν μακθτζσ τθσ 6θσ τάξθσ. Είμαςτε 

ζνα ψθφιακό ςχολείο, με εκτεταμζνθ και εντατικι χριςθ τεχνολογίασ ςε όλα τα επίπεδα 

μάκθςθσ. Το ςχολείο μασ ζχει περιςςότερουσ από 720 μακθτζσ που προζρχονται από 13 

διαφορετικοφσ παραλιακοφσ διμουσ τθσ επαρχίασ. Από τθ μεγαλφτερθ πόλθ τθσ περιοχισ, 
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θ οποία ζχει περιςςότερουσ από 400.000 κατοίκουσ, ςε μικρά χωριά, με αγροτικι 

οικονομία και αλιεία. Ππωσ είπα προθγουμζνωσ, ανικει ςε εκπαιδευτικό ίδρυμα, με 

ςχολεία ςτθ Λςπανία και ςτο εξωτερικό. Συνεργαηόμαςτε με άλλα ςχολεία ςε χϊρεσ όπωσ θ 

Λαπωνία, θ Δανία, θ Τουρκία, θ ουμανία, θ Ρολωνία, θ Μεγάλθ Βρετανία, θ Ελλάδα, θ 

Λταλία, οι ΘΡΑ, θ Ρορτογαλία, θ Κροατία κλπ. 

Γενικι  περιγραφι του ζργου και ςκοπόσ: Το Minecraft Education Edition παρζχει ζνα 

εργαλείο για τθν ειςαγωγι μακθτϊν ςτθν τάξθ, ακριβϊσ αντίκετα με τον παραδοςιακό 

τρόπο που κάνουν οι περιςςότεροι δάςκαλοι. Ρολλοί από τουσ μακθτζσ μασ αιςκάνονται 

άνετα τόςο με τουσ κανόνεσ όςο και με τθ γλϊςςα. Κάνει τθ ςυνεργαςία μια ανάγκθ, και 

ανοίγει τθ δθμιουργικότθτα ςε ζνα νζο επίπεδο. Οι ςτόχοι του ζργου είναι μια ςχζςθ 

μεταξφ του κόςμου και τθσ εκπροςϊπθςισ του ςε εικονικά περιβάλλοντα, δίνοντασ νζουσ 

τρόπουσ ζκφραςθσ και εκπροςϊπθςθσ των γνϊςεων που αποκτϊνται μζςω τθσ 

διαδικαςίασ ζρευνασ · υποςτθρίηοντασ τθν ομαδικι εργαςία και τισ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ, 

τθν θγεςία, τθν παρουςίαςθ ρόλων, τθν παρουςίαςθ των ευκυνϊν μζςα ςτθν ομάδα, τθ 

διαχείριςθ του χρόνου κλπ... Το Minecraft Education Edition επιτρζπει τθν ειςαγωγι ενόσ 

νζου τρόπου ςχζςθσ μεταξφ χϊρων, κακθγθτϊν και μακθτϊν. Δεν επιτρζπει μόνο φυςικά 

αντικείμενα ςε ζναν εικονικό κόςμο. Αυτό μπορεί να γίνει με πολλά εργαλεία, αλλά ενεργεί 

με αυτά τα αντικείμενα, χαρακτιρεσ με χειριςτζσ, πράκτορεσ όπωσ αυτό (δείχνει ςτο 

"παιχνίδι") με το περιβάλλον, με άλλα παιχνίδια ι ακόμα και με τον πραγματικό κόςμο. 

Σκεφτείτε οποιαδιποτε δραςτθριότθτα ςχετίηεται με οποιοδιποτε κζμα οποιουδιποτε 

αντικειμζνου. Το Minecraft Education Edition δίνει το περιβάλλον που δθμιουργεί με 

αςφάλεια ζναν κόςμο ςτον οποίο οι ςυνκικεσ μποροφν να κακοριςτοφν ςτθ ηιτθςθ για τθν 

προςομοίωςθ οποιαςδιποτε ςυμπεριφοράσ ι αλλθλεπίδραςθσ ι εξελιςςόμενου 

ςυςτιματοσ. Πταν ςκεφτόμαςτε τθ γλϊςςα, που οι εκπαιδευτικοί χρθςιμοποιοφν για να 

επικοινωνοφν με τουσ μακθτζσ μασ, ςυνικωσ πρζπει να προςαρμόςουμε τθν ζκφραςι μασ 

για να κατανοιςουν. Κατά τθν εφαρμογι του Minecraft ωσ εργαλείου μάκθςθσ, ειςάγουμε 

τθ γλϊςςα του μακθτι μασ ωσ μζροσ του εργαλείου. Ζτςι μποροφμε να εκφραςτοφμε 

ςχεδόν φυςικά, ενϊ οι μακθτζσ δουλεφουν, δθμιουργοφν, μακαίνουν να ςυνεργάηονται ι 

να επικοινωνοφν με τθ δικι τουσ φυςικι γλϊςςα χωρίσ καμία μετάβαςθ ι μετάφραςθ. 
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Ακόμθ περιςςότερο, επιπλζον χαρακτθριςτικά αναπτφχκθκαν κατά  τθν εξζλιξθ του ζργου, 

για παράδειγμα, θ χθμεία ι τα υποβρφχια πακζτα είναι μια ςυνεχϊσ εξελιςςόμενθ 

ςυςκευαςία προτφπων ςτθν οποία οι νζεσ δραςτθριότθτεσ μποροφν να υλοποιθκοφν με 

απλό τρόπο χωρίσ τθν ανάγκθ προθγοφμενθσ ι ςφνκετθσ κατάρτιςθσ για τουσ 

εκπαιδευτικοφσ. Ιταν ζνασ ςυνδυαςμόσ ευκαιριϊν, επζκταςθσ, ςυνεργαςίασ, εξζλιξθσ. 

Προετοιμαςία και υλοποίθςθ του ζργου: Το ζργο ξεκίνθςε ωσ πιλότοσ με τθ ςυμμετοχι 

περιοριςμζνου αρικμοφ μακθτϊν. Μερικοί από αυτοφσ ιταν ιδθ χριςτεσ τθσ εμπορικισ 

ζκδοςθσ του Minecraft, και μερικοί από αυτοφσ νζοι. Ζξι μακθτζσ ςυγκρότθςαν τθν αρχικι 

ομάδα, αλλά μετά άλλοι τρεισ ςυμμετείχαν ακόμθ ("Εξωτερικοί Σφμβουλοι") αφοφ 

άκουςαν για τον δθμιουργικό τρόπο ςτθν εκπαιδευτικι εκδοχι. Στο τζλοσ του πιλότου 

ςυμμετείχαν ςυνολικά 15 μακθτζσ. Αρχικά, κεωριςαμε ότι ολόκλθρθ θ ομάδα κα είχε ζναν 

κοινό ρόλο με ςυνειςφορά ςε πολλζσ πτυχζσ, το ςχεδιαςμό τθσ ζρευνασ, τθ δθμιουργία, 

τθν οικοδόμθςθ, τθ δοκιμι, τθν κακοδιγθςθ, το παιχνίδι, τθν παρουςίαςθ κλπ. Αλλά οι 

ίδιοι οι μακθτζσ μασ ζκαναν ςαφζσ ότι κα αιςκανόταν πιο άνετα και αποτελεςματικά, 

επιλζγοντασ τον τομζα δραςτθριότθτάσ τουσ. Ωσ ςυντονιςτισ ΤΡΕ και ειδικόσ ςτα μζςα 

επικοινωνίασ, είχαμε ςτενι ςχζςθ με το ςφνολο τθσ ςχολισ και τθ ςχολικι διοίκθςθ. Αυτό 

μασ επζτρεψε να προτείνουμε και να εφαρμόηουμε καινοτόμεσ πρακτικζσ και εργαλεία 

τόςο για τισ κορυφαίεσ ομάδεσ όςο και για τθν παροχι ςυμβουλϊν ςε άλλουσ. Σε αυτι τθν 

περίπτωςθ, ζπρεπε να διαχειριςτοφμε τισ άδειεσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ μακθτζσ 

που ςυμμετείχαν, κακϊσ και τθν κατάρτιςθ για τουσ δαςκάλουσ και για οριςμζνουσ 

μακθτζσ. Τόςο ςτθ χριςθ του ίδιου του εργαλείου είτε ςτθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ για τθν 

καταςκευι ενόσ εικονικοφ μοντζλου ενόσ χεριοφ, πραγματικοφ αντικειμζνου ςτθν 

περίπτωςθ αυτι. Κάναμε όλα αυτά ξεκινϊντασ μερικοφσ άλλουσ παράλλθλουσ πιλότουσ 

διαφορετικϊν βακμϊν, όλοι γφρω από το ίδιο εργαλείο αλλά με διαφορετικά επίπεδα 

δυςκολίασ. Πλεσ οι διευκφνςεισ ςχετικά με τον προχπολογιςμό ι τθν τεχνικι υποςτιριξθ 

παρζχονται από τα κεντρικά γραφεία των ιδρυμάτων τθσ SEK ςτθ Μαδρίτθ και από το 

τμιμα πλθροφορικισ του ςχολείου μασ, με τθ ςτιριξθ τόςο των ςχολείων όςο και των 

διοικιςεων. Εκτόσ από μια μικρι κακυςτζρθςθ, λόγω τθσ διαχείριςθσ των αδειϊν των 

μακθτϊν μασ ςτο τζλοσ τθσ προγραμματικισ φάςθσ, θ επικοινωνία μζςα ςτθν ομάδα, οι 

εκπαιδευτικοί, θ διοίκθςθ, οι θγζτεσ, όλεσ οι ςχζςεισ ιταν εξαιρετικζσ, αν και με κάποιεσ 
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αλλαγζσ από τθν αρχικι ιδζα. Τθν ίδια ςτιγμι, μόλισ το ζργο ιταν γνωςτό, λάβαμε πολλά 

μθνφματα ενδιαφζροντοσ για ςυμμετοχι. Τζλοσ πάντων, επιλζξαμε να το κρατιςουμε ωσ 

πιλότο με περιοριςμζνο αντίκτυπο και να ξεκινιςουμε παράλλθλουσ μίνι πιλότουσ για να 

εκμεταλλευτοφμε αυτόν τον ενκουςιαςμό. 

Φάςθ διαχείριςθσ και ςχεδιαςμοφ: Θ ομάδα μου εργάηεται ςτθν αναηιτθςθ ςυνεχϊσ 

μεταβαλλόμενων εργαλείων, δραςτθριοτιτων ςτο SEK ςε μια διαδικαςία ανάγνωςθσ, 

ανάλυςθσ, ςφγκριςθσ, ανταλλαγισ εμπειριϊν με διάφορεσ εκτεταμζνεσ κοινότθτεσ και 

ερευνθτζσ. Οι ςχολικζσ οικογζνειζσ μασ, τόςο το ςχολείο όςο και θ διοίκθςθ, απαιτοφν να 

προςφζρουμε τθν πλζον ςφγχρονθ τεχνολογία με μεκόδουσ και εργαλεία. Αυτόσ είναι ο 

λόγοσ για τον οποίο ο ςυνάδελφόσ μου Μάριαν και εγϊ ιμαςταν ςε επαφι με τθ Minecraft 

τθ ςτιγμι που θ Microsoft αποφάςιςε να τθν προωκιςει μζςω ενόσ ειδικοφ κλάδου των 

προγραμμάτων DocSy. Ωσ ειδικοί, εφαρμόςαμε το εργαλείο Minecraft Global Mentor 2018 

και παραγάγαμε μια αναδραςτικι κοινότθτα που πρότεινε πολλά πράγματα. Εκείνθ τθν 

εποχι, αναηθτοφςαμε ζνα νζο εργαλείο για τθν υλοποίθςθ τθσ ζκκεςθσ AVPWP, τθσ τελικισ 

ςφντομθσ αναςκόπθςθσ που βαςίςτθκε ςτθν ζρευνα και αναπτφχκθκε από τουσ μακθτζσ 

τθσ 6θσ τάξθσ. Και αυτό ιταν το βαςικό πράγμα. Επιπλζον, όπωσ πάντα προςπακοφμε να 

κάνουμε, αυτό το εργαλείο μασ επιτρζπει να εκμεταλλευτοφμε τισ προθγοφμενεσ γνϊςεισ 

του μακθτι μασ ςχετικά με τθ χριςθ ενόσ εμπορικοφ παιχνιδιοφ ςε αυτι τθν περίπτωςθ, 

που τουσ δίνει το ρόλο και τθν αίςκθςθ ότι είναι οι ειδικοί. 

Innovative aspects, exportability and impact on traditional didactic method: Οι άδειεσ κα 

είναι δωρεάν από τισ 1 Φεβρουαρίου 2019 με ζνα εκπαιδευτικό λογαριαςμό του Office 

365. Και θ ζκταςθ των πλεονεκτθμάτων είναι τεράςτια, φυςικά, για τα ζργα του Minecraft. 

Εκτόσ αυτοφ, λειτουργεί με πολλζσ διαφορετικζσ πτυχζσ μάκθςθσ, το ςχεδιαςμό και τθ 

δθμιουργία, τθν ομαδικι εργαςία, τθ διαχείριςθ του ρόλου, τθν ζρευνα, τθ 

ςυναιςκθματικι εκπαίδευςθ, τθν αυτορρφκμιςθ κλπ ... 

Το βαςικό κζμα του πιλότου ιταν θ αίςκθςθ τθσ αφισ που περιλαμβάνει ζννοιεσ βαςικοφ 

αρχιτεκτονικοφ ςχεδιαςμοφ, ανάλυςθ μακθματικϊν και διαςτάςεων, ικανότθτα 

οργανωτικισ κακοδιγθςθσ, δθμιουργία επικοινωνίασ, κουίη κλπ. Αυτό ςθμαίνει ότι κάκε 

κζμα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και να αναπτυχκεί ςτον εικονικό κόςμο, είτε από το μθδζν, 
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επιτρζποντασ ςτουσ μακθτζσ να ςυμμετζχουν ςε όλθ τθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ, 

δθμιουργίασ και οικοδόμθςθσ ενόσ κόςμου ςτον οποίο υλοποιοφνται οι δραςτθριότθτεσ, ι 

από ζναν κόςμο προτφπων που είναι διακζςιμοσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Minecraft, 

εςτιάηοντασ αποκλειςτικά ςε δραςτθριότθτεσ. Αυτι θ διπλότθτα διευκολφνει τθν 

προςαρμογι τόςο του εργαλείου όςο και των μεκοδολογιϊν που ςχετίηονται με το 

περιβάλλον. Ππωσ αναφζρκθκε προθγουμζνωσ, οι μακθτζσ μποροφν να αναλάβουν 

οποιοδιποτε ρόλο ςτθν τάξθ. Μποροφν ακόμθ και να είναι οι εμπειρογνϊμονεσ που 

προωκοφν άλλεσ ομάδεσ, ι ακόμα και ο δάςκαλοσ. Αυτι θ ευελιξία ενκαρρφνει μια αλλαγι 

ςτουσ ςυνικεισ ρόλουσ των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν ςτθν τάξθ. Επιπλζον, κακϊσ οι 

γονείσ είναι ζνα από τα κφρια προςδοκϊμενα ακροατιρια για το τελικό προϊόν AVPWP 

Exhibition που δθμιουργικθκε από τουσ μακθτζσ, αυτό το τελευταίο βιμα του ςχεδίου 

ανταλλαγισ παρουςιάςεων κλείνει τον κφκλο ςυμμετοχισ ςε ολόκλθρθ τθν εκπαιδευτικι 

κοινότθτα. 

Οι ςυντονιςτζσ του ζργου ωσ Minecraft Global Mentors ζχουν μοιραςτεί τισ ιδζεσ που 

ςχετίηονται με το ζργο μζςα ςτθν κοινότθτα, θ οποία είναι διεκνισ και πολφ δραςτιρια με 

ιδιαίτερθ παρουςία ςτθν πρϊτθ εκνικι εκδιλωςθ Minecraft που φιλοξενικθκε ςτο 

Valladolid τον Λοφνιο του 2018. Επιπλζον, όπου τα προγράμματα AV μοιράηονται με όλα τα 

ςχολεία μεταφζρουμε τθν εμπειρία και τισ βαςικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το ζργο. 
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7. Από 1 έσο 1000 ηζηνξίεο λα πεηο 

Τπεφκυνοσ υλοποίθςθσ: Adriana Aniceto, Fiammetta Castagnini, Letizia 

Bredice 

Ίδρυμα: State Professional Institute “Maffeo Pantaleoni“ - Frascati 

 

Πλθροφορίεσ για τον κακθγθτι, Σφποσ ςχολείου, πόλθ, αρικμόσ μακθτϊν και 

κακθγθτϊν, θλικία μακθτϊν: Εγϊ και ο ςυνάδελφόσ μου αποφαςίςαμε να προτείνουμε τα 

μακιματά μασ ςε αυτό το PON γιατί κζλαμε να κάνουμε κάτι νζο και καινοτόμο και 

επιπλζον αναηθτοφςαμε νζεσ ευκαιρίεσ χρθματοδότθςθσ. Βρικαμε τθν ευκαιρία αυτι ςαν 

μία ενδιαφζρουςα πρόκλθςθ, επειδι εργαηόμαςτε με μακθτζσ με περίπλοκο υπόβακρο, οι 

οποίοι ζχουν προβλιματα ςυμμετζχοντασ ςε παραδοςιακζσ διδακτικζσ πρακτικζσ, κυρίωσ 

λόγω πεικαρχικϊν αιτιϊν, με υψθλό ποςοςτό εγκατάλειψθσ του ςχολείου. Για το λόγο 

αυτό, προτείναμε εργαςτθριακά μακιματα με εργαςίεσ ςτο ίδιο υπόβακρο. Αυτό 

ςυνδζεται επίςθσ και με το γεγονόσ ότι τα παιδιά αυτά δφςκολα κα μποροφςαμε να τα 

κρατιςουμε τα απογεφματα μετά από τθν κανονικι τάξθ, για τθν εκπόνθςθ 30ωρων 

προγραμμάτων και ζργων ςε εκπαίδευςθ «με πρόςωπο με πρόςωπο». 

Γενικι  περιγραφι του ζργου και ςκοπόσ: Αυτό το 30ωρο πρόγραμμα είναι μια καλι 

πρακτικι για τθ ςυμμετοχι μακθτϊν επαγγελματικϊν ιδρυμάτων ι όςων ηουν ςε δφςκολα 

περιβάλλοντα μετά το ςχολείο. Βαςίηεται ςτθν υλοποίθςθ μιασ ςειράσ ιςτοςελίδων που 

ζχουν ςυνταχκεί πλιρωσ, ερμθνευτεί και επιμελθκεί από τουσ μακθτζσ, με τθν 

κακοδιγθςθ των κακθγθτϊν τουσ. Το πρϊτο μζροσ του μακιματοσ περιλαμβάνει μια 

ςφντομθ εκπαίδευςθ για τθν οπτικοακουςτικι αφιγθςθ και τισ τεχνικζσ τθσ. Στο δεφτερο 

μζροσ, οι μακθτζσ επιλζγουν το ρόλο τουσ (ςκθνοκζτθσ, βοθκόσ ςκθνοκζτθσ, προπονθτισ 

διαλόγου, κινθματογράφοσ, χειριςτισ κάμερασ, βοθκοί κάμερασ, υπεφκυνοσ ιχου ι 

ςχεδιαςτισ ιχου, ςχεδιαςτισ ςκθνικϊν, θκοποιοί, μακιγιάη ...) (κάμερα, μικρόφωνο, 

ςτακμόσ ψθφιακοφ ιχου, θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ, ςυςκευι εγγραφισ, smartphone...) 

Το βίντεο είναι ζνα προϊόν χαμθλοφ κόςτουσ, ενϊ είναι δυνατό να χρθςιμοποιείται 

λογιςμικό ανοιχτοφ κϊδικα και smartphones για εγγραφι και δθμιουργία μουςικι κοινισ 

χριςθσ και για να τελειοποιιςουν το προϊόν και να φροντίςουν τισ λεπτομζρειεσ όπωσ τθ 
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διόρκωςθ χρϊματοσ, τισ πιςτϊςεισ, το soundtrack κλπ. Υπάρχουν οφζλθ ςτθ ςυμμετοχι 

των μακθτϊν, ςτθν ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικότθτάσ τουσ και των επαγγελματικϊν  

δεξιοτιτων. Ταυτόχρονα, είναι ζνα ζγκυρο παράδειγμα για άλλα ςχολεία ι περιβάλλοντα. 

Προετοιμαςία και υλοποίθςθ του ζργου: Θ τάξθ ιταν πολυςφνκετθ και απαρτιηόταν από 

μακθτζσ εξαιρετικοφ επιπζδου, μακθτζσ με αναπθρίεσ, μακθτζσ  που προζρχονταν από 

φτωχζσ οικογζνειεσ και μακθτζσ με διαταραχζσ προςοχισ, οι οποίοι πρζπει να διεγείρονται 

ςυνεχϊσ για να ςυμμετζχουν αποτελεςματικά ςτθν δραςτθριότθτα τθσ τάξθσ. Το κετικό 

είναι ότι αυτι θ ομάδα ζχει ςυμμετάςχει και ςτισ τριάντα ϊρεσ δραςτθριότθτασ, κάτι που 

δεν ςυμβαίνει τόςο ςυχνά ςε άλλα ζργα. Αυτό ςθμαίνει ότι το ζργο κεωρικθκε και 

εκτελζςτθκε καλά. Οι μακθτζσ ςυμμετείχαν ςε βίντεο ςτα οποία είπαν τα πράγματα για τον 

εαυτό τουσ, τθ ηωι τουσ, τουσ τόπουσ όπου ηουν, ενϊ  μοιράςτθκαν και εμπειρίεσ ηωισ. 

Τόςεσ πολλζσ από τισ δραςτθριότθτεσ ςχετίηονταν με τον τόπο τθσ ηωισ τουσ, με τθν 

προςωπικι τουσ ιςτορία και τθν εφθβεία τουσ. Οι μακθτζσ ζδωςαν μια μεγάλθ απάντθςθ: 

περάςαμε πολφ χρόνο κάνοντασ βίντεο μαηί τουσ, εφαρμόηοντασ ςυγκεκριμζνα εφζ που 

ικελαν να δουν ςτα βίντεό τουσ και βελτιϊνοντασ το ζργο τουσ ςτουσ υπολογιςτζσ. 

Καινοτόμεσ πτυχζσ, κετικζσ επιπτϊςεισ και δυνατότθτα εξαγωγισ του ζργου: Ιμαςταν ςε 

κζςθ να προςεγγίςουμε καλφτερα εκείνουσ τουσ μακθτζσ που αντιμετωπίηουν 

περιςςότερεσ δυςκολίεσ με τθν παραδοςιακι διδακτικι, με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ 

παρουςίασ και τθσ ςτακερότθτασ. Οι μακθτζσ απολάμβαναν να βλζπουν τον εαυτό τουσ ςε 

βίντεο, δθμιουργϊντασ ςκθνζσ. Μεταξφ των ςυμμετεχόντων ιταν δυνατό να δοφμε τθ 

δθμιουργία ομαδικοφ πνεφματοσ. Τθν τελευταία μζρα, οι μακθτζσ κάλεςαν τουσ γονείσ 

τουσ και τουσ ζδειξαν το βίντεο και πολλοί από αυτοφσ ιταν πολφ ζκπλθκτοι γι 'αυτό, γιατί 

μιλϊντασ μπροςτά από μια κάμερα δεν είναι εφκολο για όλουσ, ειδικά για εςωςτρεφείσ 

μακθτζσ ι για άτομα με αναπθρίεσ. το ζργο κα μποροφςε να εξαχκεί, είναι δυνατόν να 

φανταςτοφμε τθν περαιτζρω εφαρμογι του ςε άλλεσ καταςτάςεισ και χϊρουσ, ιδίωσ για 

τθν υποςτιριξθ μακθτϊν που αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ οποιαςδιποτε φφςθσ. Θ πιο 

καινοτόμοσ πτυχι ιταν ίςωσ ο αντίκτυποσ ςτο επίπεδο τθσ αυτογνωςίασ των μακθτϊν και 

τθσ αντίλθψθσ που ζχουν για τον εαυτό τουσ, πράγμα που ζχει ιςχυρό αντίκτυπο και ςτισ 

ςχολικζσ επιδόςεισ αυτϊν των μακθτϊν. Κάκε μζρα αντιμετωπίηω τουσ μακθτζσ με 
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ςυγκεκριμζνα κζματα, ιδίωσ ςε ςχζςθ με τθν αντίλθψθ που ζχουν για το ςϊμα τουσ. 

Κοιτάηοντασ τον εαυτό ςασ μζςα από το φίλτρο μιασ βιντεοκάμερασ κα μποροφςε να ςασ 

βοθκιςει να βελτιϊςετε τθν αντίλθψθ που ζχετε για τον εαυτό ςασ. Αυτό ζχει ςχετικό 

αντίκτυπο ςτθν ιδζα που ζχουν οι μακθτζσ για το ςϊμα τουσ, για τουσ εαυτοφσ τουσ ωσ 

μζλθ μιασ τάξθσ και για το ςχολείο εν γζνει. Αυτά τα πειράματα αυξάνουν τθν αυτονομία 

και τθν αυτογνωςία, τθ δθμιουργικότθτα και τθ γραφι. 



126 

 

8. MATHISIS - Δηαρείξηζε ηεο πλαηζζεκαηηθήο Μάζεζεο κέζσ Επθπώλ 

Αηόκσλ θαη Έμππλσλ Αιιειεπηδξάζεσλ 

Τπεφκυνοσ υλοποίθςθσ: Cinzia Mancini 

Ίδρυμα: IC Rita Levi Montalcini - Roma 

 

Πλθροφορίεσ για τον κακθγθτι, Σφποσ ςχολείου, πόλθ, αρικμόσ μακθτϊν και 

κακθγθτϊν, θλικία μακθτϊν: Το Λνςτιτοφτο Rita Levi Montalcini είναι ζνα δθμόςιο ίδρυμα 

που εδρεφει ςτο ζδαφοσ τθσ VII δθμοτικισ περιοχισ τθσ ϊμθσ. Ζνασ από τουσ 

μεγαλφτερουσ και πολυπλθκζςτερουσ διμουσ τθσ πρωτεφουςασ. Το Λνςτιτοφτο φιλοξενεί 

περίπου 1.200 μακθτζσ, από τρεισ διαφορετικζσ ςχολικζσ κατθγορίεσ: νθπιαγωγείο, 

δθμοτικό, κατϊτερθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. Αυτό ςθμαίνει μακθτζσ από 3 ζωσ 13/14 

ετϊν. Το Λνςτιτοφτο ζχει ςθμαντικι παρουςία μακθτϊν με ειδικζσ ανάγκεσ: από κινθτικζσ 

ζωσ ψυχικζσ δυςκολίεσ, για να φτάςουμε και ςε μακθςιακζσ δυςκολίεσ. 

Το ινςτιτοφτο επιλζχκθκε ωσ μια καλι πρακτικι διότι δοκιμάςτθκε με επιτυχία το 

εκπαιδευτικό μονοπάτι που αναπτφχκθκε ςτο πλαίςιο του ζργου MaTHiSiS - Διαχείριςθ τθσ 

ςυναιςκθματικισ μάκθςθσ μζςω ευφυϊν ατόμων και ζξυπνων αλλθλεπιδράςεων, 

χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ 

Horizon2020 ICT 2015 - Ρλθροφορικι και Τεχνολογίεσ Επικοινωνιϊν. Χάρθ ςε αυτό το 

πρόγραμμα, το Λνςτιτοφτο ζχει αναπτφξει εξατομικευμζνεσ διαδρομζσ μάκθςθσ βαςιςμζνεσ 

ςτθν ανάλυςθ τθσ ςυναιςκθματικισ κατάςταςθσ των μακθτϊν, χάρθ ςε μια κινθτι 

ρομποτικι πλατφόρμα - TurtleBot - ικανι να εκτελζςει μια ςειρά κακθκόντων. 

Γενικι  περιγραφι του ζργου και ςκοπόσ: Θ τεχνολογικι και μεκοδολογικι καινοτομία του 

προγράμματοσ βαςίηεται ςε ςυνζργειεσ από πζντε βαςικοφσ τομείσ (κινθτι μάκθςθ, 

θλεκτρονικι μάκθςθ, προςαρμοςτικι μάκθςθ, ρομποτικι και ςυναιςκθματικι 

υπολογιςτικι) που ζχουν αναμειχκεί ςε ζνα ενιαίο εκπαιδευτικό οικοςφςτθμα. Το 

πρόγραμμα χρθςιμοποιεί πρωτοποριακι τεχνολογία, από ρομπότ ζωσ εξειδικευμζνεσ 

κινθτζσ ςυςκευζσ, για τθ δθμιουργία εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ρομπότ-μθχανισ-

υπολογιςτι-ανκρϊπινθσ αλλθλεπίδραςθσ που βαςίηεται ςε εξατομικευμζνουσ και 

προςαρμόςιμουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ. Θ προςαρμοςτικότθτα του ςυςτιματοσ ςτισ 
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διαφορετικζσ ανάγκεσ μάκθςθσ και θ αξία τθσ κοινισ γνϊςθσ κα επιτρζψουν τθν εμφάνιςθ 

νζων μθ γραμμικϊν μεκοδολογιϊν. 

Σκοπόσ του ζργου είναι θ παροχι ενόσ «προϊόντοσ του ςυςτιματοσ» για τθν επαγγελματικι 

και τθ διδακτζα εκπαίδευςθ για άτομα με πιςτοποιθμζνεσ και μθ πιςτοποιθμζνεσ 

διανοθτικζσ αναπθρίεσ. Αυτό το "προϊόν του ςυςτιματοσ" περιλαμβάνει μια πλατφόρμα 

που ενςωματϊνεται με μια ςειρά επαναχρθςιμοποιιςιμων μακθςιακϊν ςτοιχείων 

(διδακτικό υλικό, ψθφιακά διδακτικά αντικείμενα κλπ) που είναι ςε κζςθ να ικανοποιιςει 

τισ ανάγκεσ του μελλοντικοφ εκπαιδευτικοφ πλαιςίου και να παρζχει: 

 Ρροςαρμοςτικι μάκθςθ 

 Αυτόματθ ανατροφοδότθςθ 

 Αυτόματθ αξιολόγθςθ τθσ προόδου τθσ μάκθςθσ και τθσ ςυμπεριφοράσ των 

μακθτϊν 

 Συναιςκθματικι μάκθςθ 

 Ραιδαγωγικι μάκθςθ 

Το ζργο χρθςιμοποιεί και αναπτφςςει καινοτόμα εργαλεία ικανά να ςυλλζγουν 

αποτελζςματα που βαςίηονται ςε πακθτικοφσ αιςκθτιρεσ (όπωσ κάμερεσ, μικρόφωνα, 

κινθτά τθλζφωνα, Kinect κ.λπ.) και αλλθλεπιδράςεισ, οι οποίεσ ςυνεπϊσ ςυγχωνεφονται ςε 

μια ςυνολικι αξιολόγθςθ του χριςτθ που επθρεάηει και κατευκφνει τθ μακθςιακι 

διαδικαςία. 

Προετοιμαςία και υλοποίθςθ του ζργου: Οι δραςτθριότθτεσ οργανϊκθκαν ςτον ςχολικό 

χϊρο, παρζχοντασ ςτουσ κακθγθτζσ τθν απαιτοφμενθ τεχνικι υποςτιριξθ και κατάρτιςθ. 

Συμμετείχαν 4 δάςκαλοι, 2 εν ενεργεία και 2 εκπαιδευτικοί υποςτιριξθσ, όλοι με εμπειρία 

χρθςιμοποιϊντασ ΤΡΕ για διδαςκαλία και μάκθςθ. Θ τάξθ ιταν εξοπλιςμζνθ με Interactive 

White Boards, PC και 6 διςκία, ενϊ το Fondazione Mondo Digitale παρείχε τον υπόλοιπο 

εξοπλιςμό με βάςθ τισ απαιτιςεισ MaTHiSiS (κάμερεσ RGB HD, αιςκθτιρεσ βάκουσ Kinect). 

Το ζργο MaTHiSiS χρθςιμοποιεί ζνα εκλεπτυςμζνο οικοςφςτθμα που αποτελείται από 4 

ξεχωριςτά αρχιτεκτονικά επίπεδα. Το Χϊρο μακθτϊν Cloud (CLS), οι πράκτορεσ 
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πλατφόρμασ (PAs), το αιςκθτιριο ςυςτατικό (SC) και το MaTHiSiS Frontend (MF). Στο 

πλαίςιο του CLS, 4 διακριτζσ και διαςυνδεδεμζνεσ μονάδεσ είναι: 1) το Σφςτθμα 

Υποςτιριξθσ Αποφάςεων (DSS), το οποίο είναι υπεφκυνο για τθν οδιγθςθ των μακθςιακϊν 

αναλφςεων και τθ μεταφορά γνϊςθσ MaTHiSiS, το μυαλό του ςυςτιματοσ: επθρεάηει τθν 

ανάλυςθ, τισ επιδόςεισ, το πολυτροπικό ςφςτθμα ςφντθξθσ οδθγεί ςε κατάλλθλεσ 

προςαρμογζσ ςτα γραφιματα μάκθςθσ και τα SLA (Smart Learning Atoms), ϊςτε να 

ταιριάηει ςτο προφίλ και τισ προςδοκίεσ του εκπαιδευόμενου και να ςυμβάλλει ςτθν 

επίτευξθ του επικυμθτοφ ςτόχου, 2) του Learning Graph Engine (LGE), 3) τθν εμπειρία 

Engine που είναι υπεφκυνθ για τθν υλοποίθςθ τθσ προςαρμογισ του LGE ςε ςυγκεκριμζνα 

περιβάλλοντα και δράςεισ "μάκθςθσ" ςτουσ πράκτορεσ τθσ πλατφόρμασ και 4) ςτο 

Repository Profile Learner (αποκικευςθ πλθροφοριϊν προφίλ ςυγκεκριμζνου μακθτι, 

ιςτορικά δεδομζνα και εξατομικευμζνα μοντζλα για μάκθςθ). Οι πράκτορεσ πλατφόρμασ 

περιλαμβάνουν όλο το υλικό και το απαραίτθτο λογιςμικό για τουσ διαφορετικοφσ 

πράκτορεσ πλατφόρμασ (ρομπότ, IWB και κινθτζσ ςυςκευζσ). Το Sensorial Component είναι 

ο κφριοσ μθχανιςμόσ λιψθσ και αναλφςεων επιπτϊςεων / προκζςεων και περιλαμβάνει 

λογιςμικό και υλικό που είναι απαραίτθτα για τθν αναγνϊριςθ τθσ ςυναιςκθματικισ 

κατάςταςθσ ενόσ μακθτευομζνου (δθλαδι, κάμερεσ RGB HD, αιςκθτιρεσ βάκουσ Kinect, 

αναλυτζσ ακουςτικϊν ςυναιςκθμάτων, αναλυτζσ ςυμφραηομζνων). Τζλοσ, το MaTHiSiS 

Frontend παρζχει υποςτιριξθ πολλαπλϊν χρθςτϊν, πολλαπλϊν τρόπων αλλθλεπίδραςθσ 

με το ςφςτθμα για μθ εκπαιδευτικζσ αλλθλεπιδράςεισ (οργάνωςθ και υλοποίθςθ τθσ 

μακθςιακισ διαδικαςίασ). 

Καινοτόμεσ πτυχζσ, κετικόσ αντίκτυποσ και δυνατότθτα εξαγωγισ του ζργου: Ο 

πειραματιςμόσ ςυνίςτατο ςτθ μετάφραςθ ενόσ εκπαιδευτικοφ ςχεδίου βαςιςμζνου ςε 

αλλθλεπίδραςθ ρομπότ – μθχανισ – υπολογιςτι - ανκρϊπου ςε εξατομικευμζνουσ 

μακθςιακοφσ ςτόχουσ προςαρμοςμζνο ςτθν τυπικι διδαςκαλία. Θ μαρτυρία των 

διδαςκόντων υπογράμμιςε πωσ θ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ του μακθτι ρομπότ-μθχανισ-

υπολογιςτι ζχει τοποκετιςει ςτο κζντρο τθσ προςοχισ τθ ςυναιςκθματικι διάςταςθ τθσ 

μάκθςθσ, από τθν οποία προζκυψε και θ γνωςτικι διάςταςθ. Μια αλλθλεπίδραςθ που 

επζτρεψε να ερμθνεφςει τισ διακζςεισ των παιδιϊν και από αυτζσ να ςυνάγει τισ πιο 

κατάλλθλεσ παιδαγωγικζσ και διδακτικζσ διεγζρςεισ ςτθν ςυναιςκθματικι διάςταςθ του 
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ατόμου. Χάρθ ςε αυτό το πρόγραμμα, οι δάςκαλοι δθλϊνουν ότι ζχουν μάκει να 

χρθςιμοποιοφν τθν τεχνολογία για να ςχεδιάςουν εξατομικευμζνθ διδαςκαλία όχι μόνο 

ςτισ γνωςτικζσ ανάγκεσ αλλά και ςτισ ςυναιςκθματικζσ ανάγκεσ του μακθτι. 
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9. Διδαςκαλία ςεναρίων: Μακαίνοντασ Ιςτορία και ASL 

Τπεφκυνοσ υλοποίθςθσ: Maria Mascheretti 

Ίδρυμα: IIS E. Torricelli - Roma 

 

Πλθροφορίεσ για τον κακθγθτι, Σφποσ ςχολείου, πόλθ, αρικμόσ μακθτϊν και 

κακθγθτϊν, θλικία μακθτϊν: Το ζργο ςχεδιάςτθκε  για δφο Τρίτεσ Τάξεισ (IV B και IV C) και 

αναπτφχκθκε με βάςθ το νόμο αρικ. 107 του 2015, με ιδιαίτερθ αναφορά ςτθν εναλλαγι 

μεταξφ ςχολείου και εργαςίασ, θ οποία μπορεί να αποτελζςει ςτοιχείο καινοτομίασ μόνο 

εάν είναι καλά ιςορροπθμζνθ με τθ διδακτικι δραςτθριότθτα του προγράμματοσ ςπουδϊν, 

χωρίσ αλλθλεπικαλφψεισ. Θ "καινοτομία" είναι κάτι που ειςάγει ζνα ςτοιχείο νεωτεριςμοφ 

ςτθ ςχολικι πρακτικι και δεν ςυςςωρεφεται μζςω ςτρωματοποίθςθσ. Μια βακιά αλλαγι 

αναδεικνφεται ωσ πρόκλθςθ, προςφζροντασ τθν ενίςχυςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν: τα 

ςχολικά προγράμματα κα είναι αποτελεςματικά, αν δεχτοφν τθν πρόκλθςθ που 

ςυνεπάγεται θ εναλλακτικι εκπαίδευςθ και οι εργαςίεσ, και κα αποτελζςουν νζα ςτοιχεία 

που κα ανανεϊνουν τισ πρακτικζσ διδαςκαλίασ. 

Γενικι  περιγραφι του ζργου και ςκοπόσ: Οι μακθτζσ μακαίνουν ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ 

ςχετικά με τθν πραγματικότθτα τθσ οικονομικισ ζκρθξθσ και των κφριων μεταςχθματιςμϊν 

τθσ δεκαετίασ του 1960. Διαβάηουν και αναλφουν ιςτορίεσ και ταινίεσ που βρίςκονται ςτο 

χϊρο των αγορϊν και των υπεραγορϊν. Συηθτοφν με τουσ κατοίκουσ τθσ γειτονιάσ για να 

μάκουν για τθν ιςτορία και τθ ςθμαςία τθσ περιφερειακισ αγοράσ και να γράψουν ιςτορίεσ 

εμπνευςμζνεσ από αυτά τα πλαίςια. Για να μάκουν για τισ ςυνικειεσ τθσ αγοράσ, 

υποβάλλουν ζνα θλεκτρονικό ερωτθματολόγιο και επιλζγουν τθ μζκοδο τθσ διαχείριςθσ. 

Τζλοσ, αναλφουν τα δεδομζνα και παρουςιάηουν τα αποτελζςματα. Ξεκινϊντασ από τθ 

ςφγκριςθ με το Δθμαρχείο του XIV, ςχεδιάηουν μια πρόταςθ για τθν αναβάκμιςθ του 

χϊρου τθσ αγοράσ. Διοργανϊνουν εκδιλωςθ για να μιλιςουν για το ζργο που ζχει γίνει και 

να μιλιςουν με ενιλικεσ: γονείσ, δάςκαλουσ, τοπικοφσ εκπρόςωπουσ τθσ παραγωγικϊν και 

κεςμικϊν οργάνων τθσ περιοχισ. 

Καινοτόμεσ πτυχζσ, κετικόσ αντίκτυποσ και δυνατότθτα εξαγωγισ του ζργου: Στο πλαίςιο 

των οκτϊ βαςικϊν ικανοτιτων (ςφςταςθ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 



131 

 

Συμβουλίου ςχετικά με τισ βαςικζσ ικανότθτεσ για τθ διά βίου μάκθςθ), που είναι ςτενά 

διαςυνδεδεμζνεσ, το ςχζδιο ζχει ωσ ςτόχο: 

- τθν προϊκθςθ κοινωνικϊν και πολιτικϊν δεξιοτιτων 

- τθν προϊκθςθ τθσ ςτατιςτικισ κουλτοφρασ 

- τθ ςυλλογι και ςφγκριςθ δεδομζνων 

- το να αναλφςει και να δθμιουργιςει ςυμφραηόμενα λογοτεχνικά και φιλικά κείμενα 

- τθν επικοινωνία ςε διαφορετικζσ γλϊςςεσ 
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Δ. Θ ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΝΕΩΝ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΙΚΑΝΟΣΘΣΩΝ ΠΟΤ 

ΧΕΣΙΗΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΟΝ ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ Ο ΑΝΣΙΚΣΤΠΟ ΣΟΤ 

ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ 

1. Σα πλεονεκτιματα χριςθσ τθσ Wikipedia ςαν εργαλείο μάκθςθσ 

Τπεφκυνοσ υλοποίθςθσ: Αλεξάνδρα Ντρουμπογιάννθ 

Ίδρυμα: 1ο Γενικό Λφκειο Ρεκφμνου, Κριτθ, Ελλάδα 

 

Πλθροφορίεσ για τον κακθγθτι: Θ κ. Ντρουμπογιάννθ Αλεξάνδρα ςποφδαςε Βιολογία ςτο 

Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ και αποφοίτθςε το 1992. Το 2007 ζλαβε το πρϊτο μεταπτυχιακό 

δίπλωμα ςτθ Βιο-θκικι ςτο ίδιο Ρανεπιςτιμιο και το 2014 ζλαβε το δεφτερο μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα (Med) από το Ελλθνικό Ανοιχτό Ρανεπιςτιμιο, ςχετικά με τθν εκπαίδευςθ και τθ 

ςχολικι θγεςία. Το 2016, ολοκλιρωςε με επιτυχία τθ διατριβι τθσ και ζλαβε το 

Διδακτορικό Δίπλωμα ςτθ Βιο-θκικι (με αξία και διάκριςθ) ςτο Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ. 

Ζχει διδάξει Βιολογία ςτα ςχολεία δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτο ζκυμνο Κριτθσ από 

το 2001 μζχρι ςιμερα και είναι διευκφντρια ςχολείου δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ενϊ 

ςυμμετζχει και ςτθν επιςτθμονικι ομάδα του ΕΚΦΕ εκφμνου. 

Τα επιςτθμονικά ερευνθτικά ενδιαφζροντά τθσ επικεντρϊνονται ςτα βιο-θκικά κζματα που 

αναδφονται ςτον τομζα των Σπουδϊν Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ STS και των 

Εργαςτθριακϊν Μελετϊν. Δείχνει επίςθσ ενδιαφζρον ςε διάφορουσ τομείσ εκπαιδευτικϊν 

ερευνθτικϊν μελετϊν όπωσ θ Κοινωνιολογία τθσ Εκπαίδευςθσ, θ εκπαίδευςθ STEM και τα 

προγράμματα των Ευρωπαϊκϊν Σχολείων. 

Πςον αφορά τθν επαγγελματικι τθσ εξζλιξθ, παρακολοφκθςε πολλά εκπαιδευτικά 

προγράμματα για δαςκάλουσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, τα οποία τθσ προςδίδουν τα 

προςόντα για τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν ςτθν τάξθ και τθν κακιςτοφν ικανι για 

διδαςκαλία μακθτϊν με ειδικζσ ανάγκεσ. Επιπλζον, είναι καλά πλθροφορθμζνθ για κζματα 

ιςότθτασ και ζνταξθσ ςτα ςχολεία, διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία, διδαςκαλία STEM και 

εξεταηόμενουσ μεκόδουσ βαςιςμζνεσ ςτθ μάκθςθ. 
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Κατά τθ διάρκεια τθσ καριζρασ τθσ ζχει οργανϊςει πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα 

ςχετικά με περιβαλλοντικά ηθτιματα, μεκόδουσ διδαςκαλίασ και εκπαιδευτικζσ 

ςτρατθγικζσ και εργαλεία, ςε ελλθνικά ςχολεία δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ αλλά και ςε 

ςυνεργαςία με άλλα ευρωπαϊκά ςχολεία. Ζχει δθμοςιεφςει άρκρα ςχετικά με τθν ζρευνα 

του διδακτορικοφ τθσ και ζχει ςυμμετάςχει ωσ λζκτορασ ςε διάφορα ςυνζδρια. 

Σφποσ ςχολείου, πόλθ, αρικμόσ μακθτϊν και κακθγθτϊν, θλικία μακθτϊν: Θ πρακτικι 

πραγματοποιικθκε ςτο ςχολείο Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτο ζκυμνο Κριτθσ 

(Ελλάδα), που ονομάηεται 1ο Γενικό Λφκειο εκφμνου. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των μακθτϊν 

είναι 350, θλικίασ μεταξφ 15-18 ετϊν και ο αρικμόσ των εκπαιδευτικϊν είναι 32. 

Γενικι  περιγραφι του ζργου και ςκοπόσ: Το ζργο που διαχειρίηομαι ςτο ςχολείο 

επικεντρϊνεται ςτα πλεονεκτιματα τθσ χριςθσ τθσ Wikipedia ωσ εργαλείου διδαςκαλίασ, 

κακϊσ ωσ καινοτόμοσ δραςτθριότθτα, επιτρζπει τθ ςυμβολι ςτθν κοινωνία μζςω τθσ 

μάκθςθσ των υπθρεςιϊν και τθσ ςυμμετοχισ ςε μια διαδικτυακι κοινότθτα πρακτικισ 

εφαρμογισ. Διερευνοφμε με τουσ μακθτζσ μου τουσ πιο αποτελεςματικοφσ τρόπουσ 

ενςωμάτωςθσ τθσ Wikipedia ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν, ειδικά ςτο κζμα τθσ Επιςτιμθσ, το 

οποίο διδάςκω. 

Οι μακθτζσ μου ζχουν αυξιςει τα κίνθτρά τουσ ςτισ εργαςίεσ τθσ Wikipedia ςτθν Επιςτιμθ, 

επειδι βλζπουν ότι ζχουν ορατό αντίκτυπο ςτον πραγματικό κόςμο, γεγονόσ που εκτιμοφν, 

και αυτό αυξάνει τθν αποδοχι του ζργου. 

Συγκρίνοντασ το ζργο Wikipedia με άλλεσ εκπαιδευτικζσ εργαςίεσ, μποροφμε να ποφμε ότι 

οι μακθτζσ κεωροφν πωσ ότι κάνουν είναι διαςκεδαςτικό. Αυτό το είδοσ ανάκεςθσ, λόγω 

τθσ καινοτομίασ και τθσ πραγματικισ χρθςιμότθτάσ του, ζχει τθ δυνατότθτα να είναι πιο 

ευχάριςτο από τισ περιςςότερεσ άλλεσ παραδοςιακοφ τφπου εργαςίεσ. 

Κατά τθ διάρκεια αυτοφ του ζργου οι μακθτζσ μου, μακαίνουν τθ διαφορά μεταξφ μιασ 

απλισ αναφοράσ ςε ςτυλ δοκιμίου και τθσ αναφοράσ βαςιςμζνθ ςε γεγονότα, κακϊσ και 

τθσ αναλυτικισ ζρευνα και τθσ εφαρμογισ ενόσ εγκυκλοπαιδικοφ ςτυλ γραφισ. Το 

εγκυκλοπαιδικό ςτυλ, παρόμοιο με αυτό των διδακτικϊν εργαςιϊν, των διατριβϊν και των 

πραγματικϊν αναφορϊν ζρευνασ, είναι χριςιμο για τθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ και 

τθ βελτίωςθ τθσ κατανόθςθσ των υλικϊν του μακιματοσ. 
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Και το πιο ςθμαντικό γεγονόσ, κατά τθ γνϊμθ μου, είναι ότι κακϊσ οι μακθτζσ μου πρζπει 

να ανακεωριςουν τισ υπάρχουςεσ πθγζσ και να αναηθτιςουν νζεσ πζρα από τθ 

Βικιπαίδεια, ενιςχφουν τθν ικανότθτα τθσ αναηιτθςθσ και τθσ κριτικισ ςκζψθσ. 

 Ζτςι, οι μακθτζσ βελτιϊνουν τθν παιδεία τουσ ςτα ςφγχρονα μζςα, τθν ψθφιακι τουσ 

παιδεία και τθν επιςτθμονικι τουσ ικανότθτα. Οι μακθτζσ αποκτοφν γνϊςεισ ςτθ 

διαδικαςία δθμιουργίασ κειμζνων για τα wikis εν γζνει, μια ολοζνα και πιο απαραίτθτθ 

δεξιότθτα ςε ζνα ςφγχρονο εργαςιακό χϊρο. Ο κφριοσ ςκοπόσ, είναι να ςυμβάλλει ςτθν 

επιςτθμονικι ορολογία που χρθςιμοποιείται ςτθ Wikipedia ςτο πλαίςιο τθσ διδακτζασ φλθσ 

τθσ επιςτιμθσ ςτα ελλθνικά ςχολεία. 

Προετοιμαςία και υλοποίθςθ του ζργου: Το πιο αξιοςθμείωτο ςθμείο ιταν θ αρχικι 

άρνθςθ των μακθτϊν μου ςε μια νζα μζκοδο εκμάκθςθσ. Ζδειξαν ζκπλθξθ παρόλο που 

χρθςιμοποιοφν τθ Wikipedia πολφ ςυχνά ςτθν εργαςία τουσ, ωσ βιβλιογραφικι πθγι 

αναφοράσ. 

Δεν είχαν καμία δυςκολία ςτα κζματα πλθροφορικισ, αλλά αντιμετϊπιςαν ψυχολογικά και 

γνωςτικά εμπόδια ςε αυτι τθ νζα μζκοδο. Λδιαίτερα, χρειάςτθκε μεγάλθ προςπάκεια για 

τθν ειςαγωγι τουσ ςτισ βαςικζσ πολιτικζσ του wikis. 

Φάςθ διαχείριςθσ και ςχεδιαςμοφ: Θ προςτικζμενθ αξία ιταν τα καινοτόμα 

χαρακτθριςτικά του ζργου και θ δυνατότθτα ςυνεργαςίασ και αλλθλεπίδραςθσ που 

απαιτικθκε από όλουσ μασ. Επίςθσ, ιταν πολφ ςθμαντικό για τουσ μακθτζσ μου να 

καταλάβουν τι ςθμαίνει αξιόπιςτθ πθγι, ουδζτερθ άποψθ και καλι πίςτθ. 

Καινοτόμεσ πτυχζσ και αντίκτυποσ ςτθν παραδοςιακι διδακτικι μζκοδο: Οι μακθτζσ μου 

ζμακαν πϊσ να εργάηονται ςε μια ομάδα, πϊσ να εφαρμόηουν με διαφάνεια τισ πρακτικζσ 

τουσ, να ενεργοφν υπεφκυνα και να δζχονται κριτικι. Θ μζκοδοσ ζχει λειτουργιςει 

ςυμπλθρωματικά, με βοθκθτικό τρόπο, και βοικθςε τουσ μακθτζσ μου να αναπτφξουν 

κοινωνικζσ δεξιότθτεσ και να ενιςχφςουν το κφριο ςϊμα των γνϊςεων τουσ. 

Δυνατότθτα εξαγωγισ αποτελεςμάτων ςε διαφορετικά πλαίςια και πικανότθτα χριςθσ 

και από άλλα ιδρφματα: Θ χριςθ καινοτόμων μεκόδων πρζπει να αποτελζςει 

προτεραιότθτα ςτα εκπαιδευτικά ιδρφματα, προκειμζνου να τονωκεί το ενδιαφζρον των 

μακθτϊν. Τα Wikis είναι πολφ ευζλικτα και εφχρθςτα εργαλεία που βρίςκουν αυξανόμενεσ 

εφαρμογζσ ςτθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ. 
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Σιμερα, πολλά πανεπιςτιμια προςφζρουν ςυγκεκριμζνα παραδείγματα για το πϊσ οι 

κακθγθτζσ, οι ακαδθμαϊκοί και ακόμθ και οι ίδιοι οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν όλο και 

περιςςότερο wikis ςτον τομζα των κοινωνικϊν επιςτθμϊν για να ενιςχφςουν τθ διαδικαςία 

τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ. Αν και θ τεχνολογία χρειάηεται να αναπτυχκεί πριν θ 

ζννοια των εικονικϊν πανεπιςτθμίων να γίνει πραγματικά λειτουργικι, τα wikis και θ 

Wikipedia προςφζρουν ζναν ενδιαφζροντα τρόπο για τουσ μακθτζσ να ςυνεργαςτοφν ςε 

πραγματικζσ αποςτολζσ ςτον κυβερνοχϊρο. Θ ςυνειςφορά ςτθ Wikipedia μασ επιτρζπει να 

ενιςχφςουμε το χαρτοφυλάκιο των ςτρατθγικϊν διδαςκαλίασ, να μετατρζψουμε τισ 

ςυνικεισ δραςτθριότθτεσ τθσ τάξθσ ςε κάτι που μπορεί να ενςταλάξει τισ αξίεσ τθσ δια βίου 

μάκθςθσ και του επιςτθμονικοφ ικουσ των μακθτϊν μασ, ενϊ ταυτόχρονα να ςυμβάλλει 

ςτθν ευρφτερθ κοινότθτα. 
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2. Θ ςυνδυαςτικι χριςθ Lego Mindstorms NXT και AppInventor για τθ 

διδαςκαλία των βαςικϊν προγραμματιςτικϊν εννοιϊν ςε αρχάριουσ 

προγραμματιςτζσ 

Τπεφκυνοσ υλοποίθςθσ: ταμάτθσ Παπαδάκθσ 

Ίδρυμα: 5ο Γενικό Λφκειο Ηρακλείου, Κριτθ, Ελλάδα 

 

Πλθροφορίεσ για τον κακθγθτι: Ο κ. Ραπαδάκθσ Σταμάτθσ εργάηεται ωσ δάςκαλοσ ΤΡΕ για 

ςχεδόν 20 χρόνια. Από τον περαςμζνο χρόνο είναι ερευνθτισ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν 

ςτθν Εκπαιδευτικι Τεχνολογία με ζμφαςθ ςτθν κινθτι μάκθςθ ςτο Τμιμα Ρροςχολικισ 

Αγωγισ του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ (από το 2018). Είναι πτυχιοφχοσ του Τμιματοσ 

Ρλθροφορικισ του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, Ακινα. Το 2006 ολοκλιρωςε το 

μεταπτυχιακό του δίπλωμα ςτθν Ρροςχολικι Εκπαίδευςθ και Εκπαιδευτικό Σχζδιο ςτο 

Ρανεπιςτιμιο Αιγαίου, ςτθ όδο, ςτθ Σχολι Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν, Τμιμα 

Ρροςχολικισ Εκπαίδευςθσ. Το 2016, ολοκλιρωςε το Ph.D. του ςτο Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ, 

Τμιμα Εκπαίδευςθσ εκφμνου, υπό τθν επίβλεψθ του κακθγθτι κ. Ηαράνθ Νικολάου. Ζχει 

διδάξει ωσ βοθκόσ Λζκτορα μακιματα Ρλθροφορικισ ςτθν Εκπαίδευςθ (2017-2018) ςτο 

Τμιμα Ρροςχολικισ Εκπαίδευςθσ, Σχολισ Ραιδείασ, Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ, Ελλάδασ και 

Διδακτικισ ςτο Ρρόγραμμα (2017-2018) ςτο Τμιμα Επιςτιμθσ Υπολογιςτϊν Επιςτιμεσ και 

Μθχανικι ςτο Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ, Ελλάδα. 

Τα επιςτθμονικά / ερευνθτικά του ενδιαφζροντα περιλαμβάνουν τθ μελζτθ τθσ κινθτισ 

μάκθςθσ και ειδικότερα τθ χριςθ ζξυπνων κινθτϊν ςυςκευϊν και των ςυνοδευόμενων 

εφαρμογϊν κινθτισ τθλεφωνίασ, ςτθ χριςθ τθσ προςχολικισ και πρωτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ, με ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τθν ανάπτυξθ τθσ Υπολογιςτικισ Σκζψθσ και τθσ 

κατανόθςθσ αρικμϊν από τουσ μακθτζσ. Επιπλζον, τα ερευνθτικά του ενδιαφζροντα 

περιλαμβάνουν επίςθσ τισ ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ, τα περιβάλλοντα προγραμματιςμοφ 

αρχαρίων και τθ διδαςκαλία του προγραμματιςμοφ ςτθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια 

εκπαίδευςθ (αρχάριοι προγραμματιςτζσ). 

Γλϊςςεσ: Αγγλικά (άπταιςτα), Γερμανικά. 
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Τα τελευταία 2 χρόνια είναι διευκυντισ ςτο 5ο Γενικό Λφκειο Θρακλείου. Ρριν από αυτό, 

ιταν επίςθσ διευκυντισ για 6 χρόνια ςτο Γενικό Λφκειο Κρουςϊνα Κριτθσ. 

Σφποσ ςχολείου, πόλθ, αρικμόσ μακθτϊν και κακθγθτϊν, θλικία μακθτϊν: Το ςχολικό 

ίδρυμα είναι ζνα τυπικό Λφκειο, το 5ο Γενικό Λφκειο και βρίςκεται ςτθν πόλθ του 

Θρακλείου. Φζτοσ ςτο ςχολείο παρακολουκοφν 420 μακθτζσ μεταξφ 16 και 18 ετϊν. Σε 

αυτό το ινςτιτοφτο υπάρχουν επίςθσ 35 εκπαιδευτικοί διαφόρων επιςτθμονικϊν κλάδων. 

Γενικι  περιγραφι του ζργου και ςκοπόσ: Το ζργο μου ζχει τίτλο «Θ ςυνδυαςτικι χριςθ 

Lego Mindstorms NXT και AppInventor για τθ διδαςκαλία των βαςικϊν προγραμματιςτικϊν 

εννοιϊν ςε αρχάριουσ προγραμματιςτζσ». Τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο εξωτερικό, οι 

μακθτζσ ςτο ςχολείο ςτα ειςαγωγικά μακιματα πλθροφορικισ, αντιλαμβάνονται τον 

προγραμματιςμό ωσ ζνα δφςκολο ζργο. Τα ειςαγωγικά μακιματα προγραμματιςμοφ είναι 

ςυχνά απογοθτευτικά τόςο για τουσ μακθτζσ, όςο και για τουσ εκπαιδευτικοφσ. Ζνασ από 

τουσ κυριότερουσ παράγοντεσ ςτουσ οποίουσ οφείλονται αυτζσ οι δυςκολίεσ ςτθν 

εκμάκθςθ του προγραμματιςμοφ είναι θ παραδοςιακι προςζγγιςθ ςτθ διδαςκαλία των 

κεμελιωδϊν ςτοιχείων του προγραμματιςμοφ, θ οποία δεν είναι ςε κζςθ να προςφζρει 

ςτουσ μακθτζσ ζνα ενδιαφζρον, δθμιουργικό και ευχάριςτο περιβάλλον, που κα τονϊςει 

τουσ προβλθματιςμοφσ και τισ ζννοιεσ που αποτελοφν το αντικείμενο ζρευνασ. Αντίκετα με 

αυτό, αρκετζσ μελζτεσ υποςτθρίηουν ότι θ ρομποτικι διδαςκαλία είναι κατάλλθλθ για τουσ 

μακθτζσ, ανεξάρτθτα από τθν θλικία και το επίπεδό τουσ και είναι ζνασ τρόποσ 

ενκάρρυνςθσ τθσ μάκθςθσ. Θ προςζγγιςι μου ςτο ζργο, παρουςιάηει μια εναλλακτικι 

χριςθ των καταςκευϊν Lego Mindstorms και του περιβάλλοντοσ οπτικοφ 

προγραμματιςμοφ AppInventor για τθ διδαςκαλία του προγραμματιςμοφ με ςτόχο τθν 

κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν για τουσ αρχάριουσ μακθτζσ - προγραμματιςτζσ. 

Προετοιμαςία και υλοποίθςθ του ζργου: Θ κφρια δυςκολία που ςυνάντθςα, ιταν ότι μια 

εποικοδομθτικι προςζγγιςθ ςτθν εκμάκθςθ του προγραμματιςμοφ, απαιτεί κατάλλθλα 

περιβάλλοντα διδαςκαλίασ, τα οποία βοθκοφν τουσ μακθτζσ να λφςουν προβλιματα, να 

αντιμετωπίηουν αποτελεςματικά τισ κοινζσ παρανοιςεισ και δυςκολίεσ που ςυνικωσ 

ςυναντοφν οι αρχάριοι προγραμματιςτζσ ςε ειςαγωγικά μακιματα προγραμματιςμοφ ενϊ 

από τθν άλλθ υποδθλϊνουν τθ ςυνδυαςμζνθ χριςθ των κατάλλθλων δραςτθριοτιτων για 

τθν επίλυςθ επιλεγμζνων προβλθμάτων ςτο εργαςτιριο υπολογιςτϊν ςε πραγματικά 
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περιβάλλοντα προγραμματιςμοφ. Ζτςι, ζπρεπε να εφαρμόςω μία προςζγγιςθ που να δίνει 

ζμφαςθ ςε ζνα παιδαγωγικό ςχεδιαςμό για τθ διδαςκαλία αρχαρίων προγραμματιςτϊν, 

κακϊσ θ προςοχι μετατοπίςτθκε από τθν εξάςκθςθ μιασ αυςτθρισ γλϊςςασ ςφνταξθσ, 

ςτθν ανάπτυξθ κριτικισ και αναλυτικισ ςκζψθσ μζςω τθσ επίλυςθσ προβλθμάτων. 

Το αυςτθρό πρόγραμμα ςπουδϊν ιταν ζνα κφριο πρόβλθμα επίςθσ. 

Φάςθ διαχείριςθσ και ςχεδιαςμοφ: Θ προςτικζμενθ αξία τθσ φάςθσ διαχείριςθσ και 

προγραμματιςμοφ ςε αυτιν τθν προςζγγιςθ του δθμιουργθτιςμοφ (ςτον εκπαιδευτικό 

προγραμματιςμό), δεν ιταν μόνο να διδάξει τισ ζννοιεσ προγραμματιςμοφ πιο 

αποτελεςματικά από τθν παραδοςιακι προςζγγιςθ, αλλά και να εκπαιδεφςει τουσ μακθτζσ 

να δθμιουργιςουν τα απαραίτθτα εννοιολογικά πλαίςια για να αςκοφν δραςτθριότθτεσ 

προγραμματιςμοφ με κακθμερινά αντικείμενα όπωσ τα ζξυπνα κινθτά τουσ τθλζφωνα. 

Καινοτόμεσ πτυχζσ και αντίκτυποσ ςτθν παραδοςιακι διδακτικι μζκοδο: Ρρόκειται για 

μια ςυνδυαςμζνθ προςζγγιςθ ςτθ χριςθ εκπαιδευτικισ ρομποτικισ και του οπτικοφ 

προγραμματιςμοφ μζςω Lego Mindstorms και AppInventor, για τθ διδαςκαλία και τθν 

κατανόθςθ των βαςικϊν δομϊν προγραμματιςμοφ. Οι μακθτζσ, μζςω τθσ ςυμμετοχισ 

τουσ, ζχουν κατανοιςει τισ βαςικζσ ζννοιεσ του προγραμματιςμοφ και τθσ τεχνολογίασ, 

όπωσ αυτζσ εμπλζκονται ςτθν πρακτικι εργαςία ςε ζνα διεπιςτθμονικό αυκεντικό 

περιβάλλον. Είναι γενικά αποδεκτό ότι θ διδαςκαλία και εκμάκθςθ του προγραμματιςμοφ 

χαρακτθρίηεται ςυνικωσ από κάποιεσ δυςκολίεσ, οι οποίεσ ςυμβαίνουν κυρίωσ ςτθν 

καταςκευι ενόσ προγράμματοσ αλγορίκμου. Διάφορεσ μελζτεσ ζχουν δείξει ότι οι μακθτζσ 

ζχουν δυςκολίεσ ςτθν κατανόθςθ των εννοιϊν και των δομϊν του προγραμματιςμοφ. Ζνασ 

από τουσ κυριότερουσ παράγοντεσ που ζχουν βρεκεί ότι αποτελοφν πθγι δυςκολιϊν για 

τον προγραμματιςμό είναι το γεγονόσ ότι θ κλαςικι προςζγγιςθ διδαςκαλίασ δίνει ζμφαςθ 

ςτθν εργαςία με τουσ αρικμοφσ και τα ςφμβολα με ζναν αφθρθμζνο τρόπο, αγνοϊντασ τισ 

ανάγκεσ των μακθτϊν για μάκθςθ μζςα από ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ. 

Θ καινοτομία μου ζχει επθρεάςει τθν παραδοςιακι διδακτικι μζκοδο, κακϊσ ειςάγω μια 

εποικοδομθτικι προςζγγιςθ ςτον προγραμματιςμό τθσ μάκθςθσ που απαιτεί κατάλλθλα 

περιβάλλοντα διδαςκαλίασ που αφενόσ βοθκοφν τουσ μακθτζσ να λφςουν προβλιματα και 

να αντιμετωπίηουν αποτελεςματικά τισ προαναφερκείςεσ δυςκολίεσ. Από τθν άλλθ, 

υποδθλϊνουν τθ ςυνδυαςμζνθ χριςθ των κατάλλθλων δραςτθριοτιτων και τθν επίλυςθ 
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επιλεγμζνων προβλθμάτων ςτο εργαςτιριο υπολογιςτϊν ςε πραγματικά περιβάλλοντα 

προγραμματιςμοφ. 

Δυνατότθτα εξαγωγισ αποτελεςμάτων ςε διαφορετικά πλαίςια και πικανότθτα χριςθσ 

και από άλλα ιδρφματα: Θ πρακτικι μου προϊκθςε ζντονα τθ ςυνεργαςία μεταξφ 

μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν. Μζςα από τισ καλά ςχεδιαςμζνεσ δραςτθριότθτεσ, οι μακθτζσ 

και ο δάςκαλοσ προςπάκθςαν να καλφψουν τόςο τισ βαςικζσ δομζσ προγραμματιςμοφ όςο 

και να αξιοποιιςουν τα μεμονωμζνα μζρθ του ρομπότ (κινθτιρα και αιςκθτιρεσ). Τα 

φφλλα εργαςίασ που χρθςιμοποιικθκαν περιελάμβαναν τθ χριςθ ζτοιμων μπλοκ εντολϊν, 

με τουσ οποίουσ οι μακθτζσ μπόρεςαν να πειραματιςτοφν, αλλάηοντασ τισ τιμζσ διαφόρων 

παραμζτρων και δθμιουργϊντασ νζεσ ομάδεσ εντολϊν. Αυτι θ προςζγγιςθ εςτιάηεται ςε 

δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων και ανάπτυξθσ αλγορίκμων, όχι ςτθν εκμάκθςθ τθσ 

ίδιασ τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ. Σε κάκε περίπτωςθ, θ ςχζςθ μεταξφ τθσ φυςικισ 

δομισ και του προγράμματοσ ελζγχου είναι εφκολο να κατανοθκεί, ενϊ θ ευκολία χριςθσ 

του AppInventor δεν αναμζνεται. 

 

  



140 

 

3. Νζο κίνθτρο για μάκθςθ μζςω των ΣΠΕ 

Τπεφκυνοσ υλοποίθςθσ: Adriana Albu 

Ίδρυμα: Technical High School “Victor Slavescu” - Ploiesti  

 

Πλθροφορίεσ για τον κακθγθτι: Ονομάηομαι Adriana Albu και είμαι εκπαιδευτικόσ 

Οικονομικϊν Επιςτθμϊν, εξειδίκευςθσ ςτθ λογιςτικι χρθματοοικονομικι, ςτο ΤΕΛ "Victor 

Slavescu" και ςτο Ploiesti, ςτθν περιφζρεια Prahova τθσ ουμανίασ. Ζχω 17ετι 

επαγγελματικι εμπειρία και είμαι θ ςυντονίςτρια τθσ διεκνοφσ επιτροπισ ζργων. 

Ηω ςτθν πλατεία Ploiesti, ςτθν πόλθ τθσ επαρχίασ Prahova, ςτθ ουμανία. Στο πλαίςιο του 

εκνικοφ προγράμματοσ ςπουδϊν το προφίλ των υπθρεςιϊν κατζχει πολφ ςθμαντικι κζςθ. 

Στο πλαίςιο αυτό, θ διδαςκαλία, θ εκμάκθςθ και θ αξιολόγθςθ προωκοφνται ςυνεχϊσ 

μζςω ςφγχρονων τεχνικϊν και μεκόδων που διεγείρουν τα κίνθτρα των μακθτϊν. 

Σε αυτό το πρόγραμμα προτείνουμε τθ χριςθ τθσ μεκόδου άςκθςθσ των εταιρειϊν, 

διαδραςτικζσ μεκόδουσ που χρθςιμοποιοφν λογιςτικά λογιςμικά για τον υπολογιςμό των 

μιςκϊν και των φόρων. 

Σφποσ ςχολείου, πόλθ, αρικμόσ μακθτϊν και κακθγθτϊν, θλικία μακθτϊν: Το 

Technological and Service High School "Victor Slavescu" Ploiesti, County Prahova, ουμανία, 

προςφζρει εκπαίδευςθ για μακθτζσ θλικίασ μεταξφ 14 και 50 ετϊν. Το ςχολείο μασ ζχει τισ 

ακόλουκεσ ειδικότθτεσ: Μακθματικά-Ρλθροφορικι, Εμπόριο, Οικονομία-Διοίκθςθ, 

Τουριςμόσ και Τρόφιμα, Ταξιδιωτικόσ Ρράκτορασ. Μζςω τθσ εκπαιδευτικισ του προςφοράσ 

το Διοικθτικό και Τεχνολογικό Λφκειο "Victor Slăvescu" ςυμβάλλει ςε κάποιο βακμό ςτθν 

πρακτικι οριςμζνων επαγγελμάτων (υπάλλθλοσ του ξενοδοχείου, υπάλλθλοσ εμπορίου, 

υπάλλθλοσ τράπεηασ, βοθκόσ διοίκθςθσ κλπ.) που απαιτείται (Valea Prahovei, Valea 

Teleajenului, Valea Doftanei κλπ) ανάπτυξθ μιασ ςφγχρονθσ ανοικτισ εκπαίδευςθσ, ικανισ 

να παρζχει πρόςβαςθ ςε όλα τα επίπεδα και τισ μορφζσ εκπαίδευςθσ και κα αποτελεί το 

κίνθτρο για μια ποιοτικι εκπαιδευτικι πράξθ που κα τονϊςει τθ δθμιουργικότθτα, τθν 

ευελιξία και κα εκδθμοκρατίςει τισ ςχζςεισ δάςκαλου-μακθτι. Είναι κεμελιϊδουσ 

ςθμαςίασ για τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία που αναπτφςςεται ςτο Τεχνολογικό και 

Τεχνολογικό Λφκειο Victor Slăvescu ςτο Ploieşti το γεγονόσ ότι ενκαρρφνει τθν ομαδικι 

εργαςία και αναπτφςςει ςυνεργατικζσ ςχζςεισ με τθν τοπικι κοινότθτα. 
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Θ εκπαιδευτικι προςφορά και ο προςδιοριςμόσ των επαγγελματικϊν προςόντων για τα 

οποία οργανϊνεται θ ςχολι μασ, βαςίηεται ςτισ τάςεισ κοινωνικοοικονομικισ ανάπτυξθσ 

και ςτισ προβλζψεισ απαςχόλθςθσ ςφμφωνα με το Ρεριφερειακό Σχζδιο Δράςθσ για τθν 

Ανάπτυξθ τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (RAPI) και το Τοπικό Σχζδιο για 

τθ Δράςθ για τθν Ανάπτυξθ τθσ Επαγγελματικισ και Τεχνικισ Εκπαίδευςθσ (LEAP). Σε 

τοπικό, νομαρχιακό και περιφερειακό επίπεδο, καταγράφεται θ ανάγκθ για κατάρτιςθ, 

εξειδίκευςθ του εργατικοφ δυναμικοφ ςτον τομζα των υπθρεςιϊν, κακϊσ και οι 

δραςτθριότθτεσ του εμπορίου, κακϊσ και του τουριςμοφ και των τροφίμων. 

Γενικι  περιγραφι του ζργου και ςκοπόσ: Ριςτεφω ότι το ίδιο το ζργο είναι μία 

καινοτομία, δθμιουργϊντασ ψθφιακά μζςα και εκπαιδευτικά προϊόντα πολυμζςων. Επίςθσ, 

ςυμβάλλει ςτον εκςυγχρονιςμό τθσ διδακτικισ δραςτθριότθτασ μζςω τθσ ανάπτυξθσ 

ψθφιακϊν δεξιοτιτων. Θ υλοποίθςθ αυτοφ του ζργου κα οδθγιςει ςτθν ανάπτυξθ 

ψθφιακϊν ικανοτιτων για τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ μακθτζσ, προςαρμόηοντασ τισ 

παραδοςιακζσ μεκόδουσ ςτισ ανάγκεσ και τα ςυμφζροντα τθσ νζασ γενιάσ μακθτϊν. Θ 

ενςωμάτωςθ των πόρων των ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ είναι επωφελισ και οδθγεί ςε αφξθςθ 

τθσ ςχολικισ επίδοςθσ. Οι μακθτζσ κα ζχουν τθν ευκαιρία να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ 

διαχείριςθ τθσ τάξθσ, κακϊσ και ςτθν προςωπικι και επαγγελματικι τουσ ανάπτυξθ. 

Φάςθ διαχείριςθσ και ςχεδιαςμοφ: Θ φάςθ υλοποίθςθσ του ςχεδίου βαςίςτθκε ςτθν καλι 

επικοινωνία μεταξφ του ιδρφματοσ αναφοράσ και των άλλων εταίρων. Ραρζχονται 

πλθροφορίεσ για τθ ςυνζντευξθ, κακϊσ και για το χϊρο, τον εξοπλιςμό και το 

εξειδικευμζνο προςωπικό. Θ διαπραγμάτευςθ ζχει βελτιωκεί ωσ μζςο μεςολάβθςθσ τθσ 

λιψθσ αποφάςεων ςε διάφορεσ καταςτάςεισ, ακοφγοντασ όλεσ τισ απόψεισ, αναλφοντασ 

τα επιχειριματα και δίνοντασ κατάλλθλεσ προτεραιότθτεσ. 

Καινοτόμεσ πτυχζσ και αντίκτυποσ ςτθν παραδοςιακι διδακτικι μζκοδο: Θ ενςωμάτωςθ 

των πόρων των ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ είναι επωφελισ και οδθγεί ςε αφξθςθ των ςχολικϊν 

επιδόςεων. Ρροκειμζνου να ενςωματωκοφν με επιτυχία ςφγχρονοι πόροι διδαςκαλίασ, 

πρζπει να διαςφαλίςουμε ότι διακζτουμε τα ψθφιακά εργαλεία που είναι κατάλλθλα για 

τισ ανάγκεσ των δικαιοφχων και τα οποία μποροφν να διευκολφνουν τθ μάκθςι τουσ. 

Θ τεχνολογία ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία περιβαλλόντων που διευκολφνουν τθν ενεργό 

ςυμμετοχι, ικανοποιϊντασ τισ ειδικζσ και διαφορετικζσ μακθςιακζσ ανάγκεσ των μακθτϊν, 
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διευκολφνοντασ τθν επίλυςθ προβλθμάτων μζςω τθσ ςυνεργαςίασ, παρζχοντάσ τουσ 

αυκεντικά περιβάλλοντα μάκθςθσ. 

Θ χριςθ ςφγχρονων τεχνολογιϊν και εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ είναι μια αναγκαιότθτα 

ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και ο δάςκαλοσ κα προςαρμόςει το περιεχόμενο ςτισ 

ιδιαιτερότθτεσ του κάκε μακθτι. 

Θ μζκοδοσ "Exercise Firm" είναι μια διαδραςτικι μζκοδοσ μάκθςθσ που χρθςιμοποιείται 

πολφ ςτισ ςχολζσ γυμναςίου. Οι μακθτζσ ζχουν πρόςβαςθ ςε πόρουσ θλεκτρονικισ 

μάκθςθσ για να ςχεδιάςουν και να αναπτφξουν διάφορεσ ςτρατθγικζσ που προωκοφν το 

ςχθματιςμό και τθν ανάπτυξθ επιχειρθματικϊν δεξιοτιτων. Σε αυτό το πλαίςιο, για τουσ 

μακθτζσ, θ μζκοδοσ ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ του επιχειρθματικοφ πνεφματοσ μζςω τθσ 

υλοποίθςθσ ςυγκεκριμζνων δραςτθριοτιτων, μιασ πραγματικισ προςομοίωςθσ των 

ςυγκεκριμζνων οικονομικϊν λειτουργιϊν και διαδικαςιϊν, ςτθ βελτίωςθ τθσ 

επιχειρθματικισ γλϊςςασ και ςτισ ςτάςεισ που χρειάηεται να κρατάει ζνασ δυναμικόσ 

επιχειρθματίασ: δθμιουργικότθτα, κριτικι ςκζψθ, επίλυςθ προβλθμάτων, λιψθ 

αποφάςεων, υπευκυνότθτα, ομαδικι εργαςία, πρωτοβουλία, επιμονι, αυτο-οργάνωςθ και 

αυτοπεποίκθςθ, εκτίμθςθ των μεμονωμζνων πόρων, ευελιξία. Για τουσ εκπαιδευτικοφσ 

αντίςτοιχα, θ βελτίωςθ ζρχεται πραγματοποιϊντασ πρακτικζσ δραςτθριότθτεσ με μακθτζσ 

με ςυγκεκριμζνα και μετριςιμα αποτελζςματα, υλοποιϊντασ δραςτθριότθτεσ ςε ζνα 

επαγγελματικό, ανταγωνιςτικό, ανταγωνιςτικό περιβάλλον, πραγματικι εκπαίδευςθ των 

μακθτϊν ςτθν αγορά εργαςίασ, αυξάνοντασ το κφροσ τθσ εκπαιδευτικισ μονάδασ μεταξφ 

των μελλοντικϊν μακθτϊν και γονζων τουσ. 

Θ εφαρμογι τθσ ζννοιασ τθσ "επιχείρθςθσ άςκθςθσ" ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία του 

δυναμικοφ επιχειρθματία ικανοφ να αναπτφξει μια νζα παραγωγικι διαδικαςία, να φζρει 

ζνα νζο προϊόν ι υπθρεςία ςτθν αγορά ι να ανακαλφψει μια νζα πορεία διανομισ. 

Δυνατότθτα εξαγωγισ αποτελεςμάτων ςε διαφορετικά πλαίςια και πικανότθτα χριςθσ 

και από άλλα ιδρφματα: Φυςικά, θ εμπειρία μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε οποιοδιποτε 

είδοσ προγράμματοσ / ιδρφματοσ, κακϊσ ςυνδυάηει ςτοιχεία επίςθμθσ, ανεπίςθμθσ και 

άτυπθσ μάκθςθσ. Θ γνϊςθ που αναπτφςςεται ςτθ διαδικαςία καινοτομίασ κα μποροφςε να 

μοιραςτεί μζςω τθσ αποτελεςματικισ διάδοςθσ, κακϊσ και μζςω ενόσ οδθγοφ καλισ 

πρακτικισ. 
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Θ χριςθ ςφγχρονων ςτρατθγικϊν και τεχνολογιϊν προωκεί τθ ςυνεργαςία μεταξφ των 

δικαιοφχων τθσ εκπαίδευςθσ μζςω τθσ χριςθσ του διαδικτυακοφ περιβάλλοντοσ. 

Κατά τθ γνϊμθ μου, θ γεωγραφικι εγγφτθτα δεν είναι ζνα ςυναφζσ ηιτθμα, διότι ηοφμε ςε 

μια εποχι τεχνολογίασ και οι πλθροφορίεσ μποροφν εφκολα να μεταδοκοφν μζςω του 

Διαδικτφου. 
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4. Παρακολοφκθςθ τθσ Δραςτθριότθτασ του Οδθγοφ μζςω του TIS 

Τπεφκυνοσ υλοποίθςθσ: Madalina Tuinete 

Ίδρυμα: Liceul Tehnologic de Transporturi - Ploiesti  

 

Πλθροφορίεσ για τον κακθγθτι: Ονομάηομαι Tuinete Madalina και είμαι εκπαιδευτικόσ 

Μθχανολόγοσ Οδικϊν Οχθμάτων, βακμόσ πρϊτοσ ςτθν εκπαίδευςθ ςτο Τεχνολογικό 

Γυμνάςιο Μεταφορϊν Ploiesti, Επαρχία Prahova, ουμανία. 

Ειδίκευςθ: Ζχω επαγγελματικι εμπειρία 24 ετϊν. Μεκοδιςτισ τθσ ςχολικισ επικεϊρθςθσ 

του νομοφ Prahova - Τμιμα μόνιμθσ εκπαίδευςθσ. Κακθγθτισ αξιολογθτϊν και μζλοσ 

επιτροπϊν διοργάνωςθσ και διεξαγωγισ εξετάςεων, διαγωνιςμϊν ςε εκνικό επίπεδο. 

Συντονιςτισ Ρρογραμμάτων και Εκπαιδευτικϊν Ζργων ςτο Τεχνολογικό Γυμνάςιο 

Μεταφορϊν Ploiesti. Το εκπαιδευτικό ςφςτθμα τθσ ουμανίασ είναι οργανωμζνο ςε 

επίπεδα, προφίλ και μορφζσ ςχολικϊν ιδρυμάτων ςε ζνα ςυνεκτικό και ενιαίο ςφνολο. 

Σφποσ ςχολείου, πόλθ, αρικμόσ μακθτϊν και κακθγθτϊν, θλικία μακθτϊν: Το 

Τεχνολογικό Γυμνάςιο Μεταφορϊν Ploiesti είναι ζνα προ-πανεπιςτθμιακό εκπαιδευτικό 

ίδρυμα με τεχνικό προφίλ. 

Το ςχολικό ζτοσ 2018-2019, ςτο Λφκειο Τεχνολογίασ Μεταφορϊν Ploiesti φοιτοφν ςυνολικά 

600 μακθτζσ θλικίασ μεταξφ 14 και 50 ετϊν και εγγράφονται μζςω: Γυμναςίου Θμεριςιου 

και Εςπερινοφ, Μετα-δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και Σχολισ Ρλοιάρχων.  

- Γυμνάςιο: Τεχνολογικι Κατεφκυνςθ, Τεχνικό προφίλ - Ειδίκευςθ ςτισ Τεχνικζσ Μεταφορζσ, 

Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ 

- Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ: Μθχανολόγων Μθχανικϊν, Μθχανικϊν Αυτοκινιτων, 

Σιδθρουργϊν, Βαφζων Αυτοκινιτων 

- Υψθλι Σχολικι Εκπαίδευςθ: Τεχνολογικόσ Κλάδοσ, Τεχνικό προφίλ, Εςπερινι 

παρακολοφκθςθ, Επαγγελματικι Κατάρτιςθ Θλεκτροτεχνικόσ 

- Μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ - Επαγγελματικά Ρροςόντα: Εκνικόσ και Διεκνισ Τεχνικόσ 

Μεταφορϊν, Θλεκτρομθχανικόσ. 

Το Τεχνολογικό Λφκειο Μεταφορϊν Ploiesti ζχει μια μοναδικι εκπαιδευτικι προςφορά 

μζςω των ειδικοτιτων του που επιτρζπουν τόςο τθ ενιαία και ςυνεκτικι εκπαίδευςθ των 

μακθτϊν όςο και τθν αποτελεςματικι ζνταξι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ, τθ δθμιουργία 
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ενόσ εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ προςαρμοςμζνου ςτισ απαιτιςεισ μιασ ςφγχρονθσ 

εκπαίδευςθσ, τθ δθμιουργία εταιρικϊν ςχζςεων, τισ πολιτιςτικζσ ανταλλαγζσ και τθν 

ανάπτυξθ εξωςχολικϊν προγραμμάτων, προκειμζνου να αποκτιςουν τισ δεξιότθτεσ που 

είναι απαραίτθτεσ για να προςαρμοςτοφν ςτισ ςυνεχείσ αλλαγζσ τθσ κοινωνίασ. 

Γενικι  περιγραφι του ζργου και ςκοπόσ: Στισ εκπαιδευτικζσ, ςχολικζσ και εξωςχολικζσ 

δραςτθριότθτεσ χρθςιμοποιϊ διάφορεσ τεχνικζσ διδαςκαλίασ και ςτρατθγικζσ που 

αποςκοποφν ςτθν εκπαίδευςθ των μακθτϊν μου και ςτθν διεφρυνςθ των επαγγελματικϊν 

ικανοτιτων που απαιτοφνται για τθν αποτελεςματικι και ταχεία ζνταξθ των αποφοίτων 

ςτθν αγορά εργαςίασ. 

Το προςωπικό κίνθτρο για τθν εκκίνθςθ και υλοποίθςθ του ζργου, προζρχεται από τθν 

επικυμία για δζςμευςθ και αφοςίωςθ, από τθν κετικι ςτάςθ ςτθν επίλυςθ κακθκόντων και 

από τθν πεποίκθςθ ότι οι πρωτοβουλίεσ και οι προκλιςεισ προςδιορίηονται ωσ ευκαιρίεσ 

για τθν εκπαίδευςθ τθσ νζασ γενιάσ και ταυτόχρονα μποροφν πραγματικά να ςυμβάλουν 

ςτθν προςωπικι και επαγγελματικι εξζλιξθ. 

Θ χριςθ ψθφιακϊν τεχνολογιϊν ςτθ μακθςιακι δραςτθριότθτα κα ςυμβάλει ςτθν αφξθςθ 

του κινιτρου των άμεςων δικαιοφχων και των εκπαιδευτικϊν, κακϊσ και των ζμμεςων 

δικαιοφχων - γονζων και εκπαιδευτικϊν εταίρων από τθν κοινότθτα, ϊςτε να ςυμμετζχουν 

ενεργά ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

Οι γνϊςεισ και οι ςτρατθγικζσ για τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ μζςω του ζργου κα είναι 

εργαλεία που εςτιάηουν ςτον εκπαιδευόμενο και κα τονϊνουν τθν κριτικι ςκζψθ, 

διευκολφνοντασ τθν ενεργό μάκθςθ βαςιςμζνθ ςε προβλιματα. 

Φάςθ διαχείριςθσ και ςχεδιαςμοφ: Για τθν υλοποίθςθ του ζργου, το τεχνολογικό 

γυμνάςιο του Ploiesti ξεκίνθςε επαφζσ με εκπαιδευτικοφσ από άλλα εκπαιδευτικά 

ιδρφματα του νομοφ. Κατάρτιςε και διανζμει φόρμεσ καλισ πρακτικισ, παρζςχε 

πλθροφορίεσ για τθ ςυνζντευξθ, κακϊσ και χϊρο, εξοπλιςμό και προςωπικό εξειδικευμζνο 

ςτθ διεξαγωγι τθσ ςυνζντευξθσ. Θ διαχείριςθ του ζργου ςτο ςτάδιο του ςχεδιαςμοφ 

περιελάμβανε δραςτθριότθτεσ όπωσ θ ζναρξθ επαφϊν, θ προετοιμαςία, θ διανομι και θ 

διερμθνεία με τθ μορφι τθσ ορκισ πρακτικισ, τθν προετοιμαςία ςυνζντευξθσ και τθ 

ςυνζντευξθ. 
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Καινοτόμεσ πτυχζσ και αντίκτυποσ ςτθν παραδοςιακι διδακτικι μζκοδο: 

Χρθςιμοποιϊντασ ςφγχρονεσ τεχνικζσ και ςτρατθγικζσ, θ μάκθςθ είναι επικεντρωμζνθ 

ςτουσ μακθτζσ και ενεργά ςυμμετοχικι. Τα μακιματα διευκολφνουν τθν εφρεςθ 

οδθγθμζνων ανακαλφψεων και απαιτοφν τθν ενεργό ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθ μάκθςθ. 

Οι ςφγχρονεσ μζκοδοι διδαςκαλίασ ςε ςχζςθ με τισ παραδοςιακζσ μεκόδουσ, 

περιλαμβάνουν τθ μάκθςθ με επίκεντρο τον μακθτι, τθν ενεργό ςυμμετοχι των μακθτϊν 

ςτθ μάκθςθ, τθ κζςθ τουσ ςε κζςθ να ςκζφτονται κριτικά, να κάνουν λογικοφσ ςυνειρμοφσ, 

να παράγουν απόψεισ και ςυναφείσ επιχειρθματολογίεσ. 

Ριςτεφω ότι μζςω τθσ ςυνεποφσ χριςθσ των ψθφιακϊν πόρων ςε ειδικζσ τάξεισ, προωκϊ 

τθν εξατομικευμζνθ εκμάκθςθ των μακθτϊν. Ραράδειγμα: Ζνασ μακθτισ που ζχει 

αναπτφξει ζνα κιναιςκθτικό ςτυλ κα μάκει εφκολα από μια μακθςιακι εργαςία που 

περιλαμβάνει τθ λιψθ μιασ ψθφιακισ κάρτασ και τθν άςκθςθ των εκκζςεων 

δραςτθριοτιτων, χρθςιμοποιϊντασ το λογιςμικό TIS-Office. 

Θ δθμιουργία ενόσ χαρτοφυλακίου με τα αποτελζςματα που προζκυψαν από τθν εκτζλεςθ 

των πρακτικϊν δοκιμϊν χρθςιμοποιϊντασ το εξειδικευμζνο λογιςμικό, μου ζδωςε τθν 

ευκαιρία να κεφαλαιοποιιςω και να αξιολογιςω τισ ειδικότθτεσ του κλάδου. 

Δυνατότθτα εξαγωγισ αποτελεςμάτων ςε διαφορετικά πλαίςια και πικανότθτα χριςθσ 

και από άλλα ιδρφματα: Αυτι θ εμπειρία κα μποροφςε να αποτελζςει ευκαιρία για άλλα 

εκπαιδευτικά ιδρφματα, κακϊσ αποτελεί παράδειγμα ορκισ πρακτικισ για το 

εξειδικευμζνο διδακτικό προςωπικό. 

Οι γνϊςεισ που αναπτφςςονται μζςω τθσ διαδικαςίασ καινοτομίασ μποροφν να εξαχκοφν 

μζςω μιασ εκπαιδευτικισ πλατφόρμασ ςτθν οποία ζχουν πρόςβαςθ πολλοί δάςκαλοι, 

μακθτζσ και γονείσ. Ζτςι, τα καινοτόμα υλικά είναι δθμόςια και εκτιμϊνται από τουσ 

χριςτεσ και μποροφν να παράςχουν πόρουσ για τθ δθμιουργία άλλων ειδικϊν υλικϊν 

προςαρμοςμζνων ςτισ ανάγκεσ των δικαιοφχων. 

Θ χριςθ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ προωκεί τθ ςυνεργαςία μεταξφ άμεςων και ζμμεςων 

δικαιοφχων τθσ εκπαίδευςθσ μζςω τθσ χριςθσ του διαδικτυακοφ περιβάλλοντοσ. Οι γονείσ, 

οι μακθτζσ και οι εκπαιδευτικοί μποροφν να ςυμμετάςχουν ςε ςχζδια που βαςίηονται ςτθν 

εταιρικι ςχζςθ ςχολείου-κοινότθτασ. 
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Δεν κεωρϊ ότι θ γεωγραφικι εγγφτθτα αποτελεί ςθμαντικι πτυχι, δεδομζνου ότι οι 

πρακτικζσ εξαγωγισ και θ επικοινωνία πραγματοποιοφνται με τθ χρθςιμοποίθςθ των 

υφιςτάμενων ψθφιακϊν πόρων ςε όλα τα κεςμικά όργανα τθσ περιοχισ. 

Μζςω εκπαιδευτικϊν πλατφορμϊν που δθμιουργικθκαν μζςω τθσ ςυμμετοχισ ςε 

διάφορα μακιματα eLearning: eTwinning, Jobs, wikispaces, blackboard, AEL. 
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5. Piña 3.0: Σύπνο, Ραδηόθσλν θαη Σειεόξαζε γηα ηελ Εξγαζία Γισζζηθήο 

Επάξθεηαο 

Τπεφκυνοσ υλοποίθςθσ: José Luis Rey Diez 

Ίδρυμα: Colegio Publico Tierra de Pinares 

 

Πλθροφορίεσ για τον κακθγθτι: Γεια ςασ, το όνομά μου είναι Jose Luis Rey. Είμαι 

κακθγθτισ Φυςικισ Αγωγισ. Σποφδαςα ςτθ ςχολι εκπαίδευςθσ του Βαγιαδολίδ, μεταξφ 

των ετϊν 1993-1996. Σποφδαςα επίςθσ ψυχο-παιδαγωγικι και ζκανα τθ διδακτορικι 

διατριβι μου ςχετικά με τθ ςωματικι άςκθςθ και τθν υγεία. Εργάηομαι ωσ εκπαιδευτικόσ 

από το 1997, αναπτφςςοντασ το ρόλο μου ωσ κακθγθτισ φυςικισ αγωγισ. Ρρϊτα ςε ζνα 

κζντρο δίπλα ςτο Αλικάντε. Αργότερα ςτο Peñafiel, Valladolid, και ςτθ ςυνζχεια ςτο 

δθμόςιο ςχολείο Tierra de Pinares, όπου είμαι ςιμερα. Στο κζντρο αυτό εκτόσ από 

κακθγθτισ φυςικισ αγωγισ, είμαι επικεφαλισ των ςπουδϊν, ςυντονιςτισ ΤΡΕ και 

ςυντονιςτισ κατάρτιςθσ. Εκτόσ αυτοφ, είμαι ο ςυντονιςτισ του ςχετικοφ προγράμματοσ, 

που ονομάηεται Piña 3.0, για το οποίο κα μιλιςω αργότερα. Σε προςωπικό επίπεδο, μπορϊ 

επίςθσ να πω ότι είμαι υποδειγματικόσ Κακθγθτισ Smart, από το 2014 ςυνεργάηομαι με 

διάφορουσ εκδότεσ όπωσ οι Edelvives, Oxford ι Santillana. Σ το τελευταίο, είμαι ψθφιακόσ 

εμπειρογνϊμονασ και ςυνεργάτθσ του κζντρου τθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ Εκπαιδευτικισ 

Καινοτομίασ του Valladolid, όπου ςυνθκίηω να εκπαιδεφω κακθγθτζσ που ςχετίηονται με 

τον τομζα τθσ τεχνολογίασ και τθ χριςθ τθσ ςτθν τάξθ. Επιπλζον, ζκανα εκπαίδευςθ ςε 

κακθγθτζσ του Ρανεπιςτθμίου του Βαγιαδολίδ. 

Σφποσ ςχολείου, πόλθ, αρικμόσ μακθτϊν και κακθγθτϊν, θλικία μακθτϊν: Δουλεφω ςτο 

δθμόςιο ςχολείο Tierra de Pinares, ζνα αγροτικό κζντρο, που βρίςκεται νότια τθσ 

πρωτεφουςασ του Valladolid, περίπου 25 χιλιόμετρα μακριά. Το Mojado είναι μια περιοχι 

μεςαίου κοινωνικοοικονομικοφ επιπζδου. Οι οικογζνειεσ ηουν κυρίωσ ςτουσ κλάδουσ των 

υπθρεςιϊν, τθσ γεωργίασ και τθσ μικρισ βιομθχανίασ και ο πλθκυςμόσ είναι περίπου 3500. 

Από τα 3500 περίπου 300 είναι τα παιδιά που ζρχονται ςτο ςχολείο κακθμερινά, από το 

νθπιαγωγείο (3 ζτθ) ζωσ το 6ο Δθμοτικό (12 ζτθ ). Ζχουμε ςυνολικά 5 κακθγθτζσ 

νθπιαγωγείου "infanitl" και 12 κακθγθτζσ του δθμοτικοφ ςχολείου, εκτόσ από τουσ 



149 

 

ειδικοφσ. Είμαςτε ςυνολικά 29 επαγγελματίεσ που εργάηονται ςε αυτό το κζντρο και ςε 

αυτό το ζργο. Το ςχολείο Tierra de Pinares είναι ζνα κζντρο που επενδφει το 2011 ςτθ 

χριςθ τθσ τεχνολογίασ, για να βελτιϊςει τα αποτελζςματα των μακθτϊν όπωσ ζχουμε 

ςχολιάςει, όςον αφορά τθν ψθφιακι και γλωςςικι ικανότθτα που είναι θ πιο ςθμαντικι 

για εμάσ. Το μζςο επίπεδο των μακθτϊν ςε ςχζςθ με τθν τεχνολογία είναι μζτριο προσ 

υψθλό. Κάκε χρόνο αφιερϊνουμε ςυγκεκριμζνο χρόνο ςτθ χριςθ των ΤΡΕ ςτο ςχολείο. 

Διεξάγουμε εργαςτιρια με διαφορετικοφσ οργανιςμοφσ όπωσ το Incide, Cefide de 

Valladolid ι το γενικό ςχζδιο που απευκφνεται ςε οικογζνειεσ για τθν επαρκι και υπεφκυνθ 

χριςθ των τεχνολογιϊν ςτθν τάξθ. 

Γενικι  περιγραφι του ζργου και ςκοπόσ: Θ πρόταςθ τθσ καλισ πρακτικισ που μασ ζφερε 

εδϊ καλείται Pineapple 3.0: Τφποσ, αδιόφωνο και ςχολικι τθλεόραςθ. Χρθςιμοποιεί τα 

τρία μζςα επικοινωνίασ: Τφπο, αδιόφωνο και Τθλεόραςθ, για τθν ανάπτυξθ τθσ γλωςςικισ 

και ψθφιακισ ικανότθτασ. Ιμουν ο δθμιουργόσ αυτισ τθσ πρόταςθσ το 2011, οπότε και 

προζκυψε αυτι θ πρόταςθ, αλλά το ςχζδιο εξελίςςεται, αναπτφςςεται και βελτιϊνεται από 

τισ προτάςεισ των μακθτϊν, των εκπαιδευτικϊν και των γονζων. 

Προετοιμαςία και υλοποίθςθ του ζργου: Το ζργο, όπωσ είπαμε προθγουμζνωσ, 

αποτελείται από τρία μζςα ενθμζρωςθσ: τον τφπο, το ραδιόφωνο και τθν τθλεόραςθ. Πςον 

αφορά τον Τφπο, ζχουμε τθν Piña Digital, ςτθν οποία τα παιδιά δθμοςιεφουν νζα, ςχετικά 

με τισ εμπειρίεσ που ζχουν μζςα ςτθν τάξθ ι ςτο κζντρο. Συνικωσ δθμοςιεφουμε μια 

δθμοςίευςθ κάκε μινα. Πςον αφορά το ραδιόφωνο, ζχουμε ζνα πρόγραμμα που 

ονομάηεται "Charlarporcharlar", ςτο οποίο κάκε δεκαπζντε μζρεσ, ομάδεσ δθμοτικοφ 

ςχολείου και νθπιαγωγείου αναπτφςςουν ζνα πρόγραμμα που ςχετίηεται με τθν 

προφορικι ζκφραςθ. Υπάρχουν γλωςςίδια, αινίγματα, ποιιματα, τραγοφδια, ςυνεντεφξεισ, 

προςομοιωμζνεσ ςυνεντεφξεισ, πραγματικζσ ςυνεντεφξεισ, περιγραφζσ... Πλα τα 

περιεχόμενα που εργάηονταν προθγουμζνωσ ςτθν ιςπανικι τάξθ. Ο ςκοπόσ είναι να 

δουλζψουμε με νόθμα. Πςον αφορά το τμιμα τθσ τθλεόραςθσ, γίνονται διαφορετικά 

βίντεο, είτε ςτα ιςπανικά είτε ςε μια ξζνθ γλϊςςα, ςτθν περίπτωςθ μασ ςτθν αγγλικι 

γλϊςςα. Οι μακθτζσ εκκζτουν διαφορετικζσ ειδιςεισ από το κζντρο. Ζχουμε ζνα ςτακερό 

πρόγραμμα που ονομάηεται Tele Mensual, το οποίο είναι ζνα είδοσ μθνιαίου περιοδικοφ 
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του ςχολείου ςτο οποίο ςυμμετζχουν τα παιδιά και γράφουν τισ διαφορετικζσ ειδιςεισ που 

ζχουν ςυμβεί ςτο ςχολείο, ειδιςεισ ςε τοπικό επίπεδο και εκνικζσ ι διεκνείσ ειδιςεισ ι 

οτιδιποτε άλλο τουσ ενδιαφζρει. Υπάρχει επίςθσ χϊροσ για αφιερϊματα ςε ακλιματα και 

ειδιςεισ ςχετικά με τον καιρό. Πλα ςε ζνα πολφ παιχνιδιάρικο, διαςκεδαςτικό και γεμάτο 

κίνθτρο τρόπο για παιδιά. Τουσ επιτρζπει να αςχολοφνται με γλωςςικζσ ικανότθτεσ και 

ψθφιακζσ δεξιότθτεσ με πολφ διαςκεδαςτικό τρόπο και είναι ζνα ομαδικό ζργο που μασ 

οδθγεί ςε ςυνεργατικι δουλειά. Οι ςτόχοι που ζχουμε για αυτό το ζργο είναι τρεισ. Ζνα, το 

ζργο να είναι εςτιαςμζνο ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, ςχετικά με τθ γνϊςθ και τθ χριςθ νζων 

εκπαιδευτικϊν πόρων, ςε αυτι τθν περίπτωςθ τθσ τεχνολογίασ. Ζνα άλλο, όςον αφορά τισ 

οικογζνειεσ. Σκοπεφουμε να δθμιουργιςουμε μεγαλφτερθ ςυμμετοχι των οικογενειϊν ςτο 

πρόγραμμα. Και το τρίτο, είναι ςε ςχζςθ με τουσ μακθτζσ που είναι ο κεμελιϊδθσ άξονασ 

του ζργου και είναι να βελτιϊςουν τθ γλωςςικι τουσ ικανότθτα, χρθςιμοποιϊντασ 

ςτοιχεία, κίνθτρα, και αλλά ςτοιχεία εξίςου ςθμαντικά. Δεν είναι το ίδιο να δουλεφουν με 

κείμενα ι ιςτορίεσ που δεν ξζρουν, με το να δουλεφουν με τισ προςωπικζσ τουσ εμπειρίεσ, 

τόςο ςτο ςχολείο όςο και ςτο εκτόσ αυτοφ. 

Φάςθ διαχείριςθσ και ςχεδιαςμοφ: Υπάρχει μια μθνιαία αξιολόγθςθ του ζργου, όπου κάκε 

δάςκαλοσ, νζοσ ι παλαιόσ, κα φζρει πτυχζσ ςθμαντικζσ για να λθφκοφν υπόψθ για τθ 

βελτίωςθ αυτοφ του ζργου. Είναι επίςθσ πολφ ςθμαντικό να κάνουμε τθν τελικι ζκκεςθ 

ςτο τζλοσ του μακιματοσ ςτο οποίο οι κακθγθτζσ, οι μακθτζσ και οι οικογζνειεσ, μζςα από 

ζνα ζντυπο τθσ Google, εκφράηουν τθ γνϊμθ τουσ για το ζργο και τισ πικανζσ βελτιϊςεισ 

του, οι οποίεσ αποτιμϊνται ςτο επόμενο μάκθμα και υλοποιοφνται όταν αποτιμϊνται 

κετικά. 

Καινοτόμεσ πτυχζσ και αντίκτυποσ ςτθν παραδοςιακι διδακτικι μζκοδο: Αρχίηουμε να 

ψάχνουμε για κάτι που τα παιδιά ζχουν νόθμα, κίνθτρα, για να κάνουν τθ δουλειά τουσ. 

Ρροςδιορίςαμε ότι θ τεχνολογία ςυνδζεται ςτενά με τθν ανάπτυξθ των μακθτϊν μασ και 

αποφαςίςαμε να πάρουμε αυτό το ςτοιχείο ωσ αφετθρία. Το πρϊτο ςτοιχείο που βρικαμε 

ςτο ζργο ιταν ο ςχθματιςμόσ του προςωπικοφ των εκπαιδευτικϊν και των υλικϊν. 

Ξεκινιςαμε από το να ζχουμε υποτυπϊδθ υλικά ςτο ςχολείο με τθν ανάγκθ να χρειαςτοφν 

και άλλα είδθ υλικϊν. Από τα διάφορα βραβεία που ζχουμε επιτφχει, ανανεϊνουμε όλο 
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τον εξοπλιςμό (διδακτικζσ ομάδεσ, εξοπλιςμό κεντρικοφ επιπζδου, πολυμθχανιματα, 

εκτυπωτζσ, ζγχρωμεσ εκτυπϊςεισ, βιντεοκάμερεσ, φωτογραφικό και video studio, τάξθ TIC 

κλπ.). Είμαςτε αυτάρκεισ από τθν άποψθ αυτι. Ωςτόςο, είναι αλικεια ότι όλοι αυτοί οι 

νζοι πόροι χρειάηονται εκπαίδευςθ από τουσ δαςκάλουσ για να μπορζςουν να 

χρθςιμοποιθκοφν. Για το λόγο αυτό, το Κζντρο Εκπαίδευςθσ και Καινοτομίασ Εκπαιδευτικισ 

Ανάκαμψθσ μασ επζτρεψε να αναπτφξουμε το εκπαιδευτικό μασ πρόγραμμα, του οποίου 

είμαι ςυντονιςτισ. Εβδομαδιαία ι κάκε 15 μζρεσ όλοι οι κακθγθτζσ παράγουν υλικό και 

εφαρμόηουμε κάκε μια από τισ γνϊςεισ που αποκτοφςαμε ςτθ ςυνζχεια ςτισ τάξεισ μασ. 

Τα αποτελζςματα είναι πολφ κετικά. Ππωσ ζχουμε πει προθγουμζνωσ, ξεκινιςαμε με 

βακμό 5,4 ςτισ γλωςςικζσ γνϊςεισ το 2011 και ζχουμε φτάςει ςτο 7,8 ςτο τελευταίο 

μάκθμα ςτισ εξατομικευμζνεσ δοκιμζσ αξιολόγθςθσ του 3ου δθμοτικοφ, τα τεςτ LOMCE. 

Επιπλζον, πιραμε ζνα 8,2 ςτισ γραπτζσ εξετάςεισ ζκφραςθσ. Αυτά τα αποτελζςματα 

αποτελοφν ζνα μζςο όρο μεταξφ όλων των μακθτϊν του δθμοτικοφ ςχολείου, και 

μποροφμε να είμαςτε πολφ χαροφμενοι και υπεριφανοι για όλθ τθ δουλειά που γίνεται 

από τότε, αφοφ ζχουμε αυξιςει πάνω από 2 πόντουσ και μιςό τθ βακμολογία ςε ςχζςθ με 

τα ςτοιχεία του 2011. 

Δυνατότθτα εξαγωγισ αποτελεςμάτων ςε διαφορετικά πλαίςια και πικανότθτα χριςθσ 

και από άλλα ιδρφματα: Το ζργο αυτό όχι μόνο ζχει εξαχκεί και ςε άλλα ςχολεία. 

Γνωρίηουμε ότι οριςμζνα από αυτά ζχουν εκπαιδευτεί και ζχουν αναπτφξει παρόμοια ζργα, 

τα οποία είναι επίςθσ πολφ εφκολο να διαδοκοφν. Ζχουμε ςυνεργαςτεί με κζντρα των ΘΡΑ, 

του Καναδά, τθσ Λταλίασ, τθσ Γερμανίασ, ακόμα και άλλων ιςπανικϊν κζντρων, ςε διάφορα 

προγράμματα ραδιοφϊνου ι τθλεόραςθσ. Υπάρχουν ιδζεσ που τα κζντρα αυτά ζλαβαν 

πρϊτα με μεγάλο ενκουςιαςμό και μερικοφσ φόβουσ, αλλά τελικά τουσ βοικθςε να 

αναπτφξουν και άλλα είδθ δουλειϊν που δεν γνϊριηαν ότι οι μακθτζσ τουσ κα μποροφςαν 

να ςυνειδθτοποιιςουν. 
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6. Πνιιαπιαζηαζκόο κε ην BEEBOT: Αγώλαο BEEBOT 

Τπεφκυνοσ υλοποίθςθσ: Maria Felix Vela Checa 

Ίδρυμα: ColegioJesus Nazareno - Getafe 

 

Πλθροφορίεσ για τον κακθγθτι: Γεια ςασ, το όνομά μου είναι Μ. Φζλιξ Βελά. Είμαι 

δαςκάλα νθπιαγωγείου και δθμοτικοφ. Ζχω αςκιςει αυτό το επάγγελμα για περιςςότερα 

από 18 χρόνια, το οποίο αγαπάω απόλυτα και διακρίνομαι για το πάκοσ μου και τον 

επαγγελματιςμό μου. Ιξερα ότι ικελα να είμαι δαςκάλα από τθ ςτιγμι που γεννικθκα. 

Διδάςκω ςε ζνα ςχολείο που βρίςκεται ςτθ Χετάφε, το οποίο ανικει ςτθν κοινότθτα τθσ 

Μαδρίτθσ. Το ςχολείο ονομάηεται Jesús Nazareno. Ζχω βρεκεί ςε αυτό το κζντρο για πάνω 

από 18 χρόνια, ενϊ ιταν και θ ςχολι μου όταν ιμουν νζα. Ωσ εκ τοφτου, είμαι τυχερι που 

ςυνζχιςα ςτο  ςτάδιο αυτό, πρϊτα ωσ μακιτρια και τϊρα ωσ δαςκάλα. Αυτι τθ ςτιγμι 

είμαι ςτο Δθμοτικό, αν και τα περιςςότερα μου χρόνια βριςκόμουν ςτο Νθπιαγωγείο. Αυτι 

θ αλλαγι οφείλεται ςτο ενδιαφζρον μου και ςτθν προτίμθςι μου για νζεσ τεχνολογίεσ. 

Ράντα κεωροφςα τον εαυτό μου λίγο περίεργθ. Είμαι λάτρθσ των βιντεοπαιχνιδιϊν. 

Λατρεφω οτιδιποτε θλεκτρονικό. Ριςτεφω ότι θ κοινωνία εξελίςςεται και ότι τα παιδιά 

εξελίςςονται αλματωδϊσ και ότι οι δάςκαλοι δεν μποροφν να αγνοιςουν αυτζσ τισ νζεσ 

τεχνολογίεσ ςτθν τάξθ. Για μερικά χρόνια ιμουν ςυντονίςτρια ΤΡΕ του ςχολείου μου. Αυτό 

με ζκανε να ερευνιςω περιςςότερα για τισ νζεσ τεχνολογίεσ. Ράντα μου άρεςε γιατί το  ζνα 

πράγμα οδθγεί ςε ζνα άλλο, μζχρι το ενδιαφζρον να αυξθκεί και αποφάςιςα να 

προχωριςω περαιτζρω ςε αυτό το αντικείμενο. Ζκανα επιμορφϊςεισ ςε κζματα 

τεχνολογίασ, μάκθςθσ και γνϊςθσ. Ζχω εμπλακεί ςε όλεσ τισ νζεσ μεκοδολογίεσ που είναι 

ενεργζσ και ιδιαίτερα τεχνολογικζσ. Ενδιαφζρομαι ιδιαίτερα τα παιδιά να μάκουν να 

χρθςιμοποιοφν τθν τεχνολογία ςτθν κακθμερινότθτά τουσ. Ρολλζσ φορζσ, αυτό γίνεται 

χωρίσ ςκοπό και ζλεγχο, χωρίσ να μποροφμε να ελζγξουμε το είδοσ τθσ επιρροισ τθσ 

τεχνολογίασ ςτουσ μακθτζσ. Νομίηω ότι μποροφμε να κακοδθγιςουμε τα παιδιά ϊςτε να 

βελτιϊςουν πολλζσ βαςικζσ δεξιότθτζσ τουσ. 

Σφποσ ςχολείου, πόλθ, αρικμόσ μακθτϊν και κακθγθτϊν, θλικία μακθτϊν: Επί του 

παρόντοσ, εργάηομαι ςτθν 2θ τάξθ. Ζχω μια τάξθ με 28 μακθτζσ και κάκε μζρα προςπακϊ 
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να ειςαγάγω ελκυςτικζσ μεκόδουσ εκπαίδευςθσ για αυτοφσ, εκτόσ από το ςθμειωματάριο 

και το ςυνθκιςμζνο βιβλίο ι το PDI που ζχει ιδθ ξεπεραςτεί. Δουλεφω μαηί τουσ με 

επαυξθμζνθ πραγματικότθτα, εικονικι πραγματικότθτα, κλπ. 

Γενικι  περιγραφι του ζργου και ςκοπόσ: Ππωσ είπα, αυτό το ζτοσ διδάςκω ςτθν 2θ τάξθ 

και ζχω ειςάγει ζνα πρόγραμμα gamification ςτα μακθματικά, το οποίο μζςω μιασ κάρτασ 

δίνω ςτουσ μακθτζσ τθ δυνατότθτα να πάρουν εμβλιματα όταν βελτιϊνουν τισ 

μακθματικζσ δυνατότθτεσ. Αυτζσ οι κονκάρδεσ κερδίηονται μζςω προκλιςεων, οι οποίεσ  

μπορεί να είναι ο υπολογιςμόσ, τα προβλιματα, ι όπωσ ςυμβαίνει ςτθν περίπτωςθ αυτι, 

πολλαπλαςιαςμόσ με το BeeBot, το οποίο αναπτφςςει τθν υπολογιςτικι ςκζψθ. Σκζφτθκα 

αυτό, γιατί νομίηω ότι το κζμα του πολλαπλαςιαςμοφ είναι λίγο δφςκολο για τα παιδιά 

αυτισ τθσ τάξθσ. Στο τζλοσ, ξζρουν τθν  ζννοια, αλλά πρζπει να μάκουν τον 

πολλαπλαςιαςμό από τθ βάςθ και ιταν ζνασ τρόποσ να δϊςω λίγο περιςςότερο κίνθτρο 

ςτθν ιδζα τθσ εκμάκθςθσ. 

Προετοιμαςία και υλοποίθςθ του ζργου: Το πρόγραμμα είναι πολφ απλό,  δεν ζχει πολφ 

μεγάλθ επιπλοκι. Χρθςιμοποιοφμε το BeeBot. Μζλιςςεσ ι ποντίκια που ζχουν 

προγραμματιςτεί να μετακινοφνται γφρω από τισ ςανίδεσ. Θ ιδζα είναι να κάνουμε μια 

κατάςταςθ ςτθν οποία δφο ςυμμακθτζσ αντιμετωπίηουν ο ζνασ τον άλλον. Αφινουν τθν 

αναφερόμενθ ζξοδο και με μερικά ηάρια, ο πολλαπλαςιαςμόσ εμφανίηεται. Ρρζπει να 

ςκεφτοφν  γριγορα το αποτζλεςμα και να προγραμματίςουν τθ μζλιςςα για να φτάςει ςτο 

δεξί τετράγωνο. Ο πρϊτοσ που φτάνει παίρνει ζνα αςτζρι. Πταν παίρνουν 3 αςτζρια, 

παίρνουν ζνα χρυςό αςτζρι. Για να πάρετε το ςιμα, πρζπει να πάρετε όλα τα χρυςά 

αςτζρια όλων των πινάκων πολλαπλαςιαςμοφ. Αυτι θ δραςτθριότθτα προορίηεται να 

πραγματοποιθκεί κατά τθν τρίτθ ςεηόν. Ωσ εκ τοφτου, το ζχω ζτοιμο, αλλά δεν το ξεκίνθςα 

με τουσ μακθτζσ. Ωςτόςο, ξεκίνθςα τθν υπολογιςτικι ςκζψθ με το BeeBot ςε άλλεσ 

δραςτθριότθτεσ αρκετά απλοφςτερεσ. Φαντάηομαι, επειδι δεν το ζχω ακόμα εφαρμόςει 

και δεν μπορϊ να δϊςω ζνα πραγματικό αποτζλεςμα τθσ δραςτθριότθτασ, ότι κα είναι 

καλά αποδεκτι από τουσ μακθτζσ, κακϊσ κα αποτελζςει πρόκλθςθ γι 'αυτοφσ, αφοφ είναι 

μια δραςτθριότθτα με μεγαλφτερα κίνθτρα. Κα ικελα πολφ να ςασ πω πϊσ κα ιταν ςτο 

μζλλον. Κα το καταγράψω και κα ςασ πω μετά πϊσ ιταν θ εμπειρία. Μζχρι το τζλοσ του 
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δεφτερου τριμινου ι τθν αρχι του τρίτου, δεν ξεκινάμε τον πολλαπλαςιαςμό. 

Εξακολουκοφμε να αςχολοφμαςτε με ποςά, αφαιρζςεισ κλπ. Θ ιδζα μου είναι να τθν 

εφαρμόςω ςφντομα,  να είναι χριςιμθ και να τθν μοιραςτϊ με τουσ άλλουσ 

εκπαιδευτικοφσ ϊςτε να μποροφν να τθ χρθςιμοποιιςουν. 
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7. Κωδικοποίθςθ (Προγραμματιςμόσ) και Δθμιουργικότθτα 

Τπεφκυνοσ υλοποίθςθσ: Gabriella Cecchetti 

Ίδρυμα: IS L.L. Radice - Roma 

 

Σφποσ ςχολείου, πόλθ, αρικμόσ μακθτϊν και κακθγθτϊν, θλικία μακθτϊν: Το ISLucio 

Lombardo Radice βρίςκεται ςτον Διμο VII. Ζχει περίπου 1.100 μακθτζσ και διδακτικό 

προςωπικό 100 κακθγθτϊν. Ρρόκειται για ζνα τεχνολογικά άρτια εξοπλιςμζνο ςχολείο. 

Κάκε τάξθ ζχει LIM. Πλεσ οι αίκουςεσ διδαςκαλίασ καλφπτονται από το WIFI. Υπάρχουν 

επίςθσ 5 εργαςτιρια ΤΡΕ ςτο ίδρυμα. Πλοι οι μακθτζσ μποροφν ελεφκερα να περιθγθκοφν 

ςτο διαδίκτυο ωσ μζροσ του ςχολικοφ ςυγκροτιματοσ. 

Ρερίπου 50 μακθτζσ από 11 διαφορετικζσ τάξεισ ςυμμετείχαν ςτο ζργο. Το 70% των 

ςυμμετεχόντων ιταν πάντα παρόντεσ ςτθν προτεινόμενθ δραςτθριότθτα, περίπου 20 

μακθτζσ  ζγιναν δάςκαλοι άλλων μακθτϊν και των 11 τάξεων κατά τθ διάρκεια τθσ «ϊρασ 

κωδικοποίθςθσ» που διοργανϊκθκε ςτο ςχολείο από τον Δεκζμβριο μζχρι τον Λανουάριο. 

Ρερίπου 8 μακθτζσ ζγιναν επίςθσ δάςκαλοι ςτο Fondazione Mondo Digitale κακϊσ και ςε 

άλλα ινςτιτοφτα. Τα αποτελζςματα ιταν πολφ ενκαρρυντικά για τον προτεινόμενο 

αντίκτυπο ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν πρωτοβουλία. Τα αποτελζςματα ιταν πολφ 

ενκαρρυντικά, εξετάηοντασ τισ επιπτϊςεισ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ και τον εμπλουτιςμό των 

προγραμμάτων ςπουδϊν τουσ. 

Γενικι  περιγραφι του ζργου και ςκοπόσ: Θ εμπειρία που πραγματοποίθςε το Λνςτιτοφτο 

αποτελεί μζροσ ενόσ ευρφτερου ζργου, το οποίο προωκεί το Fondazione Mondo Digitale, 

ςε ςυνεργαςία με τθ Microsoft για να επιταχφνει τθν επίτευξθ ίςων ευκαιριϊν ςτον 

επιςτθμονικό και τεχνολογικό τομζα. Το Λνςτιτοφτο άντισ του Lucio Lombardo είναι ςτθν 

πραγματικότθτα ζνα κομβικό τμιμα  του ζργου που ονομάηεται " Coding Girl ". Ζνα 

πρόγραμμα που ςτοχεφει ςτθν υπζρβαςθ των ςτερεοτφπων φφλου ςτθν επιςτιμθ και τθν 

τεχνολογία, ςτθν προςζγγιςθ των γυναικϊν ςτον προγραμματιςμό (κωδικοποίθςθ) και ςτθν 

επαγγελματικι χριςθ των νζων τεχνολογιϊν, προκειμζνου να ξεπεραςτεί το γυναικείο 

χάςμα ςτα επαγγζλματα των ΤΡΕ. 
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Μζςω του μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ "SCRATCH.MIT.EDU", οι μακθτζσ διερευνοφν και 

ανακαλφπτουν τθν κωδικοποίθςθ, χρθςιμοποιϊντασ εφχρθςτα εργαλεία που δεν απαιτοφν 

προθγμζνεσ δεξιότθτεσ ςτθ χριςθ του υπολογιςτι. Οι μακθτζσ δθμιοφργθςαν διαδραςτικζσ 

ιςτορίεσ Scratch, παιχνίδια και κινοφμενα ςχζδια και μοιράςτθκαν τισ δθμιουργίεσ τουσ με 

τα άλλα μζλθ τθσ κοινότθτασ. 

Οι μακθτζσ άρχιςαν να ςκζφτονται δθμιουργικά, να λογοκετοφν με ςυςτθματικό τρόπο και 

να ςυνεργάηονται, αναπτφςςοντασ όλεσ τισ βαςικζσ δεξιότθτεσ για όςουσ ηουν ςτον 21ο 

αιϊνα. Οι μακθτζσ οδθγικθκαν αρχικά από ζναν διδάςκαλο, και μζςω ομαδικισ εργαςίασ 

και hackathons, που εμπλζκονται άμεςα, αναπτφςςουν διθγιματα. Στθ ςυνζχεια 

παρουςίαςαν τισ δραςτθριότθτεσ τουσ ςτουσ γονείσ τουσ κατά τθ διάρκεια του ςχολείου 

OpenDay. 

Χάρθ ςε αυτό το ζργο, ιταν δυνατό να ενκαρρυνκεί θ δθμιουργικότθτα των μακθτϊν, 

βοθκϊντασ τουσ να προωκιςουν τθν εκμάκθςθ βαςικϊν λογικϊν δεξιοτιτων. Οι μακθτζσ 

αποκτοφν αυξθμζνθ υπολογιςτικι ςκζψθ και πιο ανεπτυγμζνεσ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ. 

Προετοιμαςία και υλοποίθςθ του ζργου: Το ελεφκερο και θλεκτρονικό μακθςιακό 

περιβάλλον "SCRATCH.MIT.EDU", αναπτφχκθκε από τθν Ομάδα Δια Βίου Νθπιαγωγϊν του 

Εργαςτθρίου Media MIT. Διδακτικζσ μεκοδολογίεσ που χρθςιμοποιικθκαν: ςφντομθ 

διδαςκαλία από διδάςκαλο αγγλικισ γλϊςςασ, εργαςίεσ ομαδικισ εργαςίασ, 

δραςτθριότθτεσ διδαςκαλίασ μεταξφ μακθτϊν, μακιματα βίντεο, ςυνεργατικι μάκθςθ, 

διαγωνιςμοί μεταξφ μακθτϊν του Λνςτιτοφτου, Μαρακϊνιοσ υπολογιςτι μεταξφ μακθτϊν 

διαφορετικϊν ιδρυμάτων ςτο Fondazione Mondo Digitale και το Ρανεπιςτιμιο Tor 

Vergata.Το διδακτικό υλικό δθμιουργικθκε κυρίωσ ςτα αγγλικά. 

Impact of the project: Θ εμπειρία ενιςχφει τισ δεξιότθτεσ πλθροφορικισ των μακθτριϊν με 

εντατικά προγράμματα, ενκαρρφνει τθ δθμιουργικότθτα και τθν ζκφραςθ των 

ςυναιςκθμάτων. Ζγινε πειραματιςμόσ που εμπλοφτιςε τθ διδαςκαλία, δθμιουργϊντασ 

ςυνζργια και ςυνεργαςία μεταξφ του διδακτικοφ προςωπικοφ, το οποίο με αυτό το 

πρόγραμμα ανζπτυξε περαιτζρω τθν ικανότθτα να ςχεδιάςει μια διεπιςτθμονικι 

διδαςκαλία. 
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Οι μακιτριεσ δείχνουν επίςθσ μια ιςχυρι εκτίμθςθ για τθν εμπειρία που αποκτικθκε. Για 

αυτά τα κορίτςια θ κωδικοποίθςθ ζχει γίνει μια προςζγγιςθ ςτθ ηωι, γιατί ανοίγει το 

μυαλό και δίνει ζνα όραμα για το μζλλον. 
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8. PON Course – Η Ιζηνξία αλάκεζα ζην Πάζνο θαη ηελ Επηρείξεζε 

Τπεφκυνοσ υλοποίθςθσ: Antonietta D’Oria 

Ίδρυμα: Istituto Comprensivo Marconi – Castelfranco Emilia 

 

Πλθροφορίεσ για τον κακθγθτι, Σφποσ ςχολείου, πόλθ, αρικμόσ μακθτϊν και 

κακθγθτϊν, θλικία μακθτϊν: Το μάκθμα περιελάμβανε 30 δευτεροβάκμιουσ μακθτζσ 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ πρϊτθσ τάξθσ του Γυμναςίου (περίπου 12 ετϊν). Οι 

εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτζσ που υλοποίθςαν τθν εμπειρία επιλζχκθκαν με δθμόςια 

ανακοίνωςθ. Ο κακθγθτισ Miceli ιταν ο δάςκαλοσ του μακιματοσ, θ κακθγιτρια αναφοράσ ιταν θ 

Antonietta D'Oria και ςυντονιςτισ ιταν θ διευκφντρια Vilma Baraccani. 

Γενικι  περιγραφι του ζργου και ςκοπόσ: Με το ζργο "Storytelling, ανάμεςα ςτο πάκοσ 

και τισ επιχειριςεισ", ζχουμε προςεγγίςει μια πραγματικότθτα που ςτοχεφει ςτθν άμεςθ 

γνϊςθ των εταιριϊν παραγωγισ, μθχανικϊν, τεχνιτϊν, αξιολογθτϊν, ιδρυτϊν νζων ζργων, 

ςτθν περιοχι όπου ηουν οι μακθτζσ, μζςω τθσ παραγωγισ μιασ ψθφιακισ αφιγθςθσ. Θ 

ανάγκθ εδραίωςθσ αποτελεςματικϊν και ιςχυρότερων εκφραςτικϊν και επικοινωνιακϊν 

ικανοτιτων αυξάνεται από τθν κακοδθγοφμενθ αξία τθσ δραςτθριότθτασ που παρζχει 

ςτουσ μακθτζσ αςφαλι και ςυμπαγι ςτοιχεία για να επιλζξουν ςυνειδθτά το γυμνάςιο 

τουσ, ενιςχφοντασ ζτςι τθν ακαδθμαϊκι επιτυχία, τουσ δρόμουσ προςανατολιςμοφ και τθν 

ενεργοποίθςθ των πρϊτων ςταδίων τθσ εργαςίασ και τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ. 

Προετοιμαςία και υλοποίθςθ του ζργου: Το ζργο υλοποιικθκε με τα κονδφλια του 

Εκνικοφ Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου Ρ.Ο.Ν. Θ όλθ δραςτθριότθτα του ζργου διεξιχκθ το 

απόγευμα ωσ εξωςχολικι δραςτθριότθτα, για να εμπλουτίςει τθν εκπαιδευτικι προςφορά 

και να αντιςτακμίςει τθ ςχολαςτικι διαςπορά. 

Θ διευκφντρια, Vilma Baraccani, αναφζρει ότι θ εκπαίδευςθ ιταν δομθμζνθ ςε 3 

ςυνεδρίεσ: 

- 14 ϊρεσ κεωρία 

- 10 ϊρεσ εργαςτθρίου 

- 6 ϊρεσ παραγωγισ αποτελεςμάτων πλθροφόρθςθσ και επικοινωνίασ 
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Οι μακθτζσ επιςκζφκθκαν τισ εταιρείεσ, πιραν ςυνζντευξθ από επιχειρθματίεσ και 

εμβάκυναν τισ γνϊςεισ τουσ για τουσ κφκλουσ παραγωγισ. Στθ ςυνζχεια ανζπτυξαν τα 

ερωτθματολόγια τθσ ζρευνασ χρθςιμοποιϊντασ το Google © Forms και το MovieMaker © 

για τθ δθμιουργία των βίντεο. Επιπλζον, ζμακαν να πραγματοποιιςουν ανάλυςθ 

δεδομζνων και παρουςίαςι τουσ με το Google © Presentation, Google © Doc. Ρολλζσ ϊρεσ 

του ζργου αφιερϊκθκαν επίςθσ ςε ανταλλαγι ιδεϊν, με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ χριςθσ 

ψθφιακϊν εργαλείων για τθν υποςτιριξθ τθσ αφιγθςθσ. 

Δφο μακθτζσ που ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα - οι Anita και Mubarak - μαρτυροφν τθν 

εμπειρία που αποκτικθκε, εκφράηοντασ μεγάλθ ικανοποίθςθ για τθν πρόοδο που 

ςθμειϊκθκε. Συγκεκριμζνα, είναι θ γνϊςθ των νζων εφαρμογϊν και ειδικότερα για το 

MovieMaker ©, κακϊσ και οι επιςκζψεισ ςε εταιρείεσ που ζχουν διεγείρει περιςςότερο το 

ενδιαφζρον των μακθτϊν. Και οι δφο μακθτζσ  πιςτεφουν ότι ζχουν αποκτιςει μεγαλφτερθ 

ςυνειδθτοποίθςθ ςχετικά με τισ πικανζσ κζςεισ εργαςίασ που πρζπει να ακολουκιςουν ωσ 

ενιλικεσ και ποια είναι τα μακιματα κατάρτιςθσ που ταιριάηουν περιςςότερο ςτα 

ενδιαφζροντά τουσ. Θ ςυνεχισ αξιολόγθςθ του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν και τθσ 

ςυμμετοχισ, τθσ αξιολόγθςθσ και τθσ αυτοαξιολόγθςθσ, κα πραγματοποιθκεί ςε χαρτί 

(φυλλάδιο) και ςε ψθφιακι μορφι. 

Τλικά/πθγζσ που απαιτικθκαν για τθν υλοποίθςθ του ζργου: Θ εκπλιρωςθ του ζργου 

απαίτθςε τισ επιςκζψεισ των μακθτϊν ςτισ εγκαταςτάςεισ τοπικϊν επιχειριςεων, τθ 

διεξαγωγι ςυνεντεφξεων και διάφορεσ εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ. 

Μια ιςτορία κα ςυγκεντρωκεί, χρθςιμοποιϊντασ διαφορετικζσ γλϊςςεσ, είτε ψθφιακζσ είτε 

όχι, ςφμφωνα με τθν τεχνικι αφιγθςθσ. 

Αρκετζσ εφαρμογζσ τθσ GSuite για εκπαίδευςθ χρθςιμοποιικθκαν για τθ ςυλλογι και τθν 

ανάλθψθ των πρϊτων ιςτοριϊν, είτε αυτόνομα είτε ςυλλογικά. (Google DOC, 

Ραρουςιάςεισ Google, Ζντυπα Google, προετοιμαςία των ςυνεντεφξεων). 

Χρθςιμοποιοφμενεσ εφαρμογζσ: 

• CANVA, για τθ δθμιουργία τθσ τελικισ εφθμερίδασ. 

• SUTORI, για τθ ςυλλογι όλων των ζργων των μακθτϊν και τθν προβολι ςε μορφι blog. 

• POWER POINT για τθν τεκμθρίωςθ των εμπειριϊν. 

• WORD και GOOGLE DOC για τθ ςφνταξθ. 
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• MOVIE MAKER και QUICK για τθν πραγματοποίθςθ του τελικοφ βίντεο. 

Καινοτόμεσ πτυχζσ και αντίκτυποσ ςτθν παραδοςιακι διδακτικι μζκοδο: Το ζργο ζχει 

ςυνεπι επίπτωςθ ςτθν εδραίωςθ αποτελεςματικϊν και ιςχυρότερων εκφραςτικϊν και 

επικοινωνιακϊν ικανοτιτων μεταξφ των μακθτϊν. Ο κετικόσ αντίκτυποσ οφείλεται κυρίωσ 

ςτθν κακοδθγοφμενθ αξία τθσ δραςτθριότθτασ για τθν παροχι ςτουσ μακθτζσ αςφαλϊν 

και ςτακερϊν ςτοιχείων, ϊςτε να μποροφν να επιλζξουν ςυνειδθτά το γυμνάςιο τουσ, 

ενιςχφοντασ ζτςι τθν ακαδθμαϊκι επιτυχία, τουσ δρόμουσ προςανατολιςμοφ και 

ενεργοποιϊντασ τα πρϊτα βιματα εργαςίασ και ςχολικισ εκπαίδευςθσ, ςτοιχεία που 

ςχετίηονται με τθ μάκθςθ γενικότερα. Το πιο ενδιαφζρον καινοτόμο ςτοιχείο ζγκειται ςτθ 

δυνατότθτα βελτίωςθσ όχι μόνο τθσ ικανότθτασ γραπτισ και προφορικισ παραγωγισ, αλλά 

και τθσ αφξθςθσ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ των μακθτϊν ςχετικά με τθ χριςθ εργαλείων 

πολυμζςων που χρθςιμοποιοφνται για τθν πρϊτθ προςζγγιςθ μάκθςθσ και τθσ ςχολικισ 

εκπαίδευςθσ. 

 


