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ΓΕΝΙΚΑ
Η έρευνα CAnVASS+ αποτελεί μία μελέτη πάνω στις καλύτερες πρακτικές για την
ενσωμάτωση της τεχνολογίας στις παραδοσιακές διδακτικές πρακτικές. Με απώτερο σκοπό
αυτό, το παρόν ηλεκτρονικό βιβλίο αποτυπώνει μία σειρά από επιτυχημένες πρακτικές
διδασκαλίας μεταξύ των χωρών της σύμπραξης (Ιταλία, Ρουμανία, Ελλάδα και Ισπανία),
αναλύοντας τις και προσπαθώντας να κατανοήσει τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της
ψηφιακής καινοτομίας στα σχολεία. Η σύμπραξη έχει εντοπίσει 34 καλές πρακτικές,
διεξάγοντας συνεντεύξεις με τους φορείς υλοποίησής τους προσπαθώντας να αναπτύξει
έναν οδηγό προκειμένου να αποτυπώσει τα πιο ενδιαφέροντα και συναρπαστικά
χαρακτηριστικά τους.
Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν μέσω μας φαινομενογραφικής μεθοδολογίας, μιας
ποιοτική ερευνητικής προσέγγισης η οποία χρησιμοποιείται για την χαρτογράφηση των
διαφόρων τρόπων με τους οποίους οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται και αποτυπώνουν και
κατανοούν μια συγκεκριμένη εμπειρία (στην περίπτωση μας, των ψηφιακών/εναλλακτικών
τύπων τάξεων). Οι πρακτικές έχουν χωριστεί και ταξινομηθεί, ανάλογα με τον αντίκτυπό
τους στους ακόλουθους τέσσερις θεματικές περιοχές:
α) οι ψηφιακές τάξεις και πως χρησιμοποιείται η τεχνολογία στην εξατομικευμένη μάθηση,
β) η προσέγγιση της Μάθησης με Βάση την Πρόκληση στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και η επίδρασή της στα προγράμματα σπουδών και στην εμπλοκή των
μαθητών και των γονιών τους.
γ) εμπειρίες της εξατομικευμένης μάθησης μέσω της οπτικής μάθησης,
δ) η κατασκευή νέων ψηφιακών ικανοτήτων που σχετίζονται με τον εργασιακό χώρο και ο
αντίκτυπός τους στα προγράμματα σπουδών.
Ο τελικός σκοπός της Έρευνας CANVASS+ δεν είναι μόνο να παρέχει μια σταθερή βάση για
την υλοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου, αλλά και να αναπτύξει τις προϋποθέσεις
για τη δημιουργία ενός διακρατικού δικτύου, το οποίο θα συνθέτουν, τόσο όσοι είναι πιο
ενεργοί στο να παρουσιάζουν καινοτόμο δράση στην εκπαίδευση μέσω της τεχνολογίας,
όσο και εκείνοι που ενδιαφέρονται να κατανοήσουν περισσότερο το πώς οι ψηφιακές
συσκευές, το λογισμικό και οι ψηφιακές πλατφόρμες θα μπορούσαν να διαμορφώσουν το
σχολείο του μέλλοντος.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Εδώ και πολλά χρόνια, η συζήτηση σχετικά με την ανάγκης μεγιστοποίησης των οφελών
που θα μπορούσε να φέρει η ψηφιακή καινοτομία σε όλα τα στάδια της σχολικής
εκπαίδευσης, παραμένει κεντρική. Πολλές συζητήσεις προσπάθησαν να κατανοήσουν
ποιες στρατηγικές θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αξιοποίηση δυνατοτήτων που δεν
έχουν ακόμη ξεδιπλωθεί. Κατά μία έννοια, υφίσταται η ανάγκη να υπάρξει μια μορφής
συμφιλίωση ανάμεσα στην επιθυμία για τη διατήρηση μιας γραμμής συνέχειας με την
παράδοση, προστατεύοντας την από τους κινδύνους μιας ανεξέλεγκτης μεταμόρφωσης
και την επιθυμία διερεύνησης των ευκαιριών που θα μπορούσαν να φέρουν οι ψηφιακές
συσκευές στη ζωή, ως ένα μέσο επέκτασης της εμβέλειας της σχέσης μεταξύ μαθητών και
εκπαιδευτικών, μετατρέποντας τις αίθουσες διδασκαλίας σε ένα νέο και ευρύτερο χώρο.
Παρά τη διαλεκτική σχέση ανάμεσα στον προοδευτισμό και τις παραδοσιακές πρακτικές,
ορισμένα στοιχεία σήμερα φαίνεται να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να
αναπτυχθούν νέες στρατηγικές και τρόποι σκέψης, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ήδη τα σύγχρονα σχολικά συστήματα, οι οποίες ούτε
μπορούν να αποκλειστούν ή να παραβλεφθούν. Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων
δεκαετιών, παρατηρήθηκε μια συνεχής επέκταση και μετασχηματισμός των εκπαιδευτικών
συστημάτων, λόγω της αυξανόμενης οικονομικής επένδυσης των αναπτυσσόμενων χωρών
οι οποίες βλέπουν την εκπαίδευση ως "απαραίτητο συστατικό στοιχείο εκσυγχρονισμού
και προόδου"1. Ωστόσο, μια θετική και αποτελεσματική τεχνολογική αλλαγή που στοχεύει
να επιφέρει αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα απαιτεί την κινητοποίηση πολλών
διαφορετικών φορέων δράσης και παραγόντων (Heppell, 2016)2.
Η υφιστάμενη τάση ανάμεσα στην παράδοση και την καινοτομία δεν πρέπει να μετατρέψει
τη συζήτηση για το μέλλον της μάθησης σε ένα αμφιλεγόμενο θέμα, αποσπώντας την
προσοχή από τον θετικό αντίκτυπο που θα μπορούσε να εγγυηθεί η ενσωμάτωση των
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OECD (2016), Innovating Education and Educating for Innovation. The Power of Digital Technologies and Skills,
Centre for Educational Research and Innovation, OECD Publishing, Paris
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ψηφιακών ευκαιριών στην παραδοσιακή διδακτική. Το Canvass + έχει ακριβώς αυτόν τον
σκοπό: να προσδιορίσει μια σειρά από καλές πρακτικές και θετικά παραδείγματα, που θα
μπορούσαν να αποτελέσουν έμπνευση για άλλους εκπαιδευτικούς και μαθητές, ώστε να
ενσωματώσουν την ψηφιακή τεχνολογία στις τάξεις τους, ενισχύοντας τις ψηφιακές τους
δεξιότητες για διδακτικούς σκοπούς και τις δυνατότητες να χρησιμοποιήσουν την οπτική
μάθηση τροποποιώντας τη μαθησιακή διαδικασία ανάλογα με τις ανάγκες. Έχοντας αυτόν
ως απώτερο σκοπό, θα σχεδιάσουμε μια πορεία και μια σειρά εργαλείων που θ αμας
επιτρέψουν να καθοδηγήσουμε, να εκπαιδεύσουμε και να υποστηρίξουμε τους
εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές στο να επιτύχουν τη διασύνδεση μεταξύ της
τεχνολογίας και μαθησιακών δραστηριοτήτων. .
Η πρόκληση είναι να επιλεγούν τα καλύτερα σενάρια, στα οποία οι εκπαιδευτικοί και οι
εκπαιδευτές έχουν κατορθώσει να σχεδιάσουν μια θετική διαδικασία μάθησης με την
υποστήριξη των ψηφιακών τεχνολογιών, εντοπίζοντας και αποτυπώνοντας τις πιο
ενδιαφέρουσες ιδέες και πρακτικές, προσπαθώντας να τις αξιοποιήσουμε σε διαφορετικά
μαθησιακά περιβάλλοντα. Σκοπός αυτού του έργου είναι η δημιουργία ενός κειμένου που
θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πυξίδα, προσανατολίζοντας τους ενδιαφερόμενους
εκπαιδευτικούς σε αυτό το σύνθετο τοπίο και δίνοντας στους αναγνώστες βασικές
πληροφορίες για τον ορισμό του γενικού σχεδίου δράσης του έργου CAnVASS +. Για αυτό
το σκοπό, πραγματοποιήσαμε μία συγκριτική έρευνα σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές
ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στη συνηθισμένη διδακτική πράξη. Η παρούσα έρευνα
αποσκοπεί να αποτελέσει μια πολύτιμη βάση για τη χαρτογράφηση ενός μονοπατιού που
θα συμβάλλει στην ενίσχυση της συσχέτισης ανάμεσα στην ωηφιακή και τεχνολογική
πρόοδο για τη βελτίωση των διδακτικών μεθοδολογιών.
Προκειμένου να γίνει κατανοητό ποιά θα ήταν η καλύτερη κατεύθυνση, η σύμπραξη του
έργου διεξήγαγε μια έρευνα στην Ισπανία, τη Ρουμανία, την Ιταλία και την Ελλάδα,
συγκεντρώνοντας 32 καλές πρακτικές (8 ανά χώρα) που θα μπορούσαν να αποτελέσουν
έμπνευση για τη διάδοση επιτυχημένων εμπειριών και πρακτικών. Η μελέτη, η οποία θα
έχει ταυτόχρονα γνωστική και παιδαγωγική λειτουργία, συνέβαλε στην υλοποίηση αυτού
του ηλεκτρονικού βιβλίου, το οποίο θα περιλαμβάνει τόσο τα αποτελέσματα της
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φαινομενογραφικής , όσο και την περιγραφή των 32 πρακτικών που αναλύθηκαν, όπως
αναφέρθηκαν απ' ευθείας από τους υπευθύνους υλοποίησης τους.
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Η ΑΝΑΛΥΣΗ
Ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές αλληλεπιδρούν με τους
μαθητές στις τάξεις έχει αλλάξει όλο και περισσότερο τις τελευταίες δεκαετίες, με ρυθμό
που έχει γνωρίσει εκθετική ανάπτυξη τα τελευταία δέκα χρόνια. Ο μετασχηματισμός που
έφεραν τα ψηφιακά μέσα σε κάθε κοινωνική διαδικασία, περιελάμβανε και εκπαιδευτικά
ιδρύματα, δημιουργώντας νέες δυναμικές οι οποίες άλλαξαν τόσο την παραδοσιακή
διδακτική, όσο και τη σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή. Η δυσκολία που
αντιμετώπισαν πολλά από αυτά τα ιδρύματα στο να αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη
στρατηγική για την ενσωμάτωση και αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων και τεχνολογιών
στα μαθησιακά τους προγράμματα, συνδέεται κυρίως με την απουσία γενικής
εμπιστοσύνης στις νέες δυνατότητες που ανοίγει αυτή η εξέλιξη.
Συχνά παρεμποδισμένος από «παλινδρομικές μεταρρυθμίσεις που εμμένουν στα βασικά
και περιθωριοποιούν τα μέσα»3, ο τομέας του σχολείου ανταποκρίθηκε αργά στις αλλαγές
στο τοπίο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αδυνατώντας να αξιοποιήσει πλήρως τη
θετική επίδραση αυτής της αλλαγής. Παρά τις αδυναμίες αυτές, στην πάροδο του χρόνου
πολλές καλές πρακτικές έχουν αποδείξει πόσοι καθηγητές και σχολεία έχουν στοχεύσει
στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης αναφορικά με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών
στην παραδοσιακή διδακτική, διαχέοντας τα βασικά ερεθίσματα που είναι απαραίτητα για
να δώσουν το έναυσμα για ευρύτερους μετασχηματισμούς.

Στόχος της ανάλυσης μας είναι να εντοπίσουμε τα προαναφερθέντα ερεθίσματα,
προσπαθώντας να κατανοήσουμε τα κοινά σημεία επαφής, ανάμεσα σε χώρες που
χαρακτηρίζονται από διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα και επίπεδα ψηφιακού
εγγραμματισμού, τόσο ανάμεσα στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς. Είμαστε
βέβαιοι ότι με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατόν να εντοπιστεί μια γραμμή επαφής μεταξύ
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Buckingham, D., (2014). The Success and failure of media education [online].Media Education Research
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διαφορετικών κατανοήσεων και αντιλήψεων. Οι φαινομενολογικές μέθοδοι έρευνας έχουν
το θετικό χαρακτηριστικό του να δίνουν τη δυνατότητα της ποιοτικής ανάλυσης αυτών των
διαφορετικών αντιλήψεων, επιτρέποντας τον προσδιορισμό των κύριων στοιχείων των
προσεγγίσεων στην μάθηση, των διδακτικών προσεγγίσεων, την κατανόηση όσων
ανακαλύπτονται στην τάξη και γενικά κάθε ζήτημα που αναγνωρίζεται στην κοινωνία για
τα εκπαιδευτικά συστήματα4.
Οι φαινομενογραφικές προσεγγίσεις στην έρευνα φιλοδοξούν να περιγράψουν πώς ομάδες
ατόμων κατανοούν και δίνουν νόημα στα φαινόμενα. Όπως δήλωσε ο Ference Marton,
ενός από τους ιδρυτές και σημαντικότερα πρόσωπα που έπαιξαν κεντρικό ρόλο για τη
ανάπτυξη αυτού του ερευνητικού μοντέλου, η φαινομενογραφία στοχεύει να
αντιπροσωπεύσει τη «διαφορετικότητα των αντιλήψεων των ατόμων ια ένα συγκεκριμένο
φαινόμενο στον περιβάλλοντα κόσμο», που μελετάται όχι με στατικό τρόπο αλλά στη
δυναμική τους εξέλιξη.
Μέσα σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο, η συλλογή δεδομένων αντιπροσωπεύει ένα από τα
πιο σημαντικά μονοπάτια: οι αντιλήψεις και οι κοσμοθεωρίες του ατόμου, είναι βασικές
για την έρευνα. Επομένως, είναι θεμελιώδες οι ερωτώμενοι να εκθέτουν τις εμπειρίες τους,
να μιλούν ελεύθερα και να παρέχουν πληροφορίες που προέρχονται από την άμεση
εμπειρία τους. Ο ερευνητής θα έχει ως καθήκον να παράσχει ένα γενικό πλαίσιο για τη
συνομιλία και αφού θα έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης με τον ερευνητή, ο
συνεντευξιαζόμενος θα παράσχει προσωπικές πληροφορίες και απόψεις σχετικά με τις
δραστηριότητες που έχουν καταγραφεί. Το να του δίνεται η δυνατότητα να μιλάει
ελεύθερα θα μας επιτρέψει να αποκτήσουμε μια καλύτερη γενική εικόνα: για αυτόν τον
λόγο, είναι χρησιμότερο να χρησιμοποιούνται ανοικτού τύπου ερωτήσεις αντί για
συγκεκριμένες λεπτομέρειες.
Στο πλαίσιο του Canvass +, επήλθε επικοινωνία με τους καθηγητές, έπειτα από την επιλογή
των πρακτικών ανάμεσα σε ένα ικανοποιητικό αριθμό καλών πρακτικών από κάθε μια από
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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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τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα. Η αρχική αναζήτηση οδήγησε στον εντοπισμό
οκτώ από τις πιο ενδιαφέρουσες πρακτικές ανά χώρα, εντασσόμενες σε μια σειρά
ευρύτερων θεματικών περιοχών που είχαν ήδη περιγραφεί.
Σε καθεμία από τις τέσσερις χώρες, οι εταίροι που εκπροσωπούν σχολεία και εκπαιδευτικά
ιδρύματα (Colegio Las Chapas στην Ισπανία; IIS Sarandì στην Ιταλία, 4ο Εσπερινό
Επαγγελματικό Λύκειο Ηρακλείου στην Ελλάδα; Liceul Tehnologic de Transporturi de
Ploiesti στην Ρουμανία) πραγματοποίησαν τις συνεντεύξεις στους εκπροσώπους των
επιλεγμένων καλών πρακτικών, που αποτελούνταν απο ημι-δομημένες βίντεο-συνεντεύξεις
με στόχο οι καθηγητές να παρέχουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές τους,
εκφράζοντας ελεύθερα τις αντιλήψεις, τις ιδέες και τις απόψεις τους, σχετικά με τις
δραστηριότητες που πραγματοποίησαν με τους μαθητές. Τα περιεχόμενα έχουν
ταξινομηθεί σύμφωνα με μια σειρά από κοινά χαρακτηριστικά: περιγραφή του προφίλ του
καθηγητή υλοποίησης, περιγραφή του ιδρύματος όπου πραγματοποιήθηκαν οι πρακτικές,
περιγραφή των μαθητών που έλαβαν μέρος στις δραστηριότητες, γενική περιγραφή του
έργου, της εφαρμογής και του σχεδιασμού του, καινοτόμα χαρακτηριστικά, πιθανές
δυνατότητες εφαρμογής σε άλλο περιβάλλον. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι αυτές οι
πληροφορίες δεν έχουν συλλεχθεί με σχηματικό τρόπο, αλλά υπέστησαν επεξεργασία κατά
την φάση υποβολής, με σκοπό τον καθορισμό των κριτηρίων συλλογής των πληροφοριών
που παρουσιάστηκαν στις συνεντεύξεις.
Χάρη σε αυτή την άτυπη προσέγγιση, κατέστη δυνατό να συλλεχθούν μια σειρά από
σημαντικές πληροφορίες που αφορούν όχι μόνο συγκεκριμένες ή τεχνικές λεπτομέρειες
των πρακτικών που εφαρμόζονται σε κάθε χώρα, αλλά και τις προσδοκίες και τις ιδέες που
πίσω από κάθε πρακτική. Μετά το πέρας των συνεντεύξεων , τα δεδομένα συλλέχθηκαν και
μεταγράφηκαν σε αυτό το έγγραφο από την ERIFO, η οποία μερίμνησε για την οργάνωση
όλου του υλικού σε μια ευρεία σχάρα που περιείχε πληθώρα σημαντικών ιδεών και
εμπνεύσεων.
Στις σχάρες που αποτυπώνονται στις επόμενες σελίδες, παρουσιάζεται μία σύντομη
σύνθεση του ερευνητικού έργου που επιτελέσθηκε από τη σύμπραξη, η οποία εμφανίζεται
στην πλήρη της μορφή στην αγγλική εκδοχή, που θα μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες των
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εταίρων πριν το τέλος του έργου. Η περίληψη παρουσιάζει ένα κατάλογο με τα πιο
ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας, που αφορά κυρίως τον πυρήνα της καινοτομίας και
μια σειρά κατηγοριών που θα χρησιμοποιηθούν για τη διοχέτευση των καινοτόμων
περιεχομένων και πρακτικών που αποκτήθηκαν από την ανάλυση, στα παραγόμενα
προϊόντα που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της έρευνας CAnVASS+.
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ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Διδάσκοντας Ομάδες Αίματος με τη χρήση
Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφοριών (ΤΠΕ)

Ε.
Γεωργουλάκης

ΓενικόΛύκειο(ΓΕ
.Λ.) Γουβών,
Κρήτη

15-18 ετών

Α) Ευρύτερη πρόσβαση σε δεδομένα και
πληροφορίες
Β)Σημασία μη συμβατικών προσεγγίσεων
στην εκπαιδευτική διαδικασία
Γ) Διαδικασίες παιχνιδιών

ΕΛΛΑΔΑ

Διαδραστικές Ασκήσεις μέσω του λογισμικού "Hot
Potatoes"

Γ. Αστρινάκη

15-18 ετών

ΡΟΥΜΑ

Χρησιμοποιώντας την εκπαιδευτική
πλατφόρμα"Tictransporturi"

V. Lungescu

2οΕπαγγελματικ
όΛύκειο
(ΕΠΑ.Λ.)
Ρεθύμνου,
Κρήτη
J. Monnet NC,
Ploiesti

Χρήση των πόρων του Διαδικτύου
στην τάξη, για να μάθουν οι
μαθητές τη σημασία της γνώσης
για τους διάφορους τύπους
αίματος και τη σημαντικότητα της
μετάγγισης
Να παρέχει στους μαθητές
ευκαιρίες εξάσκησης της γλώσσας
μέσω λογισμικού

6-18 ετών

Εκσυγχρονισμός των τάξεων με χρήση
ψηφιακών τεχνολογιών, ανταλλαγή
πληροφοριών μέσω μιας
διαδικτυακής πλατφόρμας

M. Stegaroiu

NC M. Viteazul,
Ploiesti

12-18 ετών

ΝΙΑ

Εφαρμόζοντας ψηφιακές μεθόδους στα Μαθηματικά,
μέσα σε δραστηριότητες απόδοσης και σχολικές
εργασίες

Χρήση ψηφιακών πλατφορμών σε
τάξεις μαθηματικών, ιδιαίτερα κατά
τη διάρκεια ασκήσεων

ΙΣΠΑΝΙΑ

I-PadArt – ΟΕαυτός σου σε Κόμικ

S. Lopez Diaz

Col. Tierrallana Huelva

Max 5 ετών

Χρησιμοποιώντας τα I-Pads σε
τάξεις για την αναπαραγωγή
εκφράσεων του προσώπου στα
μαθήματα τέχνης, δείχνοντας πώς
να σχεδιάζουμε τα αισθήματα και
τα συναισθήματα

ΙΣΠΑΝΙΑ

Ο Καθηγητής Utonio μας βοηθάει να ταξιδέψουμε στο
παρελθόν

S. Carratalà Rios

Col.
Penyagolosa Borriana

5 ετών

Χρήση εικονικής και επαυξημένης
πραγματικότητας για τη
δημιουργία πειραμάτων στην τάξη

ΙΤΑΛΙΑ

Μαθαίνοντας Μαθηματικά την Εποχή του Διαδικτύου

C. Marchesano
E. Perucca

IIS F. Caffè Roma

14-19 ετών

Χρήση πόρων διαδικτύου και
βίντεο για μαθητές που
αντιμετωπίζουν δυσκολίες
συμμετοχής στις τάξεις

ΝΙΑ

ΡΟΥΜΑ

Α) Επιπλέον ευκαιρίες για ενίσχυση τ ης
αυτογνωσίας και της αυτοεκτίμησης
Β) Επιπλέον στρατηγικές για την
ενίσχυση της δημιουργικότητας
Γ) Διαδικασίες παιχνιδιών
Α)Επιπλέονευκαιρίεςγιαπροώθησητηςαυ
τογνωσίαςκαιτηςαυτοεκτίμησης
Β)Καλύτεροιτρόποιπροώθησηςτηςομαδικ
ήςεργασίας/ομαδικού
πνεύματος/συνεργασίας
Γ)Σημασίααύξησηςσυμμετοχήςκαιδιαφάν
ειας
Α)Καλύτεροιτρόποιπροώθησηςτηςομαδικ
ήςεργασίας/ομαδικού
πνεύματος/συνεργασίας
Β)Οι
ψηφιακέςτεχνολογίεςδίνουνπερισσότερε
ςδυνατότητεςγιαεπαφήμετουςμαθητές
Γ)Βελτίωσηικανοτήτωνστοφιλτράρισμαδε
δομένων και στην αξιολόγηση
Α)Οι
ψηφιακέςτεχνολογίεςδίνουνπερισσότερε
ςδυνατότητεςγιαεπαφήμετουςμαθητές
Β) Η εκμάθηση εκπόνησης εργασιών με
τη μέθοδο του project

Α)Επιπλέονευκαιρίεςγιαπροώθησητηςαυ
τογνωσίαςκαιτηςαυτοεκτίμησης
Β)Η εκμάθηση εκπόνησης εργασιών με
τη μέθοδο του project
Α)Βελτίωσηεπίλυσηςπροβλημάτωνκαικρι
τική σκέψη
Β)Σημασίαμητυπικήςπροσέγγισηςστιςεκπ
αιδευτικέςδιαδικασίες
Γ)Επιπλέονευκαιρίεςγιαπροώθησητηςαυτ
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ογνωσίαςκαιτηςαυτοεκτίμησης

ΙΤΑΛΙΑ

Μία Μέρα στην Πόλη

M. Di Seri

IC A. RosminiRoma

6-13 ετών

ΙΤΑΛΙΑ

Ali di Carta – Χάρτινα Φτερά

S. Zaccagnini
M. Gianiorio
M. Biasion

IIS Sarandì Roma

15-16 ετών

Χρήση ψηφιακών συσκευών για
την προώθηση ομότιμων
πρακτικών εκπαίδευσης

Α)Βελτίωσηικανοτήτωνστοφιλτράρισμαδ
εδομένων και στην αξιολόγηση
Β)Διεπιστημονική προσέγγιση της
καινοτομίας και της εκπαίδευσης
Έρευνα μέσω ψηφιακών συσκευών Α)Καλύτεροιτρόποιπροώθησηςτηςομαδικ
πάνω στο κύριο θέμα του έργου: ήςεργασίας/ομαδικού
ανθρώπινη πτήση
πνεύματος/συνεργασίας
Β)Επιπλέονευκαιρίεςγιαπροώθησητηςαυ
τογνωσίαςκαιτηςαυτοεκτίμησης
Γ)
Σημασίαμητυπικήςπροσέγγισηςστιςεκπαι
δευτικέςδιαδικασίες

Β) Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΤΟΥΣ
ΧΩΡΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Σ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΗΛΙΚΙΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Α)Βελτίωση δυνατοτήτων στην έκφραση αισθημάτων και
συναισθημάτων
Β)Επιπλέον στρατηγικές για ενίσχυση της δημιουργικότητας
Γ) Διεπιστημονική Προσέγγιση στην Καινοτομία και την
Εκπαίδευση
Α)Καλύτεροι τρόποι ενίσχυσης της ομαδικής
εργασίας/ομαδικού πνεύματος/συνεργασίας
Β)Οι ψηφιακές τεχνολογίες δίνουν περισσότερες
δυνατότητες για επαφή με τους μαθητές

ΜΑΘΗΤΩ
Ν

ΕΛΛΑΔΑ

Pixton Ιστορίες
Συναισθημάτων

Σ. Βασιλάκης

2ο Γυμνάσιο
Αγίου
Νικολάου,
Κρήτη

12-15 ετών

Δημιουργία κινούμενων ιστοριών βίντεο για την έκφραση
συναισθημάτων στην τάξη, ωθώντας τους μαθητές να
δημιουργήσουν ένα σενάριο από το μηδέν υπό συνθήκες πίεσης

ΕΛΛΑΔΑ

Διαδικτυακές
Εφαρμογές και
Συνεργατική Γραφή
στο Μάθημα της
Νεοελληνικής
Γλώσσας
Εφαρμογή
ψηφιακών
μεθόδων και
εργαλείων
διδασκαλίας στις

Ο. Καραδάκη

Γενικό
Λύκειο(ΓΕ.Λ.
) Βάμου,
Κρήτη

16-18 ετών

Διαδικτυακές εφαρμογές για τη συνεργατική συγγραφή σε
ομάδες, με στόχο την παραγωγή ενός συλλογικού κειμένου

R. Grancea

NC N.
Stanescu Ploiesti

10-18 ετών

Οι μαθητές συμμετέχουν σε μία διαδικασία αυτο-κατάρτισης,
ανάπτυξης και μάθησης, προσεγγίζοντας τις πληροφορίες με τον
τρόπο που προτιμούν

ΡΟΥΜΑΝΙ
Α

Α)Ευρύτερηπρόσβασησεδεδομένα και πληροφορίες
Β)Σημασίααύξησηςσυμμετοχήςκαιδιαφάνειας
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κοινωνικές
επιστήμες
Webquest
(αναζήτηση στο
διαδίκτυο)

A. Tanase

SpiruHaret
Coll. –
Ploiesti

15-18 ετών

Το Webquest ως ένας τρόπος να παρακινηθούν οι μαθητές να
κάνουν μία εκτεταμένη έρευνα στο διαδίκτυο

Η χρήση ψηφιακών
μεθόδων στο
μάθημα των
μαθηματικών για
τη βαθμίδα IX-XII,
καθώς καισε
εκπαιδευτικά
προγράμματα
σχολείων

F. Tuinete

Coll T.
Socolescu Ploiesti

14+ ετών

Χρησιμοποιώντας ψηφιακούς πόρους στο μάθημα των
μαθηματικών, προσαρμογή εργασιών με ανταγωνιστικό τρόπο

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατανόηση του
Λογαριασμού του
Ηλεκτρικού

J. Rodriguez
Morillo

Col. ECOS
Resuelto

13-14 ετών

Διδασκαλία των μαθητών σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των
λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, μέσω υπολογισμών στην
τάξη σε ψηφιακές συσκευές

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΈναΡομπότστηνΤάξ
η

M. Del Mar

Col. Monaita
- Granada

11 ετών

Χρησιμοποιώνταςdronesστηνεπίλυσηπροβλημάτωνκαιστηνανάπτ
υξη της κριτικής σκέψης

ΙΤΑΛΙΑ

Το Παρατηρητήριο
Pierre Auger

I. Veronesi

L.S.S.
Mancini Avellino

17-18 ετών

Συμμετοχή σε διαγωνισμό μεταξύ σχολείων για τη συλλογή
δεδομένων σχετικά με την προέλευση του σύμπαντος

ΙΤΑΛΙΑ

AURAT - Προσθέστε
ένα ρομπότ στο
τραπέζι

L. Pagani

ISIS C.
Facchinetti Castellanza

15-19 ετών

Χρησιμοποιώντας τη ρομποτική για την αύξηση των ικανοτήτων
μια ομάδας εργασίας ομάδας και στην επίλυσης προβλημάτων

ΡΟΥΜΑΝΙ
Α
ΡΟΥΜΑΝΙ
Α

Α)Ευρύτερηπρόσβασησεδεδομένα και πληροφορίες
Β)Βελτίωσηικανοτήτωνστοφιλτράρισμαδεδομένων και στην
αξιολόγηση
Γ) Βελτίωση των δυνατοτήτων δημιουργίας
προσαρμοσμένων μορφών μάθησης
Α)Σημασίααύξησηςσυμμετοχήςκαιδιαφάνειας
Β)Βελτίωση των δυνατοτήτων δημιουργίας
προσαρμοσμένων μορφών μάθησης
Γ)Η εκμάθηση εκπόνησης εργασιών με τη μέθοδο του
project

Α)Βελτίωσηικανοτήτωνστοφιλτράρισμαδεδομένων και στην
αξιολόγηση
Β)Καλύτεροιτρόποιπροώθησηςτηςομαδικήςεργασίας/ομαδικ
ού πνεύματος/συνεργασίας
Α)Καλύτεροιτρόποιπροώθησηςτηςομαδικήςεργασίας/ομαδικ
ού πνεύματος/συνεργασίας
Β)Βελτίωσηεπίλυσηςπροβλημάτωνκαικριτική σκέψη
Γ)Σημασίααύξησηςσυμμετοχήςκαιδιαφάνειας
Α)Βελτίωσηικανοτήτωνστοφιλτράρισμαδεδομένων και στην
αξιολόγηση
Β)Καλύτεροιτρόποιπροώθησηςτηςομαδικήςεργασίας/ομαδικ
ού πνεύματος/συνεργασίας
Α)Καλύτεροιτρόποιπροώθησηςτηςομαδικήςεργασίας/ομαδικ
ού πνεύματος/συνεργασίας
Β)Σημασίαμητυπικήςπροσέγγισηςστιςεκπαιδευτικέςδιαδικασ
ίες
Γ)Η εκμάθηση εκπόνησης εργασιών με τη μέθοδο του
project

Γ) ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
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ΧΩΡΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΗΛΙΚΙΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΛΛΑΔΑ

Δημιουργία βίντεο για
τα βρώσιμα χόρτα της
Κρήτης

Ι.
ΓυμνάσιοΑγίωνΔέκα,
Φραγκιαδάκης,
Κρήτη
Κ. Αμπατζή

14-16 ετών

Ανάπτυξη δεξιοτήτων των
μαθητών στη συλλογή
πληροφοριών μέσω πηγών
ήχου και βίντεο

ΕΛΛΑΔΑ

Η Διδασκαλία της
Αγγλικής Γλώσσας με
τη χρήση ταινιών
μικρού μήκουςΔιαδραστικός
Κινηματογράφος
Μέθοδος Flipped
Classroom

Ν. Μπεκιάρης

1ο Επαγγελματικό
Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.)
Αγίου Νικολάου,
Κρήτη

15-19 ετών

Ενθάρρυνση των μαθητών να
δημιουργήσουν δικές τους
ταινίες μικρού μήκους για να
μιλήσουν για παγκόσμια
ζητήματα

A. Miu

Agr. Tech HS Barcanesti

12-16 ετών

Α)Σημασία μη τυπικής προσέγγισης στις εκπαιδευτικές διαδικασίες
Β)Σημασία αύξησης συμμετοχής και διαφάνειας

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Χρησιμοποιώντας τον
υπολογιστή και το
διαδίκτυο για να
παρουσιάσετε
διάφορα σεμινάρια
Χημείας, εικονικά
πειράματα,
μικροσκοπικέςεικόνες

L. Nedelcu

LTT de Transporturi Ploiesti

14+ετών

Παρέχοντας στους μαθητές τη
δυνατότητα να
παρακολουθήσουν μαθήματα
με την μέθοδο Flipped
Μετατρέποντας τις
παραδοσιακές τάξεις σε νέους
διαδραστικούς χώρους
μάθησης

ΙΣΠΑΝΙΑ

Εφαρμογή της
Τεχνολογίας στη μάθηση
βασιζόμενη στην
πρόκληση

C. Iriarte

CB Adharaz Espartinas

15-17ετών

Α)Βελτίωση των δυνατοτήτων δημιουργίας προσαρμοσμένων μορφών μάθησης
Β)Διεπιστημονική προσέγγιση της καινοτομίας και της εκπαίδευσης

ΙΣΠΑΝΙΑ

Αγγίζοντας το
Minecraft

C.I. SekAtlantico Poyo

Μάθηση των θρεπτικών
λειτουργιών μέσω της
προσέγγισης της διδασκαλίας
στην τάξη
Χρησιμοποιώντας εικονικά
περιβάλλοντα για την
προώθηση νέων τρόπων
έκφρασης και δεξιοτήτων
Συμμετοχήτωνμαθητώνστην
συγγραφή web ιστοριών,
αναλύοντας όλες τις φάσεις
της υλοποίησής τους
Χρησιμοποιώντας προηγμένες
τεχνολογίες για την προώθηση
της συμμετοχής των μαθητών
με μαθησιακές δυσκολίες

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

Από 1 έως 1000
ιστορίες να πεις

G. Garcia
Fernandez
M. Portela
Iglesias
A. Aniceto
L. Bredice

ΙΤΑΛΙΑ

MATHISIS -Διαχείριση

C. Mancini

της Συναισθηματικής
Μάθησης μέσω Ευφυών
Ατόμων και Έξυπνων
Αλληλεπιδράσεων

12 ετών

IPS M. Pantaleoni Frascati

15-17ετών

IC R.Levi Montalcini Roma

12-16 ετών

Α)Επιπλέον στρατηγικές για ενίσχυση της δημιουργικότητας
Β)Βελτίωση των δυνατοτήτων δημιουργίας μορφών μάθησης
προσαρμοσμένων στο μαθητή
Γ)Καλύτεροι τρόποι ενίσχυσης της ομαδικής εργασίας/ομαδικού
πνεύματος/συνεργασίας
Α)Σημασία αύξησης συμμετοχής και ελεύθερης έκφρασης
Β)Επιπλέον στρατηγικές για ενίσχυση της δημιουργικότητας
Γ)Καλύτεροι τρόποι ενίσχυσης της ομαδικής εργασίας/ομαδικού
πνεύματος/συνεργασίας

Α)Επιπλέονστρατηγικέςγιαπροώθηση της δημιουργικότητας
Β)Βελτίωσηικανοτήτωνστοφιλτράρισμαδεδομένων και στην αξιολόγηση

Α)Βελτίωση των δυνατοτήτων δημιουργίας προσαρμοσμένων μορφών μάθησης
Β)Σημασίααύξησηςσυμμετοχήςκαιδιαφάνειας
Γ)Σημασίαμητυπικήςπροσέγγισηςστιςεκπαιδευτικέςδιαδικασίες
Α) Οι
ψηφιακέςτεχνολογίεςδίνουνπερισσότερεςδυνατότητεςγιαεπαφήμετουςμαθητές
Β)Επιπλέονευκαιρίεςγιαπροώθησητηςαυτογνωσίαςκαιτηςαυτοεκτίμησης
Γ)Σημασίααύξησηςσυμμετοχήςκαιδιαφάνειας
Α)Επιπλέονευκαιρίεςγιαπροώθησητηςαυτογνωσίαςκαιτηςαυτοεκτίμησης
Β)Σημασίαμητυπικήςπροσέγγισηςστιςεκπαιδευτικέςδιαδικασίες
Γ)Βελτίωση των δυνατοτήτων δημιουργίας προσαρμοσμένων μορφών μάθησης
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ΙΤΑΛΙΑ

διδασκαλία σεναρίων

M. Mascheretti

IIS E. Torricelli Roma

17-18ετών

Προώθησητηςιστορικήςγνώσης A) Μάθετε να φιλτράρετε δεδομένα και να τα αξιολογείτε
και τηςκουλτούρας τηςέρευνας Β) Σημασία των ασυνήθιστων προσεγγίσεων στη διδασκαλία
μέσωτης
Γ) Μάθετε να εργάζεστε σε ένα έργο
ανάλυσηςτωνδεδομένων
πουσυλλέγονται ηλεκτρονικά,
των ταινιών και
τωνλογοτεχνικώνκειμένων
πουσχετίζονται
μετονΔήμοτουΑνθρώπου, για
τηνέναρξη τηςδιαδικασίας
επανεξέτασης

Δ) Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΧΩΡΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΗΛΙΚΙΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΥΡΗΝΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Τα πλεονεκτήματα
χρήσης της Wikipedia σαν
εργαλείο μάθησης

Α.
Ντρουμπογιάννη

1ο Γενικό
Λύκειο (ΓΕ.Λ.)
Ρεθύμνου,
Κρήτη

15-17ετών

Προώθηση μιας πιο
κριτικής χρήσης των
πηγών του διαδικτύου
για την ανάπτυξη μιας
κοινότητας πρακτικών
και νέων
εκπαιδευτικών
εργασιών

Α)Ευρύτερη πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες
Β) Βελτίωση ικανοτήτων στο φιλτράρισμα δεδομένων και στην αξιολόγηση
Γ) Καλύτεροι τρόποι ενίσχυσης της ομαδικής εργασίας/ομαδικού
πνεύματος/συνεργασίας

ΕΛΛΑΔΑ

Η συνδυαστική χρήση
Lego Mindstorms NXT και
App Inventor για τη
διδασκαλία των βασικών
εννοιών
προγραμματισμού σε
αρχάριους
προγραμματιστές
Νέο κίνητρο για μάθηση

Σ. Παπαδάκης

5ο Γενικό
Λύκειο (ΓΕ.Λ.)
Ηρακλείου,
Κρήτη

16-18ετών

Δημιουργία νέων
στρατηγικών για την
εισαγωγή των
μαθητών σε μαθήματα
προγραμματισμού

Α) Σημασία μη συμβατικών προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία
Β)Οι ψηφιακές τεχνολογίες δίνουν περισσότερες δυνατότητες για επαφή με τους
μαθητές
Γ)Σημασία αύξησης συμμετοχής και ελεύθερης έκφρασης

A. Albu

Tech HS V.
Slavescu Ploiesti

12-16 ετών

Ανάπτυξη εργαλείων
ΤΠΕ για την
υποστήριξη μαθητών
και εκπαιδευτικών
στην τάξη

M. Tuinete

LTT de
Transporturi -

14+ετών

Χρησιμοποιώντας
τεχνολογίες για την

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

μέσω των ΤΠΕ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Παρακολούθηση της
Δραστηριότητας του

Α)Οιψηφιακέςτεχνολογίεςδίνουνπερισσότερεςδυνατότητεςγιαεπαφήμετουςμαθητές
Β)Σημασίααύξησηςσυμμετοχήςκαιδιαφάνειας
Γ)Βελτίωσηεπίλυσηςπροβλημάτωνκαικριτική σκέψη

Α)Βελτίωσηεπίλυσηςπροβλημάτωνκαικριτική σκέψη
Β)Σημασίαμητυπικήςπροσέγγισηςστιςεκπαιδευτικέςδιαδικασίες
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Οδηγού μέσω του TIS

ΙΣΠΑΝΙΑ

Piña 3.0: Τύπος,

Ploiesti

παρακολούθηση της
εκπαίδευσης της
σχολικής μετακίνησης
των μαθητών

J. Rey Diez

Col. Pub.
Tierra de
Pinares

6-12ετών

Ραδιόφωνο και Τηλεόραση
για την Εργασία Γλωσσικής
Επάρκειας

ΙΣΠΑΝΙΑ

Πολλαπλασιασμός με το
BEEBOT: Αγώνας BEEBOT

M.F. Vela Checa

C. Jesus
Nazareno Getafe

2αςΔημοτικού

ΙΤΑΛΙΑ

Κωδικοποίηση
(Προγραμματισμός) και
Δημιουργικότητα

G. Cecchetti

IS L.
Lombardo
Radice - Roma

14-18ετών

ΙΤΑΛΙΑ

PONCourse – Η Ιστορία
ανάμεσα στο Πάθος και την
Επιχείρηση

A. D’Oria

IC G. Marconi
– Castelfranco
Emilia

12ετών

Επιτρέποντας στα
παιδιά να
δημοσιεύουν νέα
σχετικά με τις
εμπειρίες τους στην
τάξη, προκειμένου να
αποκτήσουν
γλωσσικές ικανότητες
Επιτρέποντας στους
μαθητές να
αναπτύξουν
υπολογιστικές
ικανότητες μέσω ενός
λογισμικού
Χρησιμοποιώντας ένα
μαθησιακό
περιβάλλον για να
ανακαλύψετε
δραστηριότητες
κωδικοποίησης και να
δημιουργήσετε
διαδραστικές ιστορίες
και παιχνίδια
Διδάσκοντας τους
μαθητές να
πραγματοποιούν
έρευνες και
συνεντεύξεις σε
επιχειρήσεις,
πραγματοποιώντας
ανάλυση δεδομένων
μέσω ψηφιακών
συσκευών

Α)Βελτίωση των δυνατοτήτων δημιουργίας προσαρμοσμένων μορφών μάθησης
Β)Σημασίαμητυπικήςπροσέγγισηςστιςεκπαιδευτικέςδιαδικασίες

Α) Σημασίαμητυπικήςπροσέγγισηςστιςεκπαιδευτικέςδιαδικασίες
Β)Διαδικασίες παιχνιδιών

Α)Διαδικασίες παιχνιδιών
Β)Σημασίαμητυπικήςπροσέγγισηςστιςεκπαιδευτικέςδιαδικασίες
Γ)Σημασίααύξησηςσυμμετοχήςκαιδιαφάνειας

Α)Βελτίωσηικανοτήτωνστοφιλτράρισμαδεδομένων και στην αξιολόγηση
Β)Επιπλέονευκαιρίεςγιαπροώθησητηςαυτογνωσίαςκαιτηςαυτοεκτίμησης
Γ)Βελτίωσηδυνατοτήτωνστηνέκφρασηαισθημάτωνκαισυναισθημάτων

