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Αριθμός έργου: 2017-1-IT02-KA201-036749
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή
της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

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.
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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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ΕΤΑΙΡΟΙ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ CAnVASS+

Ιστοσελίδα:
www.canvass.eu
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ
α) Οι Ψηφιακές Τάξεις και ο Τρόπος Χρήσης της Τεχνολογίας στην Εξατομίκευση της
Μάθησης
β) Η Προσέγγιση της Μάθησης με Βάση την Πρόκληση στα Σχολεία της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η Επίδρασή της στα Προγράμματα Σπουδών και
στην Εμπλοκή Μαθητών και Γονέων
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

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
α) Οι Ψηφιακές Τάξεις και ο Τρόπος Χρήσης της Τεχνολογίας στην Εξατομίκευση της
Μάθησης
β) Η Προσέγγιση της Μάθησης με Βάση την Πρόκληση στα Σχολεία της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η Επίδρασή της στα Προγράμματα Σπουδών και
στην Εμπλοκή Μαθητών και Γονέων
γ) Εμπειρίες της Εξατομικευμένης Μάθησης Μέσω της Οπτικής Μάθησης
δ) Η Κατασκευή Νέων Ψηφιακών Ικανοτήτων που Σχετίζονται με την Εργασία και ο
Αντίκτυπός τους στα Προγράμματα Σπουδών

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Εδώ και πολλά χρόνια, η συζήτηση σχετικά με την ανάγκη 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 των δυνατοτήτων που δεν
έχουν ακόμη ξεδιπλωθεί. Κατά μία έννοια, υφίσταται η ανάγκη να υπάρξει μια μορφής
συμφιλίωσης 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 δε
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

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
th
Education Conference, 15th–16 January, 2016, Galway, Ireland.
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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 θα μας
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 ψηφιακή 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 έρευνα, 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.
Στις επόμενες σελίδες μπορείτε να βρείτε μία λίστα με τις καλές πρακτικές και μία σύντομη
παρουσίαση των εμπλεκομένων καθηγητών και των βασικών στοιχείων της κάθε
πρακτικής. Στην

ιστοσελίδα

(www.canvass.eu) και στο

(https://www.youtube.com/channel/UCoScYvdh7bkakS6yiVE4wiQ)

κανάλι
μπορείτε

του
να

You

tube

μάθετε

περισσότερα σχετικά με τις διάφορες καλές πρακτικές, απ' ευθείας από τα λόγια των
ατόμων που τις υλοποίησαν.

Α) ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΑΘΗΣΗ
ΧΩΡΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Η Διδασκαλία των Ομάδων
Αίματος με τη χρήση Τεχνολογιών
Επικοινωνίας και Πληροφοριών
(ΤΠΕ)
Διαδραστικές Ασκήσεις μέσω του
λογισμικού"Hot Potatoes"

Ε. Γεωργουλάκης

Γενικό Λύκειο(ΓΕ.Λ.)
Γουβών, Κρήτη

Γ. Αστρινάκη

Χρησιμοποιώντας την
εκπαιδευτική πλατφόρμα
"Tictransporturi"
Εφαρμόζοντας ψηφιακές
μεθόδους στα Μαθηματικά, με
δραστηριότητες και σχέδια
εργασίας
I-PadArt – Ο Εαυτός σου σε Κόμικ

V. Lungescu

2ο Επαγγελματικό
Λύκειο (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 τις ευκαιρίες
εξάσκησης της γλώσσας μέσω λογισμικού

M. Stegaroiu

NC M. Viteazul, Ploiesti

S. Lopez Diaz

Col. Tierrallana - Huelva

ΕΛΛΑΔΑ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

Ο Καθηγητής Utonio μας βοηθάει
να ταξιδέψουμε στο παρελθόν

S. Carratalà Rios

Col. Penyagolosa Borriana

ΙΤΑΛΙΑ

Μαθαίνοντας Μαθηματικά την
Εποχή του Διαδικτύου

C. Marchesano
E. Perucca

IIS F. Caffè - Roma

ΙΤΑΛΙΑ

Μία Μέρα στην Πόλη

M. Di Seri

IC A. Rosmini- Roma

Εκσυγχρονισμός των τάξεων με χρήση ψηφιακών
τεχνολογιών, ανταλλαγή πληροφοριών μέσω
μιας διαδικτυακής πλατφόρμας
Χρήση ψηφιακών πλατφορμών σε τάξεις
μαθηματικών, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια
ασκήσεων
Χρησιμοποιώντας τα I-Pads σε τάξεις για την
αναπαραγωγή εκφράσεων του προσώπου στα
μαθήματα τέχνης, δείχνοντας πώς να
σχεδιάζουμε τα αισθήματα και τα συναισθήματα
Χρήση εικονικής και επαυξημένης
πραγματικότητας για τη δημιουργία πειραμάτων
στην τάξη
Χρήση πόρων διαδικτύου και βίντεο για μαθητές
που αντιμετωπίζουν δυσκολίες συμμετοχής στις
τάξεις
Χρήση ψηφιακών συσκευών για την ανάπτυξη
πρακτικών αλληλο- εκπαίδευσης
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ΙΤΑΛΙΑ

Ali di Carta – Χάρτινα Φτερά

S. Zaccagnini
M. Gianiorio
M. Biasion

IIS Sarandì - Roma

Έρευνα μέσω ψηφιακών συσκευών πάνω στο
κύριο θέμα του έργου: ανθρώπινη πτήση

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 ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Pixton Ιστορίες Συναισθημάτων

Σ. Βασιλάκης

2ο Γυμνάσιο Αγίου
Νικολάου, Κρήτη

ΕΛΛΑΔΑ

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

Ο. Καραδάκη

Γενικό Λύκειο(ΓΕ.Λ.)
Βάμου, Κρήτη

R. Grancea

NC N. Stanescu - Ploiesti

Webquest (αναζήτηση στο
διαδίκτυο)
Η χρήση ψηφιακών μεθόδων στο
μάθημα των μαθηματικών για τη
βαθμίδα IX-XII, καθώς και σε
εκπαιδευτικά προγράμματα
σχολείων

A. Tanase

SpiruHaret Coll. –
Ploiesti
Coll T. Socolescu Ploiesti

Δημιουργία κινούμενων ιστοριών βίντεο για την
έκφραση συναισθημάτων στην τάξη, ωθώντας
τους μαθητές να δημιουργήσουν ένα σενάριο
από το μηδέν υπό συνθήκες πίεσης
Διαδικτυακές εφαρμογές για τη συνεργατική
συγγραφή σε ομάδες, με στόχο την παραγωγή
ενός συλλογικού κειμένου
Οι μαθητές συμμετέχουν σε μία διαδικασία
αυτο-κατάρτισης, ανάπτυξης και μάθησης,
προσεγγίζοντας τις πληροφορίες με τον τρόπο
που προτιμούν
Το Webquest ως ένας τρόπος να παρακινηθούν
οι μαθητές να κάνουν έρευνα στο διαδίκτυο
Χρησιμοποιώντας ψηφιακούς πόρους στο
μάθημα των μαθηματικών, με σκοπό την
εξατομίκευση των δραστηριοτήτων με ένα
ανταγωνιστικό τρόπο

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ

F. Tuinete
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ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατανόηση του Λογαριασμού του
Ηλεκτρικού Ρεύματος

J. Rodriguez Morillo

Col. ECOS Resuelto

ΙΣΠΑΝΙΑ

Ένα Ρομπότ στην Τάξη

M. Del Mar

Col. Monaita - Granada

ΙΤΑΛΙΑ

Το Παρατηρητήριο Pierre Auger

I. Veronesi

L.S.S. Mancini - Avellino

ΙΤΑΛΙΑ

AURAT - Προσθέστε ένα ρομπότ
στο τραπέζι

L. Pagani

ISIS C. Facchinetti Castellanza

Διδασκαλία των μαθητών σχετικά με τον τρόπο
λειτουργίας των λογαριασμών ηλεκτρικού
ρεύματος, μέσω υπολογισμών στην τάξη σε
ψηφιακές συσκευές
Χρησιμοποιώντας drones στην επίλυση
προβλημάτων και στην ανάπτυξη της κριτικής
σκέψης
Συμμετοχή σε διαγωνισμό μεταξύ σχολείων για
τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την
προέλευση του σύμπαντος
Χρησιμοποιώντας τη ρομποτική για την ενίσχυση
της ομαδικής εργασίας και στην επίλυσης
προβλημάτων

Γ) ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΧΩΡΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Δημιουργία βίντεο για τα βρώσιμα
χόρτα της Κρήτης

Ι. Φραγκιαδάκης,
Κ. Αμπατζή

Γυμνάσιο Αγίων Δέκα,
Κρήτη

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

ΕΛΛΑΔΑ

Η Διδασκαλία της Αγγλικής
Γλώσσας με τη χρήση ταινιών
μικρού μήκους-Διαδραστικός
Κινηματογράφος
Μέθοδος Flipped Classroom

Ν. Μπεκιάρης

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

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

A. Miu

Agr. Tech HS Barcanesti

Παρέχοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να
παρακολουθήσουν μαθήματα με την μέθοδο

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
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Flipped
ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

Χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή
και το διαδίκτυο για την
παρουσίαση διαφόρων μαθημάτων
Χημείας, εικονικών πειραμάτων και
μικροσκοπικών εικόνων
Εφαρμογή της Τεχνολογίας στη
μάθηση βασιζόμενη στην πρόκληση
Αγγίζοντας το Minecraft

ΙΤΑΛΙΑ

Από 1 έως 1000 ιστορίες να πεις

A. Aniceto
L. Bredice

IPS M. Pantaleoni Frascati

ΙΤΑΛΙΑ

MATHISIS -Διαχείριση της
Συναισθηματικής Μάθησης μέσω
Ευφυών Ατόμων και Έξυπνων
Αλληλεπιδράσεων
Διδασκαλία μέσω σεναρίου:
Μαθαίνοντας Ιστορία και ASL

C. Mancini

IC R.Levi Montalcini Roma

Χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες για
την ενίσχυση της ενεργής συμμετοχής των
μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες

M. Mascheretti

IIS E. Torricelli - Roma

Προώθηση της ιστορικής γνώσης και της
κουλτούρας της έρευνας μέσω της ανάλυσης των
δεδομένων που συλλέγονται ηλεκτρονικά

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

L. Nedelcu

LTT de Transporturi Ploiesti

Μετατρέποντας τις παραδοσιακές τάξεις σε
νέους διαδραστικούς χώρους μάθησης

C. Iriarte

CB Adharaz - Espartinas

G. Garcia Fernandez
M. Portela Iglesias

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
Εμπλοκή των μαθητών στη συγγραφή web
ιστοριών, αναλύοντας όλες τις φάσεις της
υλοποίησής τους
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Δ) Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΧΩΡΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Τα πλεονεκτήματα χρήσης της
Wikipedia σαν εργαλείο μάθησης

Α. Ντρουμπογιάννη

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

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

ΕΛΛΑΔΑ

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

Σ. Παπαδάκης

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

Δημιουργία νέων στρατηγικών για την εισαγωγή
των μαθητών σε μαθήματα προγραμματισμού

A. Albu

Tech HS V. Slavescu Ploiesti

Ανάπτυξη εργαλείων ΤΠΕ για την υποστήριξη
μαθητών και εκπαιδευτικών στην τάξη

Παρακολούθηση της Δραστηριότητας
του Οδηγού μέσω του TIS

M. Tuinete

LTT de Transporturi Ploiesti

Χρησιμοποιώντας τεχνολογίες για την
παρακολούθηση της εκπαίδευσης της σχολικής
μετακίνησης των μαθητών

ΙΣΠΑΝΙΑ

Piña 3.0: Τύπος, Ραδιόφωνο και
Τηλεόραση για την ανάπτυξη της
Γλωσσικής Επάρκειας

J. Rey Diez

Col. Pub. Tierra de
Pinares

ΙΣΠΑΝΙΑ

Πολλαπλασιασμός με το BEEBOT:
Αγώνας BEEBOT
Προγραμματισμός και
Δημιουργικότητα

M.F. Vela Checa

C. Jesus Nazareno Getafe
IS L. Lombardo Radice Roma

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
την ανακάλυψη δραστηριοτήτων

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΤΠΕ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

G. Cecchetti
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ΙΤΑΛΙΑ

PON Course – Αφηγηματική Τεχνική
μεταξύ Πάθους και Επιχείρησης

A. D’Oria

IC G. Marconi –
Castelfranco Emilia

κωδικοποίησης και δημιουργίας διαδραστικών
ιστοριών και παιχνιδιών
Διδάσκοντας τους μαθητές να πραγματοποιούν
έρευνες και συνεντεύξεις σε επιχειρήσεις,
πραγματοποιώντας ανάλυση δεδομένων μέσω
ψηφιακών συσκευών

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τα

σχολεία

και

οι

καλές

πρακτικές

εντοπίστηκαν

μέσω

ενός

διαδικτυακού

ερωτηματολογίου που απευθυνόταν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα που συμμετείχαν σε
προγράμματα, διακρατικά δίκτυα ή είχαν πρόσβαση σε πόρους για σχολική ψηφιοποίηση.
Οι πρακτικές κατηγοριοποιήθηκαν σε τέσσερα συγκεκριμένα πεδία:
α) οι ψηφιακές τάξεις και η χρήση της τεχνολογίας 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 ανάπτυξη νέων ψηφιακών ικανοτήτων που σχετίζονται με την εργασία και ο
αντίκτυπός τους στα προγράμματα σπουδών;
Το υλικό που συγκεντρώθηκε θα αναλυθεί προκειμένου να προσδιοριστούν ποια κομμάτια
των συνεντεύξεων θα μπορούσαν να παράσχουν πιο χρήσιμες πληροφορίες για κάθε πτυχή
που είναι περισσότερο συναφής με το θέμα που μας ενδιαφέρει. Τα επιλεγέντα κομμάτια
θα υποστούν συγκριτική ανάλυση, προκειμένου να κατανοηθούν οι διαφορές και οι
ομοιότητες σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους το υπό εξέταση φαινόμενο έχει γίνει
αντιληπτό από διαφορετική ομάδα ανθρώπων.
Από επιχειρησιακή άποψη, η ανάλυση χρησιμοποιεί σημασιολογικούς δείκτες και
επικεντρώνεται σε επιχειρήματα που αναφέρθηκαν από τους ερωτηθέντες σχετικά με τις
αντιληπτές συνέχειες και ασυνέχειες μεταξύ της χρήσης των τεχνολογιών και των
μαθησιακών αποτελεσμάτων. Θα επιλέξουμε και θα ορίσουμε διαισθητικά τις προσδοκίες
που (σιωπηρά ή ρητά) αποτελούν την προέλευση των επιχειρημάτων, προσδιορίζοντας ένα
σύνολο αρχικών αντιλήψεων μέσω έμμεσα καθοριζόμενων κριτηρίων ομοιότητας και
διαφορετικότητας.
Στην επόμενη φάση της επεξεργασίας, οι προαναφερθείσες ομοιότητες και διαφορές
καθίστανται σαφείς, με στόχο τον καθορισμό των δομικών στοιχείων που διαφοροποιούν
τις αντιλήψεις και, κατά συνέπεια, θα ερμηνεύσουν τις ιδιαιτερότητές τους. Σε αυτή τη
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φάση ο ερευνητής επικεντρώνει το ενδιαφέρον εναλλακτικά από το αναφορικό στοιχείο
στο δομικό στοιχείο των αντιλήψεων.
Αφού όλες οι διάφορες αντιλήψεις έχουν γίνει διαφανείς, θα μπορέσουμε να
προχωρήσουμε στην οριστικοποίησή τους και στην ιεραρχική τους οργάνωση. Θα
αναπτυχθούν χάρη σε μια φαινομενολογική προσέγγιση: αυτή η ιδιότυπη μέθοδος
ανάλυσης θα μας δώσει πληροφορίες σχετικά με τις αντιλήψεις των συνεντευξιαζόμενων,
το πως κατανοούν και αντιλαμβάνονται τις διδακτικές και μαθησιακές εμπειρίες. Θα
μελετηθούν οι μεμονωμένες απαντήσεις σε γενικές ερωτήσεις και θα επικεντρωθούμε στις
σκέψεις και τις απόψεις σχετικά με το την καινοτόμα δυναμική της μάθησης βασισμένης
στην τεχνολογία που μοιράζονται οι συμμετέχοντες. Τέλος, θα μεταφραστούν σε
μεταβλητές και θα αναλυθούν σε σχέση με τις στρατηγικές μάθησης.
Το ακόλουθο έγγραφο θα χωριστεί σε δύο μέρη: Στο πρώτο μέρος, θα παρουσιάσουμε τα
αποτελέσματα της φαινομενογραφικής ανάλυσης, χωρισμένες στις διαφορετικές τους
κατηγορίες, και συνοψισμένες με τη μορφή γενικών συμπερασμάτων. Στο δεύτερο μέρος,
θα δοθούν οι απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις που έδωσαν τα μέλη της σύμπραξης
στις διάφορες χώρες. Οι συνεντεύξεις θα είναι διαθέσιμες και στο κανάλι Youtube και στην
ιστοσελίδα του Canvass+, ως πρόσθετο παραγόμενο αποτέλεσμα του πρώτου πνευματικού
προϊόντος (IO1).
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ:
ΑΝΑΛΥΣΗ
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ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: ΤΙ ΕΙΝΑΙ;

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, μεταξύ των χωρών που
χαρακτηρίζονται από διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα και επίπεδα ψηφιακού

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_42-Editorial.pdf.
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εγγραμματισμού, τόσο ανάμεσα στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς. Είμαστε
βέβαιοι ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατόν να εντοπιστεί μια γραμμή επαφής
μεταξύ 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 ζητήματος 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,
ένας 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 για ένα συγκεκριμένο
φαινόμενο στον περιβάλλοντα κόσμο» που μελετώνται 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.

4

Bowden, J. A. (2003). The Nature of the Phenomenographic Research, in J. A. Bowden, E. Walsh (2003),
Phenomenography, RMIT University Press, Melbourne.
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Αφού εντοπίστηκαν οι πιο σχετικές καλές πρακτικές, ήταν απαραίτητο να διεξάγουμε
ατομικές συνεντεύξεις με τους καθηγητές που τις υλοποίησαν, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις
που μπορεί να εγείρουν μια συζήτηση που θα παρουσίαζε ενδιαφέρον για τους σκοπούς
μας. Σύμφωνα με την ιδιαίτερη προσέγγισή μας, αυτή η ανάλυση έχει αναπτυχθεί σε 4
διαφορετικές φάσεις:
• Επιλογή πληροφοριών.
• Ανάλυση πρώτου επιπέδου.
• Ερμηνεία των δεδομένων.
• Δεύτερη ή τελική ανάλυση.

Το τελικό αποτέλεσμα της ανάλυσης είναι η συλλογή και η ερμηνεία των εμπειριών που
μοιράστηκαν μαζί μας οι ερωτώμενοι, με ιδιαίτερη έμφαση στις ιδέες και τους σκοπούς
που βρίσκονταν πίσω από αυτές τις απόψεις και ανάλογη ιδιαίτερη μνεία στη συμβολή της
τεχνολογίας στα μαθησιακά αποτελέσματα.
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
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 Transporturide

Ploiesti στην Ρουμανία) πραγματοποίησαν τις συνεντεύξεις στους εκπροσώπους των
επιλεγμένων καλών πρακτικών, που αποτελούνταν από 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
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ταξινομηθεί σύμφωνα με μια σειρά από κοινά χαρακτηριστικά: περιγραφή του προφίλ του
καθηγητή που υλοποίησε την πρακτική, περιγραφή του εκπαιδευτικού 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
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.

Στους πίνακες που ακολουθούν στις επόμενες σελίδες, πραγματοποιήθηκε ένας
διαχωρισμός

μεταξύ τεσσάρων

πεδίων

πληροφοριών

που απομονώθηκαν

στις

συνεντεύξεις. Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν από τη φαινομενολογική ανάλυση
εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές:
-

Μαθησιακά αποτελέσματα: η σημαντική και ουσιαστική μάθηση που κατέκτησαν
οι μαθητές και μπορεί να αποδειχθεί αξιόπιστα στο τέλος της ψηφιακής
δραστηριότητας,

-

Προσωπικές αντιλήψεις: οι προσωπικές ιδέες που έχουν τα άτομα που εφαρμόζουν
μια πρακτική αναφορικά με τη δραστηριότητά τους, το εκπαιδευτικό ίδρυμα, το
εκπαιδευτικό σύστημα κλπ,

-

Δομικοί παράγοντες: πτυχές που συνδέονται με το πλαίσιο (τοπικό, περιφερειακό,
εθνικό) όπου πραγματοποιήθηκαν οι δραστηριότητες και που είχαν αντίκτυπο στην
πρακτική,
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-

Κωδικοποίηση ή συνθετικές κατηγορίες: πιθανές αφηρημένες κατηγορίες τις
οποίες επεξεργάστηκε ο οργανισμός που υποβάλλει την παρούσα έκθεση, έτσι
ώστε να παράσχει ένα τελικό επίπεδο μακροσκοπικής διασύνδεσης μεταξύ όλων
των

παρουσιαζόμενων

πρακτικών

και

να

εξηγήσει

τον

αντίκτυπο

στη

δραστηριότητα των εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών.
Τα δεδομένα που μπορέσαμε να συλλέξουμε μας έδωσαν χρήσιμες πληροφορίες για τις
σημαντικότερες κατηγορίες και τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν πίσω από όλες τις καλές
πρακτικές στα τέσσερα πεδία της ανάλυσής μας, δίνοντας την ευκαιρία, σκεπτόμενοι
αφηρημένα, να διοχετεύσουμε το θετικό ερέθισμα που παρέχεται σε κάθε καλή πρακτική
στα διάφορα παραγόμενα προϊόντα του έργου Canvass.

Α) ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΑΘΗΣΗ
ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Η Διδασκαλία των Ομάδων
αίματος με τη χρήση
Τεχνολογιών Επικοινωνίας και
Πληροφοριών (ΤΠΕ)
Ελλάδα
15-18 ετών μαθητές

Διαδραστικές Ασκήσεις μέσω
του λογισμικού "Hot Potatoes"
Ελλάδα
15-18 ετών μαθητές

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΙΕΣ

- Να γνωρίζουν ακριβείς
πληροφορίες σχετικά με τους
διάφορους τύπους αίματος
- Να γνωρίζουν τα πιο
σημαντικά αναφορικά με τις
μεταγγίσεις αίματος

- Η χρήση ΤΠΕ στο σχολείο
αυξάνει την
αποτελεσματικότητα της
διδασκαλίας
- Η χρήση ΤΠΕ στο σχολείο
βελτιώνει την ικανότητα
μάθησης
- Το διαδίκτυο παρέχει
πληροφορίες σε πολλά
διαφορετικά περιβάλλοντα
- Το διαδίκτυο δίνει τη
δυνατότητα στους
εκπαιδευτικούς να διδάξουν
με ένα λιγότερο συμβατικό
και βαρετό τρόπο
- Μελέτη χρησιμοποιώντας
Online πληροφορίες και
Εκπαιδευτικό Λογισμικό
- Η Ενίσχυση εννοιών μέσα
από δραστηριότητες
παιχνιδιών είναι σημαντική
- Οι μαθητές με ειδικές
μαθησιακές δυνατότητες
μπορεί να βαρεθούν πιο
εύκολα
- Η απλότητα και η

- Η απόκτηση επαρκών
γνώσεων των γλωσσικών
φαινομένων
- Η συνεργασία με τον
εκπαιδευτικό

ΔΟΜΙΚΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ /ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

- Προ-πανεπιστημιακή
προετοιμασία για τους
μαθητές
- Αγροτικός πληθυσμός
στο σχολείο, με
εμπλοκή Τουριστικό
Τομέα

Α) Ευρύτερη πρόσβαση σε δεδομένα και
πληροφορίες

- Το σχολείο λειτουργεί
στον τομέα της
γεωργίας και του
τουρισμού.
- Πολλοί μαθητές είναι

Α) Επιπλέον ευκαιρίες για ενίσχυση
της αυτογνωσίας και της
αυτοεκτίμησης
Β) Επιπλέον στρατηγικές για την
ενίσχυση της δημιουργικότητας

Β) Σημασία μη συμβατικών

προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική
διαδικασία
Γ) Διαδικασίες παιχνιδιών
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Χρησιμοποιώντας την
εκπαιδευτική πλατφόρμα
Https://Sites.Google.Com/Site/T
ictransporturi
Ρουμανία
6-18 ετών μαθητές

- Η απόκτηση βελτιωμένων
Ψηφιακών Δεξιοτήτων μέσα
από μία Online Εκπαιδευτική
Πλατφόρμα
- Η ανάπτυξη υλικού με τη
χρήση Ψηφιακών Συσκευών
(Posters, Περιοδικά, Τεστ,
Ιστοσελίδες)

δημιουργικότητα αυτής της
Online δραστηριότητας, θα
μπορούσε να εφαρμοστεί σε
όλα τα μαθήματα
- Η σημαντικότητα της
διαφορετικής προσέγγισης
στη Διδακτική για μαθητές,
ειδικά για αυτούς με
διαφορετικές μαθησιακές
ικανότητες
- Η χρήση των τεχνολογιών
έχει αντίκτυπο τόσο στους
εκπαιδευτικούς όσο και στους
μαθητές, αναπτύσσοντας τις
δεξιότητές τους και την
προσωπικότητά τους
- Ένας καλός διαμοιρασμός
των δραστηριοτήτων μπορεί
να επιφέρει ένα
καλύτερο στόχο
- Η σημαντικότητα μιας
εκπαιδευτικής πλατφόρμας
ως εργαλείο για την αύξηση
της συμμετοχικότητας
- Η χρήση των ψηφιακών
τεχνολογιών δίνει
περισσότερες ευκαιρίες
συνεργατικότητας και
ομαδικότητας

χαμηλής ειδίκευσης
ενήλικες.

- Η έλλειψη υποδομών
κάνουν την
εκπαίδευση με τη
χρήση ΤΠΕ δύσκολη
- Χρειάζεται να
δημιουργηθούν οι
κατάλληλες συνθήκες
ώστε οι εκπαιδευτικοί
με γνώσεις ΤΠΕ να
αξιοποιήσουν την
εμπειρία τους μέσω
της επένδυσης

Γ) Διαδικασίες παιχνιδιών

Α)Επιπλέον ευκαιρίες για ενίσχυση
της αυτογνωσίας και της
αυτοεκτίμησης
Β)Καλύτεροι τρόποι ενίσχυσης της
ομαδικής εργασίας/ομαδικού
πνεύματος/συνεργασίας
Γ)Σημασία αύξησης συμμετοχής και
ανοικτής έκφρασης
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Εφαρμόζοντας ψηφιακές
μεθόδους στα Μαθηματικά, με
δραστηριότητες και σχέδια
εργασίας
Ρουμανία
12-18 ετών μαθητές

I-PadArt – Ο Εαυτός σου σε
Κόμικ
Ισπανία
5 ετών μαθητές

-Ο σχεδιασμός και η κατασκευή
ενός Μαθηματικού Project μαζί
- Η απόκτηση περισσότερων
ψηφιακών ικανοτήτων για την
αναζήτηση και την ερμηνεία
πληροφοριών

- Να μάθουν διαφορετικά
επίθετα για τα αισθήματα και
τα συναισθήματα
- Να γνωρίσουν την τέχνη
σημαντικών καλλιτεχνών
- Να μάθουν να εκπονούν
εργασίες που βασίζονται σε
Project

- Οι μαθητές προτιμούν
διεπιστημονικά έργα
- Οι μαθητές προτιμούν να
δουλεύουν με Ψηφιακά
Εργαλεία, αφού έχουν
μεγαλύτερη εξοικείωση
οικειότητα με αυτά
- Η ομαδική εργασία
βελτιώνει τις σχέσεις μεταξύ
των Μαθητών και των
Καθηγητών

- Είναι σημαντικό να
χρησιμοποιείται η Τεχνολογία
για τους μαθητές στην τάξη,
αφού οι μαθητές τη
χρησιμοποιούν συνεχώς,
οπότε και τα σχολεία πρέπει
να ακολουθούν τις εξελίξεις
- Οι καθηγητές πρέπει να
κατανοήσουν τρόπους για να
έρθουν σε επαφή με τους
μαθητές
- Η καινοτομία στο σχολείο
είναι θεμελιώδης: το
εκπαιδευτικό σύστημα
χρειάζεται να αλλάξει

- Οι υπολογιστικές
μηχανές
χρησιμοποιούνται σε
πολλές τάξεις για να
την ενσωμάτωση
ψηφιακών
τεχνολογιών και
Μαθηματικών
- Πολλά Projects είναι
ενεργά στις τοπικές
κοινωνίες
- Ανοικτή διάθεση
συμμετοχής στις
Εκπαιδευτικές
Συμπράξεις
- Η σχολική μονάδα
φαίνεται ότι είναι
πλήρως εξοπλισμένη
με ψηφιακές συσκευές

Α)Καλύτεροι τρόποι ενίσχυσης της
ομαδικής εργασίας/ομαδικού
πνεύματος/συνεργασίας
Β)Οι ψηφιακές τεχνολογίες δίνουν
περισσότερες δυνατότητες για επαφή
με τους μαθητές
Γ)Βελτίωση ικανοτήτων στο
φιλτράρισμα δεδομένων και στην
αξιολόγηση

Α) Οι ψηφιακές τεχνολογίες δίνουν
περισσότερες δυνατότητες για επαφή
με τους μαθητές
Β) Η εκμάθηση εκπόνησης εργασιών
με τη μέθοδο του project
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Ο Καθηγητής Utonio μας
βοηθάει να ταξιδέψουμε στο
παρελθόν
Ισπανία
5 ετών μαθητές

- Η χρήση διαδραστικών και
ψηφιακών πινάκων
- Η χρήση του “Beebot”, ενός
λογισμικού Εικονικής
Πραγματικότητας για να
προγραμματίσουν το διδακτικό
τους υλικό

Μαθαίνοντας Μαθηματικά την
Εποχή του Διαδικτύου
Ιταλία
14-19 ετών μαθητές

- Η εκμάθηση Μαθηματικών
μέσω ανεστραμμένης μάθηση

- Η χρήση των ψηφιακών
συσκευών (Ipad) αυξάνει τη
συμμετοχή και το κίνητρο των
μαθητών
- Οι μαθητές πρέπει να γίνουν
οι κύριοι πρωταγωνιστές στη
Μάθηση, μέσω του
πειραματισμού και της
εξερεύνησης
- Το σύγχρονο εκπαιδευτικό
σύστημα πρέπει να μπορεί να
προετοιμάζει τα μικρά παιδιά
να εργάζονται με νέους
τρόπους

- Οι προκλήσεις γίνονται
μεταξύ των μαθητών για να
αναπτύξουν τις ικανότητες
επίλυσης προβλημάτων στα
μαθηματικά
- Οι μαθητές παρακολουθούν
μαθήματα με το δικό τους
ρυθμό
- Ο αντίκτυπος είναι πιο
σημαντικός για τους μαθητές
με μαθησιακά ζητήματα, που
επίσης συνδέονται με την
αναπηρία

- Το σχολείο έχει
μεγάλη εμπειρία στα
Ευρωπαϊκά
Προγράμματα,
ακολουθώντας μία
μεθοδολογία στην
"Εκμάθηση
Δεξιοτήτων"
- Πολλοί άλλοι
εκπαιδευτικοί
εργάζονται με
διαδραστικά σχέδια
εργασιών
- Η σχολική μονάδα
προέρχεται από ένα
πλούσιο μέρος της
Ρώμης, αλλά οι
μαθητές προέρχονται
από διαφορετικά
υπόβαθρα
- Ο πυρήνας της
μάθησης
προσανατολίζεται
προς την τεχνική
εκπαίδευση
- Η μέθοδος

Α)Επιπλέον ευκαιρίες για ενίσχυση
αυτογνωσίας και της αυτοεκτίμησης
Β)Η εκμάθηση εκπόνησης εργασιών με
τη μέθοδο του project

Α)Βελτίωση επίλυσης προβλημάτων
και κριτική σκέψη
Β)Σημασία μη τυπικής προσέγγισης
στις εκπαιδευτικές διαδικασίες
Γ)Επιπλέον ευκαιρίες για ενίσχυση της
αυτογνωσίας και της αυτοεκτίμησης
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Μία Μέρα στην Πόλη
Ιταλία
6-13 ετών μαθητές

Χάρτινα Φτερά
Ιταλία
15-16 ετών μαθητές

- Χρήση Chromebook (Ψηφιακή
πλατφόρμα) στην τάξη
- Η πραγματοποίηση ερευνών
από τον έλεγχο των καθηγητών
- Η δημιουργία μιας
προσομοίωσης μιας
προσβάσιμης πόλης
- Η εργασία σε ψηφιακές
πλατφόρμες
- Η επεξεργασία δημιουργικού
περιεχομένου μέσω ψηφιακών
πλατφορμών
- Η δημιουργία ενός Ιστολογίου

- Υπάρχει ανάγκη
προσαρμογής της
διδασκαλίας στις ανάγκες των
μαθητών
- Θα μπορούσε να
εφαρμοστεί με θετική
επίδραση σε όλες τις
διδακτικές αρχές
- Οι μαθητές εκτίμησαν ότι
συμμετέχουν σε τάξεις
εργαζόμενοι σε άτυπη
κατάσταση
- Η συνεργασία ήταν πολύ
θετική και αποτελεσματική
- Το πνεύμα της ομάδας
αναπτύχθηκε με πολύ θετικό
τρόπο
- Ενισχύθηκαν η
αυτοεκτίμηση και
αυτογνωσία

απευθύνεται ιδιαίτερα
σε μαθητές που έχουν
ελλείψεις
- Το Ινστιτούτο
αγκαλιάζει όλες τις
εκπαιδευτικές αρχές
- Η χρήση των
Chromebook βοήθησε
στην εισαγωγή
διδασκαλίας και
ρομποτικής σε όλα τα
επίπεδα του σχολείου
- Η περιοχή είναι
πολύπλοκη, με πολλά
κοινωνικά οικονομικά
ζητήματα (ιδιαίτερα
για τους νέους) αλλά
και με ένα καλά
αναπτυγμένο δίκτυο
κοινωνικών υπηρεσιών
- Το σχολείο διαθέτει
εξοπλισμένα α
εργαστήρια, ιδιαίτερα
για δραστηριότητες
ΤΠΕ

Α)Βελτίωση ικανοτήτων στο
φιλτράρισμα δεδομένων και στην
αξιολόγηση
Β)Διεπιστημονική προσέγγιση της
καινοτομίας και της εκπαίδευσης

Α)Καλύτεροι τρόποι ενίσχυσης της
ομαδικής εργασίας/ομαδικού
πνεύματος/συνεργασίας
Β)Επιπλέον ευκαιρίες για ενίσχυση της
αυτογνωσίας και της αυτοεκτίμησης
Γ) Σημασία μη τυπικής προσέγγισης
στις εκπαιδευτικές διαδικασίες
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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
ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ

ΔΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Pixton Ιστορίες Συναισθημάτων
Ελλάδα
12-15 ετών μαθητές

- Η δημιουργία ενός βίντεο
Comic για τα συναισθήματα
μέσω της μουσικής και των ΤΠΕ
- Η χρησιμοποίηση κινούμενων
εικόνων βίντεο για την
έκφραση συναισθημάτων
σχετικά με πραγματικά
προβλήματα

- Τα ψηφιακά εργαλεία
μπορούν να βοηθήσουν τους
μαθητές στην αντιμετώπιση
καθημερινών προβλημάτων
- Συνδυασμός γνώσης,
δημιουργικότητας και
τεχνικών δεξιοτήτων
- Η χρήση της αφηγηματικής
μεθόδου για την έκφραση
συναισθημάτων μέσω της
τεχνολογίας

- Συνεργασία μεταξύ
Δασκάλων Πληροφορικής και
Δασκάλου Μουσικής
- Δυσκολία στην τήρηση του
καθορισμένου προγράμματος
του σχολείου

- Η συνεργασία μεταξύ των
μαθητών
- Η διδασκαλία σε άλλους
μαθητές και η ανταλλαγή
γνώσεων

- Η χρήση διαδικτυακής
πλατφόρμας για να γράψουν
μαζί οι μαθητές πάνω σε ένα
θέμα μπορεί να βοηθήσει
στο να συνεργαστούν
καλύτερα
- Οι συνεργατικές μέθοδοι
βοηθούν τους μαθητές στο να

Διαδικτυακές Εφαρμογές και
Συνεργατική Γραφή στο
Μάθημα της Νεοελληνικής
Γλώσσας
Ελλάδα
16-18 ετών μαθητές

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ
/ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
A)Βελτίωση δυνατοτήτων
στην έκφραση αισθημάτων
και συναισθημάτων
B) Επιπλέον στρατηγικές για
ενίσχυση της
δημιουργικότητας
Γ) Διεπιστημονική
προσέγγιση της καινοτομίας
και της εκπαίδευσης

A)Καλύτεροι τρόποι
ενίσχυσης της ομαδικής
εργασίας/του ομαδικού
πνεύματος/της συνεργασίας
Β) Οι ψηφιακές τεχνολογίες
δίνουν περισσότερες
δυνατότητες για επαφή με
τους μαθητές
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Εφαρμογή ψηφιακών μεθόδων
και εργαλείων διδασκαλίας στις
κοινωνικές επιστήμες
Ρουμανία
10-18 ετών μαθητές

Webquest
Ρουμανία
15-18 ετών μαθητές

Η χρήση ψηφιακών μεθόδων στο
μάθημα των μαθηματικών για τη
βαθμίδα IX-XII, καθώς και σε
εκπαιδευτικά σχέδια εργασιών

Ρουμανία

- Η χρήση ψηφιακών συσκευών
για αναζήτηση στο
διαδικτυακό ιστό
- Δημιουργία οπτικών
αναπαραστάσεων θεωρητικών
μοντέλων

- Χρήση πληροφοριών και
διεξαγωγή ερευνών με σκοπό
την επίτευξη συγκεκριμένων
δραστηριοτήτων

- Η χρήση Ψηφιακών
Τεχνολογιών στην τάξη με
βέλτιστο τρόπο

αναπτύξουν κίνητρα και να
γίνουν πιο αυτόνομοι
- Η χρήση συσκευών μπορεί
να βοηθήσει τους μαθητές να
γίνουν πιο διερευνητικοί
- Οι μαθητές αναπτύσσουν
περισσότερα κίνητρα
- Οι μαθητές αποκτούν
μεγαλύτερο ενδιαφέρον για
άλλες κουλτούρες
- Οι αναζητήσεις θα
μπορούσαν να είναι ένα καλό
μέσο κινητοποίησης
- Η εφεύρεση μιας σύγχρονης
μεθόδου για τη χρήση
πληροφοριών και την
επίτευξη των δραστηριοτήτων

- Οι μαθητές αποκτούν
μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση,
βελτιώνουν την επικοινωνία,
τη διαχείριση και τις
οργανωτικές δεξιότητές τους

- Η Χρήση ψηφιακών
διδακτικών μεθόδων στην
κοινωνική επιστήμη βοηθάει
τους μαθητές να εφαρμόσουν
τη γνώση στην πραγματική
ζωή

A) Ευρύτερη πρόσβαση σε
δεδομένα και πληροφορίες

- Οι τάξεις πρέπει να
προσαρμόζονται στις ανάγκες
των μαθητών
- Οι παραδοσιακές μέθοδοι
θα πρέπει να προσαρμοστούν
στην επιδίωξη στόχων
προσανατολισμένων στην
εργασία
- Οι δάσκαλοι υποστηρίζουν
τη σχέση σχολείο-οικογένειακοινότητα

A)Ευρύτερη πρόσβαση σε
δεδομένα και πληροφορίες

- Η χρήση ψηφιακών πόρων
στα μαθήματα μαθηματικών
μπορεί να βοηθήσει τους
μαθητές να έχουν πιο
εξατομικευμένες μορφές

A) Η σημασία της αύξησης
της συμμετοχής και της
διαφάνειας

B) Η σημασία της αύξησης
της συμμετοχής και της
διαφάνειας

B) Βελτίωση ικανοτήτων στο
φιλτράρισμα δεδομένων και
στην αξιολόγηση
Γ) Βελτίωση των
δυνατοτήτων δημιουργίας
μορφών μάθησης
προσαρμοσμένων στις
ανάγκες του μαθητή

B) Βελτίωση των
δυνατοτήτων δημιουργίας
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- Να κατανοήσουν πώς
λειτουργούν οι λογαριασμοί
ηλεκτρικού ρεύματος
- Χρήση προγραμμάτων για
υπολογισμούς

- Ανάγκη να καταγραφεί η
πρόοδος των μαθητών χάρη
στις νέες τεχνολογίες
- Ανάγκη για μια πιο
μαθητοκεντρική κεντρική και
περισσότερο συμμετοχική
προσέγγιση της πληροφορίας
- Αυτή η δραστηριότητα
βοηθά τους μαθητές να
μάθουν να εργάζονται στην
ομάδα και στην ανταλλαγή
γνώσεων

- Ο προγραμματισμός της
πτήσης ενός drone υπό την
καθοδήγηση ενός καθηγητή
- Η ανάπτυξη Υπολογιστικής
Σκέψης
- Η εξοικείωση με τα drones και
τα ρομπότ

- Η συνεργασία ήταν πολύ
θετική και αποτελεσματική
- Οι μαθητές ενδιαφέρθηκαν
περισσότερο για την
επιστήμη και την τεχνολογία
- Η λογική και η κριτική
σκέψη ενισχύθηκαν

14+ ετών μαθητές

Κατανόηση του Λογαριασμού
του Ηλεκτρικού Ρεύματος
Ισπανία
13-14 ετών μαθητές

Ένα Ρομπότ στην Τάξη
Ισπανία
11 ετών μαθητές

μάθησης
- Οι εκπαιδευτικοί αναζητούν
στρατηγικές για την
ανάπτυξη συνεργασιών με
τις οικογένειες και τις τοπικές
κοινότητες

μορφών μάθησης
προσαρμοσμένων στις
ανάγκες του μαθητή

- Οι βασικές έννοιες θα
μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν και να
εφαρμοστούν σε άλλες χώρες
- Οι μαθητές προέρχονται
από πλούσιες οικογένειες και
έχουν καλό επίπεδο
ψηφιακής γνώσης
- Το πείραμα πρέπει να
διεξάγεται δεδομένης της
διαθεσιμότητα
εγκαταστάσεων και
τεχνολογικού εξοπλισμού

A) Βελτίωση ικανοτήτων στο
φιλτράρισμα δεδομένων και
στην αξιολόγηση

Γ) Η εκμάθηση εκπόνησης
εργασιών με τη μέθοδο του
project

B) Καλύτεροι τρόποι
ενίσχυσης της ομαδικής
εργασίας/του ομαδικού
πνεύματος/της συνεργασίας
A) Καλύτεροι τρόποι
ενίσχυσης της ομαδικής
εργασίας/του ομαδικού
πνεύματος/της συνεργασίας
B) Βελτίωση δυνατοτήτων
επίλυσης προβλημάτων και
κριτικής σκέψης
Γ) Η σημασία της αύξησης
της συμμετοχής και της
διαφάνειας

Το Παρατηρητήριο Pierre Auger
Ιταλία
17-18 ετών μαθητές

- Να πραγματοποιηθούν
εργαστήρια και διαλέξεις
- Εκπόνηση ανάλυσης

- Οι μαθητές ενίσχυσαν τις
δεξιότητες τους μέσω
συνεργατικής μάθησης και

- Οι δραστηριότητες έγιναν
στο πλαίσιο ενός
διαγωνισμού "στη σχολή των

A) Βελτίωση ικανοτήτων στο
φιλτράρισμα δεδομένων και
στην αξιολόγηση
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AURAT - Προσθέστε ένα ρομπότ
στο τραπέζι
Ιταλία
15-19 ετών μαθητές

δεδομένων
- Να μάθουν να διαχειρίζονται
τα δεδομένα και να κάνουν
επιστημονικές Ανακαλυπτικές
δραστηριότητες

αλληλο εκπαίδευσης
- Οι μαθητές φάνηκαν οτι
χαίρονταν να μαθαίνουν για
Φυσική και ήταν πρόθυμοι να
γνωρίζουν περισσότερα

- Δημιουργία ρομπότ υπό την
καθοδήγηση ενός δασκάλου
- Να συνεργαστεί με άλλα μέλη
της ομάδας
- Συμμετοχή στις προκλήσεις

- Οι μαθητές μαθαίνουν πώς
να εργαστούν στην ομάδα
- Χάρη σε μια ολοκληρωμένη
καθοδήγηση, οι μαθητές είναι
σε θέση να γίνουν όλο και πιο
αυτόνομοι
- Χάρη στην καθοδήγηση του
δασκάλου, οι προκλήσεις
βοηθούν τους μαθητές να
κατανοήσουν την αξία της
εμπλοκής τους
- Το πνεύμα συνεργασίας και
της ομαδικής εργασίας θα
μπορούσε να εφαρμοστεί
πολλές άλλες περιπτώσεις

αστροσωματιδίων" διάρκειας
6 μηνών
- Οι μαθητές επωφελήθηκαν
από τις πληροφορίες και από
την καθοδήγηση των
εκπαιδευτικών και των
εφαρμοσμένων τεχνικών
- Το Έργο έχει κερδίσει πολλά
εθνικά βραβεία
- Αυτό είναι το 4ο έτος
εφαρμογής του Έργου

B) Καλύτεροι τρόποι
ενίσχυσης της ομαδικής
εργασίας/του ομαδικού
πνεύματος/της συνεργασίας

A) Καλύτεροι τρόποι
ενίσχυσης της ομαδικής
εργασίας/του ομαδικού
πνεύματος/της συνεργασίας
B) Η σημασία της μη τυπικής
προσέγγισης στις
εκπαιδευτικές διαδικασίες
Γ) Η εκμάθηση εκπόνησης
εργασιών με τη μέθοδο του
project
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Γ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Δημιουργία βίντεο για τα βρώσιμα
χόρτα της Κρήτης

Ελλάδα
14-16 ετών μαθητές

Η Διδασκαλία της Αγγλικής
Γλώσσας με τη χρήση ταινιών
μικρού μήκους-Διαδραστικός
Κινηματογράφος

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
- Συλλογή και ανταλλαγή
πληροφοριών
- Ο σχεδιασμός, η επικοινωνία
και η Συνεργασία

- Να κινητοποιηθούν οι
μαθητές για να κάνουν δικές
τους μικρές ταινίες
- Χρήση υλικού ήχου και βίντεο

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΟΦΕΛΗ
- Τα ψηφιακά εργαλεία
μπορούν να βοηθήσουν τους
μαθητές στην έκφραση της
συμπεριφορά χάρη στη
χρήση του ήχου και του
βίντεο
- Οι μαθητές κατανόησαν την
έννοια της ενσυναίσθησης
- Η παραδοσιακή διδασκαλία
στερείται των εργαλείων που
υποστηρίζουν τη
δημιουργικότητα, την
επικοινωνία και τη
συνεργασία
- Οι εξατομικευμένες
στρατηγικές μάθησης είναι
πιο χρήσιμες για τους
μαθητές
- Οι μαθητές έμαθαν πώς να
συνεργάζονται και να
σέβονται τις απόψεις των
άλλων

ΔΙΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
- Παρουσιάστηκαν
οργανωτικά και οικονομικά
θέματα, όπως και ζητήματα
πειθαρχίας

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ
/ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
A) Επιπλέον στρατηγικές για
προώθηση της
δημιουργικότητας
B) ) Βελτίωση των
δυνατοτήτων δημιουργίας
μορφών μάθησης
προσαρμοσμένων στις
ανάγκες του μαθητή

Γ) Καλύτεροι τρόποι
ενίσχυσης της ομαδικής
εργασίας/του ομαδικού
πνεύματος/της συνεργασίας

- Η έλλειψη πολιτιστικών
δραστηριοτήτων στην πόλη
- Σημασία της ενίσχυσης της
συμμετοχής των μαθητών

A) Η σημασία της αύξησης
της συμμετοχής και της
διαφάνειας
B) Επιπλέον στρατηγικές για
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Ελλάδα
15-19 ετών μαθητές

Μέθοδος Flipped Classroom
Ρουμανία
12-16 ετών μαθητές

Χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή
και το διαδίκτυο για την

για να μιλήσουν για παγκόσμια
θέματα

- Η παρακολούθηση
μαθημάτων με διαφορετικό
τρόπο
- Η συμμετοχή στην προσωπική
ανάπτυξη

- Η κριτική αξιολόγηση των
πληροφοριών και ιδεών

- Γνωρίζουν καλύτερα πώς να
συνεργαστούν για να
λειτουργήσουν ομαδικά και
πιο αποτελεσματικά
- Αυτή η πρακτική είναι πιο
αποτελεσματική στα
επαγγελματικά σχολεία

μέσω αυτών των ενεργειών
- Παρουσία μαθητών με
μαθησιακές δυσκολίες και
θέματα συγκέντρωσης
- Καλή γνώση ΤΠΕ

ενίσχυση της
δημιουργικότητας

- Χρήση ανεστραμμένων
τάξεων για να αλλάξει η
παραδοσιακή αντίληψη της
μάθησης
- Δημιουργία μιας ήπιας
προσέγγισης στη μάθηση
μέσω πόρων ήχου και βίντεο
- Οι αίθουσες διδασκαλίας θα
αλλάξουν, θα
προσαρμοστούν στις
σύγχρονες διδακτικές μορφές
- Οι ΤΠΕ τεχνολογίες έχουν
θετική επίδραση στη
διδακτική προσέγγιση
- Η τεχνολογία θα ενισχύσει
την ενεργό συμμετοχή των
μαθητών στην τάξη και την
κοινωνία, διαχειριζόμενοι το
χρόνο τους με καλύτερο
τρόπο
- Η ανάπτυξη της
δημιουργικότητας των

- Προώθηση μιας δυνατής
προσέγγιση στη μάθηση, με
πολλά μαθήματα στα αγγλικά
- Προσοχή στις ανάγκες της
αγοράς και των τοπικών
κοινοτήτων

A) Η σημασία της μη τυπικής
προσέγγισης στις
εκπαιδευτικές διαδικασίες

- Το σχολείο εξασφαλίζει
πρόσβαση χωρίς διακρίσεις

A) Επιπλέον στρατηγικές για
ενίσχυση της

Γ) Καλύτεροι τρόποι
ενίσχυσης της ομαδικής
εργασίας/του ομαδικού
πνεύματος/της συνεργασίας

B) Η σημασία της αύξησης
της συμμετοχής και της
διαφάνειας
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παρουσίαση διαφόρων
μαθημάτων Χημείας, εικονικών
πειραμάτων και μικροσκοπικών
εικόνων Ρουμανία

- Η χρήση των ΤΠΕ για
καλύτερη κατανόηση
- Να μάθουν πιο
ολοκληρωμένα και υπεύθυνα

14+ ετών μαθητές

Εφαρμογή της Τεχνολογίας στη
μάθηση βασιζόμενη στην
πρόκληση

Ισπανία
15-17 ετών μαθητές

Αγγίζοντας το Minecraft
Ισπανία
12 ετών μαθητές

- Εκμάθηση συστημάτων που
συμμετέχουν στη λειτουργία
διατροφής
- Υποστήριξη άλλων μαθητών
μέσω βίντεο

- Προσομοίωση
δραστηριοτήτων μέσω
εικονικής πραγματικότητας
- Χρήση παιχνιδιού με
εκπαιδευτικούς σκοπούς
- Να εργαστούν στην ομάδα και
να χωρίσουν τους ρόλους

μαθητών πρέπει να ενισχυθεί
- Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να
γίνουν πιο ενεργοί ι στον
προσδιορισμό των
αδυναμιών των μαθητών σε
σχέση με τις δεξιότητες τους
- Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να
αναπτύξουν την ευέλικτη
σκέψη και τη
δημιουργικότητα
- Οι μαθητές θα μάθουν πώς
να μαθαίνουν
- Το Έργο θα μπορούσε να
εφαρμοστεί και σε άλλα
μαθήματα
- Οι μαθητές εκτελούν τις
εργασίες τους σε έναν πιο
αυτόνομο τρόπο

- Η συνεργασία και η
δημιουργικότητα ενισχύονται
- Ανάπτυξη σχέσης με τον
κόσμο μέσω ψηφιακών
περιβαλλόντων: Όλα
μπορούσαν να
προγραμματιστούν και να
αναδημιουργηθούν
- Συνεργασία μέσω μιας

στην εκπαίδευση και στην
αγορά εργασίας
- Το σχολείο υποστηρίζει την
επαφή με άλλους
εξωτερικούς φορείς που
συνεργάστηκαν στο έργο

δημιουργικότητας

- Η τάξη αποτελείται από
κορίτσια της τάξης της
βιολογίας
- Οι μαθητές
δραστηριοποιούνται σε άλλα
project στα οποία
χρησιμοποιούν I-Pads
- Οι μαθητές έχουν ήδη
αποκτήσει αξιόλογη
ικανότητα στην ομαδική
εργασία
- Η σχολική μονάδα αποτελεί
ένα ψηφιακό σχολείο, με
χρήση τεχνολογίας σε όλα τα
επίπεδα. Συνδέεται με ένα
ευρύ δίκτυο άλλων
ιδρυμάτων.
- Το σχολείο παρείχε
υποστήριξη σε όλες τις
δραστηριότητες, ακόμη και

A) Βελτίωση των
δυνατοτήτων δημιουργίας
μορφών μάθησης
προσαρμοσμένων στις
ανάγκες του μαθητή

B) Βελτίωση ικανοτήτων στο
φιλτράρισμα δεδομένων και
στην αξιολόγηση

B)Διεπιστημονική
προσέγγιση της καινοτομίας
και της εκπαίδευσης

A) ) Βελτίωση των
δυνατοτήτων δημιουργίας
μορφών μάθησης
προσαρμοσμένων στις
ανάγκες του μαθητή
B) Η σημασία της αύξησης
της συμμετοχής και της
διαφάνειας
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Από 1 έως 1000 Ιστορίες να Πεις
Ιταλία
15-17 ετών μαθητές

MATHISIS -Διαχείριση της
Συναισθηματικής Μάθησης
μέσω Ευφυών Ατόμων και
Έξυπνων Αλληλεπιδράσεων
Ιταλία
12-16 ετών μαθητές

- Η συγγραφή σεναρίου μιας
μικρής ταινίας
- Εγγραφή βίντεο και
δημιουργία ιστοσελίδας για τη
ζωή

- Η υποστήριξη ατόμων με
αναπηρίες στη λήψη
εκπαίδευσης μέσω διαφόρων
προσεγγίσεων

διαφορετικής γλώσσας και
κώδικα
- Οι μαθητές μπορούν να
πάρουν οποιοδήποτε ρόλο
στην τάξη, μέσα από
ευέλικτο πλαίσιο
- Οι μαθητές απέκτησαν
αυξημένη επίγνωση του
εαυτού τους και αυτοαντίληψη καθώς και του
σώματός τους
- Το Έργο είχε μια πολύ θετική
ανταπόκριση από όλους τους
συμμετέχοντες και βοήθησε
στην συμπερίληψη και τη
συμμετοχή ακόμη και των
δύσκολων μαθητών
- Οι μαθητές ήταν πρόθυμοι
να παρουσιάσουν τους
τόπους και τις ιστορίες της
ζωής τους, μοιράζοντάς τις
εμπειρίες τους με άλλους
- Η τεχνολογία επιτρέπει τον
σχεδιασμό προηγμένων
εκπαιδευτικών μεθόδων
- Αυξημένες πιθανότητες για
τη δημιουργία
εξατομικευμένης μάθησης
- Χρήση προσεγγίσεων
παιχνιδιών

στον οικονομικό τομέα
- Οι δωρεάν άδειες χρήσης θα
επιτρέψουν την αύξηση των
δραστηριοτήτων που θα
πραγματοποιηθούν μέσω της
πλατφόρμας
- Το έργο ενέχει μαθητές με
περίπλοκα υπόβαθρα, που
έχουν προβλήματα στην
συμμετοχή μέσω
παραδοσιακής διδακτικής

Γ) Η σημασία της μη τυπικής
προσέγγισης στις
εκπαιδευτικές διαδικασίες

A) Οι ψηφιακές τεχνολογίες
δίνουν περισσότερες
δυνατότητες για επαφή με
τους μαθητές
B) Επιπλέον ευκαιρίες για
προσέγγιση μαθητών με
μαθησιακές δυσκολίες
Γ) Η σημασία της αύξησης
της συμμετοχής και της
διαφάνειας

- Το πρόγραμμα
χρηματοδοτείται μέσω του
προγράμματος Horizon Eu
- Αφορά άτομα με Νοητικές
Αναπηρίες
- Το έργο χρησιμοποιεί
τεχνολογίες Avantgarde

A) Επιπλέον ευκαιρίες για
προσέγγιση μαθητών με
αναπηρία
B) Η σημασία της μη τυπικής
προσέγγισης στις
εκπαιδευτικές διαδικασίες
Γ) Βελτίωση των
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δυνατοτήτων δημιουργίας
μορφών μάθησης
προσαρμοσμένων στις
ανάγκες του μαθητή

- Πολλαπλές διαφορετικές
προσεγγίσεις

Διδασκαλία μέσω σεναρίου:
Μαθαίνοντας Ιστορία και ASL

17-18 ετών μαθητές

- Η απόκτηση νέων κοινωνικών
και πολιτικών ικανοτήτων
- Συλλογή και ανάλυση
δεδομένων
- Να αναλύει το βιβλιογραφικό
και οπτικό περιεχόμενο

- Οι μαθητές γνωρίζουν πώς
να συνεργαστούν καλύτερα,
για να κάνουν ομάδες που
λειτουργούν πιο
αποτελεσματικά
- Οι μαθητές μαθαίνουν να
επικοινωνούν μέσω
διαφορετικών τεχνικών και
γλωσσών
- Οι μαθητές ενισχύουν την
ικανότητά τους να εργάζονται
με ε δεδομένα και
πληροφορίες

- Η δραστηριότητα έχει
σχεδιαστεί για να κατανοήσει
μια συγκεκριμένη περιοχή της
Ρώμης
- Η δραστηριότητα
πραγματοποιείται σε
συνεργασία με το Δήμο

A) Βελτίωση ικανοτήτων στο
φιλτράρισμα δεδομένων και
στην αξιολόγηση
B) Η εκμάθηση εκπόνησης

εργασιών με τη μέθοδο του
project
Γ) Η σημασία της αύξησης
της συμμετοχής και της
διαφάνειας
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Δ. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Τα πλεονεκτήματα χρήσης της
Wikipedia σαν εργαλείο
μάθησης
Ελλάδα
15-17 ετών μαθητές

Η συνδυαστική χρήση Lego
Mindstorms NXT και
AppInventor για τη διδασκαλία
των βασικών
προγραμματιστικών εννοιών σε

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ

- Να συνεισφέρει και να
χρησιμοποιήσει τη Wikipedia
κριτικά ως εργαλείο
διδασκαλίας σε διάφορες
διδακτικές εργασίες
- Η επανεξέταση και
αξιολόγηση των πηγών

- Η έρευνα θα μπορούσε να
βοηθήσει τους μαθητές να
ασκήσουν επίδραση στον
κόσμο
- Οι μαθητές μαθαίνουν τη
διαφορά ανάμεσα σε
πληροφορίες βασισμένες σε
δοκίμια και σε πραγματικά
γεγονότα
- Οι μαθητές αποκτούν
μεγαλύτερο εγγραμματισμό
στη χρήση μέσων
επικοινωνίας
- Μεγαλύτερη
συνεργατικότητα και
περισσότερη συνεργασία
- Η πιο σημαντική
δραστηριότητα ήταν η
ανάπτυξη μιας
εποικοδομητικής προσέγγιση
- Ανάγκη να εκπαιδευτούν οι

- Η εκμάθηση
προγραμματισμού σε
αρχάριους μαθητές

ΔΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ
- Οι μαθητές επέδειξαν
αρχικά αντίσταση στις νέες
μεθόδους που εφάρμοσαν,
αντιμετωπίζοντας
ψυχολογικά εμπόδια τα
οποία υπερνίκησαν

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
A) Ευρύτερη πρόσβαση σε
δεδομένα και πληροφορίες
B) Βελτίωση ικανοτήτων στο
φιλτράρισμα δεδομένων και
στην αξιολόγηση
Γ) Καλύτεροι τρόποι
ενίσχυσης της ομαδικής
εργασίας/του ομαδικού
πνεύματος/της συνεργασίας

- Ο προγραμματισμός είναι
γενικά αντιληπτός ως μια
δύσκολη δραστηριότητα και
τα εισαγωγικά προγράμματα
διδασκαλίας θεωρούνται μη

A) Η σημασία της μη τυπικής
προσέγγισης στις
εκπαιδευτικές διαδικασίες
B) Οι ψηφιακές τεχνολογίες
δίνουν περισσότερες
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αρχάριους προγραμματιστές
Ελλάδα
16-18 ετών μαθητές

Νέο κίνητρο για μάθηση μέσω
των ΤΠΕ
Ρουμανία
12-16 ετών μαθητές

Παρακολούθηση της
Δραστηριότητας του Οδηγού

- Η χρήση ψηφιακών
δεξιοτήτων στην τάξη
- Η ανάπτυξη επιχειρηματικών
δεξιοτήτων και επιχειρηματικής
γλώσσας μέσω ασκήσεων στην
τάξη

- Η χρήση μίας Online
πλατφόρμας για την
παρακολούθηση της επίδοσης

μαθητές για να κάνουν χρήση
καθημερινών αντικειμένων,
πχ smartphones
- Σημαντική επίδραση στις
παραδοσιακές μεθόδους και
στη συνεργασία μεταξύ
μαθητών και εκπαιδευτικών
- Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη
διδακτική συμβάλλει στη
βελτίωση της σχολικής
απόδοσης
- Οι μαθητές ήταν ικανοί να
βελτιώσουν τις δεξιότητες
διαπραγμάτευσης
- Η τεχνολογία υποστηρίζει
την ενεργή εμπλοκή των
μαθητών
- Οι ασκήσεις αυτές που
υλοποιούνται με την
υποστήριξη ψηφιακών
πλατφορμών, αυξάνουν το
επίπεδο του
χρηματοοικονομικού
αλφαβητισμού, της
ανταγωνιστικότητας, της
κριτικής σκέψης και της
επίλυσης προβλημάτων
- Η χρήση ψηφιακών
τεχνολογιών θα μπορούσε να
ενισχύσει τα κίνητρα των

επαρκή και πολύπλοκα
- Οι παραδοσιακές μέθοδοι
διδασκαλίας δεν δίνουν
κίνητρα

δυνατότητες για επαφή με
τους μαθητές

- Το σχολείο παρέχει παροχές
προσανατολισμένες στην
εργασία , η οποία
οργανώνεται με την
υποστήριξη του
περιφερειακού σχεδίου
δράσης για την ΕΕΚ
- Στην περιοχή, υπάρχουν
πολλές δραστηριότητες για
την υποστήριξη της
κατάρτισης και της
εξειδίκευσης στο εργατικό
δυναμικό

A)Οι ψηφιακές τεχνολογίες
δίνουν περισσότερες
δυνατότητες για επαφή με
τους μαθητές

- Το προ-πανεπιστημιακό
σχολικό ίδρυμα συμμετείχε
σε πολλά διαφορετικά

A) Βελτίωση δυνατοτήτων
επίλυσης προβλημάτων και
κριτικής σκέψης

Γ) Η σημασία της αύξησης
της συμμετοχής και της
διαφάνειας

B) Η σημασία της αύξησης
της συμμετοχής και της
διαφάνειας
Γ) Βελτίωση δυνατοτήτων
επίλυσης προβλημάτων και
κριτικής σκέψης
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μέσω του TIS
Ρουμανία
14+ ετών μαθητές

Piña 3.0: Τύπος, Ραδιόφωνο και
Τηλεόραση για την Εργασία
Γλωσσικής Επάρκειας
Ισπανία
6-12 ετών μαθητές

Πολλαπλασιασμός με το

των μαθητών

- Η εκπόνηση εργαστηρίων και
διαλέξεων
- Η χρήση του Τύπου, του
Ραδιοφώνου και της
Τηλεόρασης για την ανάπτυξη
γλωσσικών ικανοτήτων για
παιδιά

- Η μάθηση μέσω των
Παιχνιδιών

μαθητών
- Ισχυρό αντίκτυπο στην
κριτική σκέψη και στη
μάθηση επίλυσης
προβλημάτων
- Τα καινοτόμα υλικά θα
μοιραστούν και θα γίνουν
δημόσια για μια ισχυρότερη
διάδοση
- Η εκμάθηση γίνεται
διασκεδαστική και με
κινητήρια για τα παιδιά
- Τα παιδιά διασκεδάζουν και
μαθαίνουν να συνεργάζονται

- Τα παιδιά αναπτύσσουν
περισσότερο υπολογιστική

μαθήματα με ισχυρή
συμβολή στην ΕΕΚ

- Το σχολείο βρίσκεται σε ένα
μικρό κέντρο σε μια ενεργή
περιοχή, επένδυσε στην
τεχνολογία, βελτιώνοντας τα
αποτελέσματα των μαθητών
- Το επίπεδο τεχνικής των
μαθητών είναι μέτριο
- Πραγματοποιούνται πολλά
εργαστήρια και
δραστηριότητες
- Η επιτυχία του
προγράμματος βοήθησε στην
κινητοποίηση περισσότερων
πόρων και απόκτηση νέων
υλικών
- Το έργο είναι πολύ εύκολο
να διαχυθεί και έχουν
ξεκινήσει ήδη πολλές νέες
συνεργασίες
- Ο δάσκαλος ενδιαφέρεται
έντονα για τις ΤΠΕ και έχει

B) Η σημασία της μη τυπικής
προσέγγισης στις
εκπαιδευτικές διαδικασίες

A) Βελτίωση των

δυνατοτήτων δημιουργίας
μορφών μάθησης
προσαρμοσμένων στις
ανάγκες του μαθητή
B) Η σημασία της μη τυπικής
προσέγγισης στις
εκπαιδευτικές διαδικασίες

A) Η σημασία της μη τυπικής
προσέγγισης στις
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BEEBOT: "Αγώνας BEEBOT"
Ισπανία
Μαθητές 2ας Δημοτικού
Κωδικοποίηση
(Προγραμματισμός) και
Δημιουργικότητα
Ιταλία
14-18 ετών μαθητές

PON Course – Η Ιστορία
ανάμεσα στο Πάθος και την
Επιχείρηση
Ιταλία
12 ετών μαθητές

σκέψη και επιτυγχάνουν την
ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων

μεγάλη εμπειρία στην
εφαρμογή τους

εκπαιδευτικές διαδικασίες
B) Διαδικασίες παιχνιδιών

- Η ανακάλυψη του
προγραμματισμού μέσω
εύκολων στη χρήση εργαλείων
- Η δημιουργία διαδραστικών
ιστοριών, παιχνιδιού και
animation μέσω του
Scratch.Mit.Edu

- Η χρήση του Storytelling για
τη δημιουργία έργων στην
περιοχή
- Η πραγματοποίηση Ερευνών
και η διεξαγωγή Αναλύσεων

- Οι μαθητές καλούνται να
σκεφτούν δημιουργικά
- Η Υπολογιστική Σκέψη
αναπτύσσεται χάρη σε μια
ολοκληρωμένη στρατηγική
- Οι μαθητές είναι σε θέση να
αναπτύξουν ψηφιακές
δεξιότητες με προσέγγιση
προσανατολισμένη στον στην
εργασία
- Οι μαθητές έδειξαν υψηλά
επίπεδα αποδοχής,
ξεπερνώντας τα προβλήματα
με την αγγλική γλώσσα
- Αύξηση των
επικοινωνιακών δεξιοτήτων
και αυτών της έκφρασης
- Ο στόχος είναι να
περιοριστεί η σχολική
διαρροή
- Οι μαθητές υπογράμμισαν
τον αντίκτυπο του έργου στην
αυτογνωσία τους
- Χρήση πολλών εφαρμογών
στο μάθημα
- Εδραίωση εκφραστικών

- Το επίπεδο συμμετοχής των
μαθητών (50) ήταν πολύ
υψηλό, πάνω από το 70%
- Μερικοί από τους μαθητές
έγιναν εκπαιδευτές
προγραμμάτων στο
Fondazione Mondo Digitale
- Το έργο απευθύνεται κυρίως
σε μαθήτριες

A) Διαδικασίες παιχνιδιών

- Οι εκπαιδευτικοί
επιλέχθηκαν μέσω δημόσιων
προτάσεων
- Οι δραστηριότητες
πραγματοποιήθηκαν το
απόγευμα, ως εξωσχολικές

A) Βελτίωση ικανοτήτων στο
φιλτράρισμα δεδομένων και
στην αξιολόγηση

B) Η σημασία της μη τυπικής
προσέγγισης στις
εκπαιδευτικές διαδικασίες
Γ) Η σημασία της αύξησης
της συμμετοχής και της
διαφάνειας

B) Επιπλέον ευκαιρίες για
ενίσχυση της αυτογνωσίας
και της αυτοεκτίμησης
Γ) Βελτίωση δυνατοτήτων
στην έκφραση αισθημάτων
και συναισθημάτων
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δεξιοτήτων, βελτίωση
γραπτών και προφορικών
ικανοτήτων, καθώς και
ψηφιακών δεξιοτήτων

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ:
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
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A. ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΑΘΗΣΗ
1. Διδασκαλία Ομάδων Αίματος με τη χρήση Τεχνολογιών Επικοινωνίας και
Πληροφοριών (ΤΠΕ)
Υπεύθυνος υλοποίησης: Εμμανουήλ Γεωργουλάκης
Εκπαιδευτικό ίδρυμα : Γενικό Λύκειο Γουβών, Κρήτη, Ελλάδα
Πληροφορίες για τον καθηγητή: Ο κ. Γεωργουλάκης είναι καθηγητής Βιολογίας και
Χημείας στο Γυμνάσιο Γουβών στην Κρήτη (Ελλάδα). Έχει 15 χρόνια διδακτικής εμπειρίας.
Σπούδασε Βιολογία στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και έπειτα απέκτησε το Μεταπτυχιακό
Επιστημών (Msc) στην Ιατρική Βιοχημεία από το Πανεπιστήμιο Brunel στο Λονδίνο του
Ηνωμένου Βασιλείου. Μιλά άπταιστα αγγλικά και καλά ιταλικά. Είναι συντονιστής
προγραμμάτων για τοπικά και ευρωπαϊκά προγράμματα στο σχολείο του.
Τύπος σχολείου, πόλη, αριθμός μαθητών και καθηγητών, ηλικία μαθητών: Το Λύκειο
Γουβών είναι ένα τυπικό ελληνικό δημόσιο Λύκειο. Ο προσανατολισμός του σχολείου,
όπως και όλων των Γενικών Λυκείων στην Ελλάδα, είναι ο συνδυασμός μιας ευρύτερης
εκπαίδευσης και μιας συγκεκριμένης επιστημονικής προετοιμασίας για την εισαγωγή των
μαθητών στα Πανεπιστήμια. Το σχολείο ανήκει στο Δήμο Χερσονήσου της Κρήτης, το οποίο
είναι ελληνικό νησί. Δημογραφικά, δεν είναι μια ομοιογενής περιοχή, καθώς αποτελείται
από αγροτικό πληθυσμό, ημι-αστικές τάξεις που ασχολούνται κυρίως με την τουριστικές
επιχειρήσεις και στο οποίο υπάρχει επίσης ισχυρή παρουσία μεταναστών που προέρχονται
κυρίως από ευρωπαϊκές χώρες. Οι ηλικίες των μαθητών που φοιτούν σε αυτό το σχολείο
κυμαίνονται από 15 έως 18 ετών. Ο πληθυσμός των μαθητών αυξάνεται συνεχώς και το
σχολείο αποτελείται από 190 μαθητές και 15 καθηγητές.
Γενική περιγραφή του έργου και σκοπός: Ο σκοπός του προγράμματος είναι να μάθουν οι
μαθητές των γυμνασίων σχετικά με τις ομάδες αίματος και τη σημασία τους για τις
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μεταγγίσεις. Επίσης μαθαίνουμε για τον παράγοντα Rhesus και τη σημασία του στη
γέννηση ενός παιδιού. Οι μαθητές θα μάθουν να χρησιμοποιούν πληροφορίες από
συγκεκριμένους ιστότοπους και σχετικό εκπαιδευτικό λογισμικό, κάνοντας σχετικά κουίζ,
παρακολουθώντας και συμμετέχοντας σε διασκεδαστικές δραστηριότητες στο διαδίκτυο με
βάση το παιχνίδι, για να ενισχυθεί η κατανόηση των εννοιών.
Η πιο ενδιαφέρουσα πτυχή είναι η εφαρμογή της γνώσης στην καθημερινή ζωή. Οι μαθητές
πρέπει να κατανοήσουν ότι οι μεταγγίσεις είναι απαραίτητες για την ιατρική περίθαλψη
και ότι όλοι σε κάποια στιγμή της ζωής μας πιθανόν θα χρειαστούμε μία. Η χρήση των ΤΠΕ
στην εκπαιδευτική διαδικασία μάθησης αποτελεί

μια ενδιαφέρουσα πτυχή, επειδή

αυξάνει την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και βελτιώνει τη μάθηση των μαθητών.
Η σημασία του να γνωρίζει κανείς τον τύπο του αίματος ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος να
λάβει κανείς ένα μη συμβατό τύπο αίματος σε μια στιγμή ανάγκης, όπως κατά τη διάρκεια
της μετάγγισης αίματος ή κατά τη διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης. Εάν δύο
διαφορετικοί τύποι αίματος αναμειχθούν, μπορεί να οδηγήσουν σε συσσώρευση
αιμοκυττάρων, κάτι που μπορεί δυνητικά να αποβεί μοιραίο.
Ένας από τους πιο πολύτιμους λόγους που πρέπει γνωρίζουν οι μαθητές για τον τύπο του
αίματος, είναι για να βοηθήσουν τους άλλους. Οι υπηρεσίες αιμοληψίας συχνά αναζητούν
πιθανούς δότες και απευθύνουν έκκληση στο κοινό όταν υπάρχει ανάγκη να βοηθήσουν
άλλους που είχαν κάποιο ατύχημα, βρίσκονται σε θεραπεία καρκίνου ή χρειάζονται
χειρουργική επέμβαση. Μερικές φορές ζητούνται συγκεκριμένοι τύπους αίματος, οπότε
όταν υπάρχει ανάγκη του τύπου αίματος σας, είναι η ευκαιρία σας να ενεργοποιηθείτε και
να δώσετε βοήθεια σε άλλους.
Η γνώση του τύπου αίματος Rh σας είναι επίσης σημαντική για τις έγκυες γυναίκες. Εάν μια
γυναίκα είναι Rh-αρνητική και έγκυος με ένα μωρό που είναι Rh-θετικό, μπορεί να
οδηγήσει σε μια κατάσταση γνωστή ως Rh-ασυμβατότητα.
Προετοιμασία και υλοποίηση του έργου: Η φάση προετοιμασίας σχετίζεται με τον αριθμό
των δραστηριοτήτων και τον χρόνο υλοποίησής τους (ένα ή δύο σχολικά μαθήματα).
Μερικά αξιοσημείωτα σημεία είναι τα εξής:
1. Είναι αναγκαίο να βρεθούν ερωτήσεις στην αρχή του μαθήματος για να διεγερθεί το
ενδιαφέρον των μαθητών. Είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να βρουν έναν
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τρόπο να διατηρήσουν ζωντανό το ενδιαφέρον της τάξης ώστε οι μαθητές να
προσλαμβάνουν τις πληροφορίες που τους παρουσιάζονται. Είναι σημαντικό
να ξεκινήσουμε με μερικές ερωτήσεις από την καθημερινή τους ζωή σχετικά με
το θέμα που θέλουμε να συζητήσουμε. Υποβάλουμε ερωτήσεις σχετικά με τη
φύση του ανθρώπινου αίματος και αν θα μπορούσαν να δουν ανθρώπινο αίμα
σε οπτικό μικροσκόπιο τι θα έβλεπαν μέσα του. Ένα άλλο ερώτημα θα
μπορούσε να είναι αν έχουν ακούσει τα ονόματα των διαφορετικών ομάδων
αίματος. Επίσης, εάν γνωρίζουν κάτι για τις μεταγγίσεις, αν έχουν ακούσει για
τυχόν προβλήματα στους ανθρώπους που λαμβάνουν αίμα από άλλους
ανθρώπους. Μια τελευταία ερώτηση θα μπορούσε να είναι για τον παράγοντα
Rhesus και αν έχουν ακούσει για τυχόν προβλήματα στη γέννηση του παιδιού
εξαιτίας αυτού του παράγοντα.
2. Η εγκατάσταση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού λογισμικού στους φορητούς
υπολογιστές των μαθητών, προκειμένου να κερδηθεί λίγο περισσότερος χρόνος
κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
3. Η δημιουργία ομάδων μαθητών.
4. Η δημιουργία των δραστηριοτήτων θα πρέπει να λάβει υπόψη και την πρότερη
γνώση των μαθητών στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
Δεν υπάρχει καμία δυσκολία σε αυτή τη φάση του έργου επειδή οι μαθητές γενικά
βρίσκουν το θέμα πολύ ενδιαφέρον και επίσης έχουν ακούσει από την τηλεόραση ή από
την οικογένειά τους για τις ομάδες αίματος, τον παράγοντα Rhesus και τις μεταγγίσεις.
Φάση διαχείρισης και σχεδιασμού: Η φάση της διαχείρισης και του προγραμματισμού
είναι σημαντική για την επιτυχία του έργου. Ο χρόνος που αφιερώνεται σε αυτές τις
δραστηριότητες θα μειώσει το ρίσκο και θα αυξήσει την επιτυχία του έργου. Από την άλλη
πλευρά, η ανεπαρκής ανάλυση και ο ελλιπής προγραμματισμός θα οδηγήσει σίγουρα σε
αποτυχημένο έργο.
Η φάση προγραμματισμού / εκκίνησης θέτει τις βάσεις για τις επόμενες φάσεις και τους
στόχους που επιθυμούμε να πετύχουν οι μαθητές. Σε αυτή τη φάση του σχεδιασμού
πρέπει να βρούμε τους απαραίτητες πηγές (ιστοσελίδες, εκπαιδευτικό λογισμικό κλπ) .
Χρειάζεται επίσης να υπολογιστεί ο χρόνος που απαιτείται για όλες τις διδακτικές
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δραστηριότητες που πρέπει να πραγματοποιηθούν στο χρονικό όριο μιας διδακτικής ώρας.
Μερικές φορές πρέπει να κάνουμε αναπροσαρμογές κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας,
αλλά είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι ακριβώς πρέπει να γίνει στην περίπτωση αυτή. Τα
καλύτερα σχέδια πρέπει να είναι ευέλικτα. Επίσης, θα χρειαστεί να κάνουμε ένα φύλλο
αξιολόγησης που θα δοθεί στους μαθητές 5 -10 λεπτά πριν από το τέλος του μαθήματος,
προκειμένου να αξιολογήσουν την απόκτηση των στόχων που τέθηκαν εξ' αρχής.
Καινοτόμες πτυχές και αντίκτυπος στην παραδοσιακή διδακτική μέθοδο: Τα σχέδια
μαθήματος δεν πρέπει να είναι τα παραδοσιακά βαρετά φύλλα εργασίας ή διαλέξεις όπου
οι μαθητές κάθονται και κρατάνε σημειώσεις ξανά και ξανά. Η χρήση του Διαδικτύου
μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση. Δεδομένου ότι πρόκειται για
μια τεράστια βάση πληροφοριών, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί για την ανάκτηση
πληροφοριών σχετικά με διάφορα θέματα. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές επωφελούνται
από το Διαδίκτυο. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ανατρέχουν σε αυτό για πρόσθετες
πληροφορίες και αναφορές σχετικά με τα μαθήματα που πρέπει να διδαχθούν. Οι μαθητές
μπορούν να ανατρέξουν σε πηγές του διαδικτύου για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με
θέματα που τους ενδιαφέρουν. Οι πληροφορίες από εφημερίδες που βασίζονται στο
διαδίκτυο μπορούν να βοηθήσουν τον μαθητή να αναγνωρίσει τη σημασία του να γνωρίζει
τους τύπου αίματος. Η χρήση διαδικτυακών παιχνιδιών που έχουν να κάνουν με
μεταγγίσεις μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τη σημασία που έχουν στη
ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων.
Το αντικείμενο των τύπων αίματος συχνά διδάσκεται στα μαθήματα των Φυσικών
Επιστημών, αλλά ο πειραματισμός με πραγματικό αίμα μπορεί να μην είναι εφικτός για
πολλούς ευνόητους λόγους: λόγω των ανησυχιών των γονέων, της ανάγκης για
ολοκληρωμένη εκτίμηση κινδύνου για την αποφυγή λοίμωξης ή της μετάδοσης
μολυσματικών ασθενειών μέσω του αίματος, ή την απροθυμία των μαθητών να
χρησιμοποιήσουν το δικό τους αίμα.
Η χρήση του Διαδικτύου παρέχει στους μαθητές επιπλέον πηγές και υλικό, όπως
διαδραστικά μαθήματα και εκπαιδευτικά παιχνίδια. Οι γραπτές δοκιμασίες, οι εργασίες για
το σπίτι, η συνεργασία με τους μαθητές και η έρευνα, μπορούν να γίνουν από
οποιονδήποτε υπολογιστή με πρόσβαση στο Internet. Το Διαδίκτυο περιέχει μια πληθώρα
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γνώσεων που είναι διαθέσιμες αμέσως με κάθε αναζήτηση. Μπορούμε να ζητήσουμε από
τους μαθητές να επισκέπτονται συγκεκριμένους ιστότοπους για να μελετήσουν από το
σπίτι, ενώ οι ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες παρέχουν μαζικές γνώσεις σε σχεδόν κάθε
θέμα που μπορεί να φανταστεί κανείς. Η ποικιλία των πηγών επιτρέπει στους μαθητές να
ασχοληθούν με κάποιο θέμα ενδελεχώς αντί να περιορίζονται σε αυτά που ο καθηγητής
τους δίνει ως εργασία για το σπίτι.
Μια δραστηριότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας έχει να κάνει με τη χρήση ειδικού
εκπαιδευτικού λογισμικού. Τα κυριότερα οφέλη από τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού
στα σχολεία είναι το γεγονός ότι καθιστά τη διδασκαλία και τη μάθηση πιο ενδιαφέρουσες
και πιο προσανατολισμένες στο στόχο, διεγείροντας επίσης τη σκέψη και τις αισθήσεις των
μαθητών. .
Δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσμάτων σε διαφορετικό περιβάλλον και πιθανότητα
χρήσης και από άλλες σχολικές μονάδες : Ο στόχος αυτού του σχεδίου μαθήματος είναι οι
μαθητές να μάθουν για τις ομάδες αίματος και τη σημασία τους για τις μεταγγίσεις.
Μπορεί να υπάρχει ανάγκη για μετάγγιση αίματος σε κάποιο μαθητή ή γονέα ή δάσκαλο,
έτσι ώστε οι μαθητές να είναι σε θέση να κατανοήσουν τη σημασία αυτής της ιατρικής
περίθαλψης. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι μαθητές μπορούν να γίνουν δωρητές τα
επόμενα χρόνια, αποκτώντας έτσι μια θετική στάση προσφοράς στην κοινωνία. Τέλος, η
γνώση των μικρών διαφορών στο αίμα μεταξύ των ανθρώπων, θα αποτελέσει ένα ισχυρό
επιχείρημα κατά των φαινομένων μίσους μεταξύ των μαθητών λόγω φύλου, θρησκευτικών
ή φυλετικών διαφορών.
Η καλή αυτή πρακτική μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί από κάθε σχολείο που διαθέτει
πρόσβαση στο διαδίκτυο και μερικούς υπολογιστές. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να
προσθέσουν περισσότερες δραστηριότητες βάσει του επιπέδου γνώσης και του
ενδιαφέροντος των μαθητών. Είναι σημαντικό να υπάρχουν τέτοια μαθήματα από το
δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο, προκειμένου να προωθηθεί η ιδέα της εθελοντικής
αιμοδοσίας.
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2. Διαδραστικές Ασκήσεις μέσω του λογισμικού"Hot Potatoes"
Υπεύθυνος υλοποίησης: Γεωργία Αστρινάκη
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: 2ο ΕΠΑΛ Ρεθύμνου, Κρήτη, Ελλάδα

Πληροφορίες για τον καθηγητή: Η κ. Αστρινάκη Γεωργία είναι καθηγήτρια Αρχαίων και
Νεοελληνικής Γλώσσας. Η διδακτική της εμπειρία ανέρχεται σε 12 χρόνια σε επαρχιακά
σχολεία της Κρήτης, κυρίως Γυμνάσια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Είναι επίσης κάτοχος
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στους τομείς Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας με
τίτλο «Κοινωνικός αποκλεισμός, μειονότητες και φύλο». Τα επιστημονικά της
ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που παρουσιάζονται
στις τάξεις, όσον αφορά είτε τους μαθητές που αντιμετωπίζουν ειδικές μαθησιακές
δυσκολίες, είτε το μάθημα αυτό καθ’ εαυτό, το οποίο συχνά γίνεται δύσκολο ή βαρετό.
Έχει συμμετάσχει σε πολλά σεμινάρια σχετικά με την Ειδική Εκπαίδευση και τις Καινοτόμες
Μέθοδοι Εκμάθησης.
Τύπος σχολείου, πόλη, αριθμός μαθητών και καθηγητών, ηλικία μαθητών: Επί του
παρόντος υπηρετεί στο 2ο Επαγγελματικό Λύκειο Ρεθύμνου – Κρήτης, το οποίο ανήκει στη
Επαγγελματική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Βρίσκεται κοντά στην κεντρική πόλη του
Ρεθύμνου, στην περιοχή του Ατσιπόπουλου. Το εκπαιδευτικό ίδρυμα δίνει την ευκαιρία
στους μαθητές του να ακολουθήσουν είτε τον τομέα της γεωργίας είτε τον τομέα της
οικονομίας-τουρισμού. Το απασχολούμενο προσωπικό αποτελείται από 15 καθηγητές και
οι μαθητές είναι 117, ηλικίας 15-17 ετών. Η σχολική μονάδα επίσης, φιλοξενεί
παλαιότερους μαθητές που έχουν ήδη αποκτήσει ένα πτυχίο και ενδιαφέρονται να λάβουν
ένα δεύτερο στις προαναφερθείσες ειδικότητες. Επιπλέον, ορισμένοι από τους σημερινούς
μαθητές δεν είχαν ποτέ αποκτήσει απολυτήριο και τώρα αποφάσισαν να έχουν μια
δεύτερη ευκαιρία.
Γενική περιγραφή του έργου και σκοπός: Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον μου ως καθηγήτρια της
ελληνικής γλώσσας, είναι να παρέχω στους μαθητές επαρκή γνώση των γλωσσικών
φαινομένων, μέσα από έναν ενδιαφέρον και εκπαιδευτικό τρόπο. Σε αυτή τη βάση, το έργο
που διαχειρίζομαι στο σχολείο μου ονομάζεται "Hot Potatoes" και δίνει την ευκαιρία τόσο
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στον εκπαιδευτικό όσο και στους μαθητές να δημιουργήσουν μια μεγάλη ποικιλία
απλούστερων ή πιο σύνθετων ασκήσεων. Ο τύπος των ασκήσεων παρατίθεται παρακάτω:
α) ένα σταυρόλεξο, που ονομάζεται Jcross, το οποίο απαιτεί εξηγήσεις στις ερωτήσεις που
τίθενται από τον χρήστη, β) μια άσκηση πολλαπλών επιλογών, που ονομάζεται Jquiz, όπου
ο μαθητής βρίσκει τη σωστή απάντηση μεταξύ άλλων ή πρέπει να συμπληρώσει ένα κενό,
γ) μια μικτή κύρια πρόταση, που ονομάζεται Jmix, η οποία πρέπει να τροποποιηθεί σε μια
εναλλακτικά σωστή πρόταση, δ) μια άσκηση που απαιτεί από τον χρήστη να ταιριάξει τις
σωστές απαντήσεις, η οποία ονομάζεται Jmatch, και ε) μια άσκηση, που ονομάζεται Jclose,
όπου οι προτάσεις ή οι παράγραφοι δίνονται με μερικές να λείπουν. Ο χρήστης θα πρέπει
να βρει τη σωστή απάντηση συμπληρώνοντας τα κενά.
Η απλότητα του προγράμματος μαζί με τη δημιουργικότητά του, το καθιστούν ένα
ενδιαφέρον και εκπαιδευτικό εργαλείο μάθησης, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
όλους τους επιστημονικούς τομείς που διδάσκονται τόσο σε σχολεία πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, είναι αξιοσημείωτο το ότι οι μαθητές είναι επίσης
σε θέση να δημιουργήσουν ασκήσεις, γεγονός που τους δίνει την ευκαιρία να ελέγξουν τις
γνώσεις τους αλλά και να εμπεδώσουν τη νέα γνώση.
Φάση διαχείρισης και σχεδιασμού: Οι μαθητές δεν είχαν προηγούμενη γνώση ή εμπειρία
του συγκεκριμένου εργαλείου μάθησης, οπότε η καθηγήτρια έπρεπε να δημιουργήσει τους
παράγοντες έτσι ώστε να γίνει εύκολη η διαχείριση του προγράμματος "Hot Potatoes".
Επίσης, επειδή οι μαθητές δεν είχαν δημιουργήσει άλλες ασκήσεις τέτοιου τύπου στο
παρελθόν δίσταζαν να αρχίσουν να δοκιμάζουν. Σύντομα, κατάφεραν να δημιουργήσουν
πολλές καινούργιες, με βάση την ποικιλία που υποστηρίζει το πρόγραμμα. Ένιωσαν
πραγματικά ικανοποιημένοι όταν μπόρεσαν να επιτύχουν τόσο τη δημιουργία αλλά και την
επίλυση των ασκήσεων. Στη διάρκεια αυτής της φάσης, ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές
γίνονται μια δυναμική ομάδα που συνεργάζεται, προκειμένου, πρώτον, να δημιουργήσει
ένα χρήσιμο υποστηρικτικό εργαλείο και, στη συνέχεια, να λύσει τις ασκήσεις. Και οι δύο
πλευρές ξεκινούν από το ίδιο βασικό σημείο: να κάνουν το μάθημα πιο ενδιαφέρον,
εκπαιδευτικό και εύκολο στην εκμάθηση του.
Καινοτόμες πτυχές και αντίκτυπος στην παραδοσιακή διδακτική μέθοδο: Νομίζω ότι το
πρόγραμμα "Hot Potatoes" λόγω της απλότητας του γίνεται σύντομα ένα χρήσιμο εργαλείο
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στην τάξη. Αντί οι μαθητές να μελετήσουν το βιβλίο και να λύσουν τις ασκήσεις
ακολουθώντας τον τυπικό παραδοσιακό τρόπο, ο καθηγητής και οι μαθητές χρησιμοποιούν
το συγκεκριμένο εργαλείο που προσφέρει μια ποικιλία νέων, διαφορετικών και
ενδιαφερουσών ασκήσεων. Το εργαλείο αυτό προάγει επίσης τη συνεργασία μεταξύ
εκπαιδευτικού και μαθητών και μεταξύ των ίδιων των μαθητών. Υποστηρίζει τη
δημιουργικότητα των μαθητών, δίνοντας τους την ευκαιρία να παράγουν νέες γνώσεις ή να
επαναλάβουν τις παλιές. Σε κάθε περίπτωση, οι μαθητές αποκτούν αυτοεκτίμηση και
βελτιώνεται η πρόοδος της μάθησης.
Δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσμάτων σε διαφορετικό περιβάλλον και πιθανότητα
χρήσης και από άλλες σχολικές μονάδες:
Κατά τη γνώμη μου, η συγκεκριμένη καλή πρακτική που ονομάζεται "Hot Potatoes" θα
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και από άλλα σχολεία για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών
τους προγραμμάτων. Οι συνάδελφοι και οι μαθητές μπορούν να το προσαρμόσουν
ανάλογα με τα μαθήματά τους, το επίπεδο της τάξης τους και τις μαθησιακές απαιτήσεις.
Κατά τη γνώμη μου, η συγκεκριμένη καλή πρακτική θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε
όλα σχεδόν τα μαθήματα που διδάσκονται στα σχολεία. Για παράδειγμα, ο εκπαιδευτικός
της Φυσικής θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτό το εκπαιδευτικό εργαλείο για να
παρουσιάσει ή να επαναλάβει τη θεωρητική γνώση που διδάσκει. Εφαρμόζοντας το
συγκεκριμένο πρόγραμμα στο σχολείο μου, έχω ήδη αναπτύξει ένα δίκτυο με άλλους
συναδέλφους που ενδιαφέρονται να το χρησιμοποιήσουν στο μάθημά τους. Θα ήταν πολύ
χρήσιμο εάν ορισμένα σχολεία, είτε Πρωτοβάθμιας είτε Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
γνώριζαν το συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας, προκειμένου να το εφαρμόσουν.
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3. Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα https://sites.google.com/site/tictransporturi
Υπεύθυνος υλοποίησης: Violeta Lungescu
Ίδρυμα: Jean Monnet National College Ploiesti
Πληροφορίες για τον καθηγητή: Το όνομά μου είναι Violeta Lungescu και είμαι
καθηγήτρια των Μαθηματικών και της Πληροφορικής στην προ-πανεπιστημιακή
εκπαίδευση με πτυχίο στο Εθνικό Κολέγιο Jean Monnet στο Ploiesti.
Είμαι από τη Ρουμανία, και συγκεκριμένα από το Ploiesti της περιφέρειας Prahova. Αξίζει
να αναφέρω ότι όσον αφορά τους κλάδους των υπολογιστών, η έλλειψη υποδομών και
εξειδικευμένων εργαστηρίων και το μη ενημερωμένο λογισμικό σε εκπαιδευτικές μονάδες,
καθιστά την εκπαιδευτική διαδικασία αρκετά δύσκολη, ενώ και η προετοιμασία του
εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία των κλάδων αυτών, απαιτεί πολύ χρόνο και οικονομική
επιβάρυνση εκ μέρους του.
Έχω 18ετή εμπειρία ως καθηγήτρια Μαθηματικών - Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Έχω
συμμετάσχει σε πολυάριθμα μαθήματα κατάρτισης, είμαι διοργανωτής και μέλος τοπικών,
εθνικών και διεθνών προγραμμάτων, έχω δημιουργήσει και αναπτύξει εκπαιδευτικές
πλατφόρμες που υποστηρίζουν μαθητές, δασκάλους, γονείς και την τοπική κοινότητα.
Το προσωπικό κίνητρο για την εκκίνηση και την υλοποίηση ενός έργου προέρχεται από την
επιθυμία μου να εμπλέκομαι συνεχώς στην εκπαίδευση και την κατάρτιση της νέας γενιάς
και από το ενδιαφέρον για μου τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη του διδακτικού
προσωπικού.
Τύπος σχολείου, πόλη, αριθμός μαθητών και καθηγητών, ηλικία μαθητών: Το Εθνικό
Κολέγιο Jean Monnet του δήμου Ploiesti είναι ένα προ-πανεπιστημιακό εκπαιδευτικό
ίδρυμα με παιδαγωγικό προφίλ, που βρίσκεται στην κεντρική περιοχή της Ploiesti, στην οδό
NicolaeIorga nr. 7.
Το 2018-2019, 1505 μαθητές ηλικίας 6 έως 19 ετών εγγράφηκαν στο Εθνικό Κολέγιο Jean
Monnet στο Ploiesti μέσω πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας στις ακόλουθες ειδικότητες:
- Μαθηματικά-Πληροφορική και Φυσικές Επιστήμες: Αγγλικά / Γερμανικά-Γαλλικά
- Ανθρωπιστικές επιστήμες - εξειδίκευση: Φιλολογία Ισπανικά
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-Παιδαγωγικό προφίλ-εξειδίκευση: Δάσκαλος-εκπαιδευτικός
Το Εθνικό Κολλέγιο "Jean Monnet" Ploiesti υποστηρίζει τη διδακτική προσέγγιση για τη
βελτίωση της δραστηριότητας, τη συνεχή κατάρτιση του διδακτικού προσωπικού και την
επίτευξη του βέλτιστου επιπέδου απόδοσης των μαθητών, που θα επιτρέψει την επίτευξη
των γενικών στόχων της Ρουμανίας στο επίπεδο της προ-πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
Η Εθνική Στρατηγική του Κολλεγίου "Jean Monnet" του Ploiesti έχει ως στόχο την
προετοιμασία των μαθητών στο θεωρητικό πεδίο, με βάση το σχηματισμό γενικών και
ειδικών ικανοτήτων, που είναι απαραίτητες για την ικανοποίηση των εθνικών και
ευρωπαϊκών απαιτήσεων.
Μια προτεραιότητα των στρατηγικών για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συστήματος στο
επίπεδο του Εθνικού Κολλεγίου "Jean Monnet" Ploiesti ήταν και παραμένει να
δημιουργήσει μια βιώσιμη εταιρική σχέση με τους παράγοντες που μπορούν να
επηρεάσουν και να υποστηρίξουν την εκπαιδευτική διαδικασία: οικογένεια, μη
κυβερνητικές οργανώσεις, κεντρικές και τοπικές αρχές.
Γενική περιγραφή του έργου και σκοπός: Το έργο συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό της
διδακτικής δραστηριότητας μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων, στην ενσωμάτωση
των ΤΠΕ σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα και στη δημιουργία εκπαιδευτικών πόρων
χρήσιμων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν σε δραστηριότητες σχεδίων, χρησιμοποιώντας
διαδραστική επικοινωνία και ψηφιακή εκπαίδευση, θα βελτιώσουν τις ψηφιακές τους
δεξιότητες. Οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα αναπτύξουν τις ψηφιακές
τους ικανότητες και θα βελτιώσουν τα μαθησιακά τους αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τις
ΤΠΕ στην εκμάθηση.
Με την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, αξιοποιώντας τους
εκπαιδευτικούς πόρους που δημιουργούνται στο πλαίσιο του έργου, η διαδικασία μάθησης
θα καταστεί πιο λειτουργική και θα τονώσει τη δια βίου μάθηση. Θα αυξήσει επίσης το
κίνητρο τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών, των γονέων και των εκπαιδευτικών
εταίρων, ώστε να συμμετάσχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Η χρήση σύγχρονων στρατηγικών, εκπαιδευτικών πόρων που δημιουργούνται στο πλαίσιο
του προγράμματος θα καθορίσει την ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών,
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εκφράζοντας έναν δημιουργικό τρόπο σκέψης, αναπτύσσοντας την ικανότητά τους να
αντιμετωπίζουν τα διάφορα καθήκοντα τους. Γίνονται υπεύθυνοι και ικανοί για την
μελλοντική κοινωνική ενσωμάτωση.
Η χρήση σύγχρονων στρατηγικών, εικονικών περιβαλλόντων κατάρτισης θα παρακινήσει
τους μαθητές να συμμετάσχουν σε μία διδακτική-εκπαιδευτική εργασία, αναπτύσσοντας
υλικά και εκπαιδευτικό λογισμικό σχεδιασμένο για την κατανόησή τους (αφίσες,
γραφήματα, περιοδικά, δοκιμές, παρουσιάσεις πολυμέσων, ιστοσελίδες, παιχνίδια, λεξικά
σε απευθείας σύνδεση ), ξεκινώντας έργα σε συνεργασία με μαθητές άλλων σχολικών
ιδρυμάτων στη Ρουμανία ή στο εξωτερικό.
Φάση διαχείρισης και σχεδιασμού: Για την υλοποίηση του έργου, το τεχνολογικό
γυμνάσιο του Ploiesti ξεκίνησε επαφές με εκπαιδευτικούς από άλλα εκπαιδευτικά
ιδρύματα του νομού. Σχεδιάσαμε και διανείμαμε μορφές καλής πρακτικής στους
εκπαιδευτικούς. Μετά την ερμηνεία των εντύπων, προέκυψε η προθυμία συμμετοχής των
ερωτηθέντων στις δραστηριότητες του έργου και η ικανότητά τους να φέρουν την
καινοτομία στη μαθησιακή διαδικασία.
Το Τεχνολογικό Λύκειο του Ploiesti παρείχε πληροφορίες για τη συνέντευξη, καθώς και τον
χώρο, τον εξοπλισμό και το εξειδικευμένο προσωπικό που απαιτήθηκε.
Η διαχείριση του έργου στο στάδιο του σχεδιασμού περιελάμβανε δραστηριότητες όπως:
έναρξη επαφών, σύνταξη, διανομή και ερμηνεία της φόρμας καλής πρακτικής,
προετοιμασία συνέντευξης, συνέντευξη.
Η αποτελεσματική κατανομή των καθηκόντων των σχολείων που συμμετέχουν στο σχέδιο,
για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους, και η πραγματοποίηση ορισμένων σαφών
δραστηριοτήτων, οδηγεί στην επίτευξη των στόχων του έργου.
Καινοτόμες

πτυχές και

αντίκτυπος

στην παραδοσιακή διδακτική μέθοδο:

Η

διαφοροποίηση των στρατηγικών αξιολόγησης της διδασκαλίας και της μάθησης μπορεί να
επιτευχθεί μόνο με την εστίαση στη διαμόρφωση του εκπαιδευόμενου σε έναν
ανεξάρτητο, πραγματικό ή / και εικονικό εξερευνητή και θεμελιωτή της μάθησης.
Οι νέοι μαθαίνουν πιο εύκολα με τη βοήθεια των σύγχρονων τεχνικών, μέσω της
κατάρτισης που του παρέχει ο εκπαιδευτικός, είναι πιο προσεκτικοί στο σχολείο, δεν
χρειάζεται να υιοθετούν αυστηρά χρονικά πλαίσια και αποδίδουν καλύτερα.
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Η χρήση σύγχρονων στρατηγικών για τη συμπλήρωση των παραδοσιακών μεθόδων
διδασκαλίας επιτρέπει τη διατήρηση πιο διαφοροποιημένου εκπαιδευτικού υλικού μέσω
της ακρόασης, της προβολής και της αλληλεπίδρασης.
Η χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας ως εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κάθε μάθημα
πληροφορικής / τεχνολογιών πληροφορικής (ΤΠΕ) προωθεί τις νέες ψηφιακές ικανότητες
των μαθητών σε πρώτη φάση και στη συνέχεια τους προσφέρει την ευκαιρία να γίνουν
προηγμένοι χρήστες της τεχνολογίας της πληροφορικής.
Η δημιουργία αυτής της πλατφόρμας ως κινητήριας στήριξης των μαθητών, μου έδωσε την
ευκαιρία να επωφεληθώ από την εμπειρία που αποκτήθηκε από τη διδασκαλία της
πληροφορικής αλλά και να ανακαλύψω νέες μεθόδους και στρατηγικές προσέγγισης στον
τομέα αυτό.
Δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσμάτων σε διαφορετικά πλαίσια και πιθανότητα χρήσης
και από άλλα ιδρύματα: Η χρήση μιας εκπαιδευτικής πλατφόρμας είναι επωφελής για
κάθε ίδρυμα, καθώς αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής για το εκπαιδευτικό
προσωπικό. Το περιβάλλον, ως εικονικό μέσο ηλεκτρονικής αποθήκευσης μαθησιακών
πόρων συντελεί στη συμμετοχή και παρακίνηση των μαθητών στην ανάληψη ευθύνης για
τις σπουδές και τις γνώσεις που αποκτώνται προκειμένου να αναπτύξουν τις δεξιότητές
τους στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης.
Οι πληροφορίες που μεταδίδονται στο εικονικό περιβάλλον:
-μπορεί να είναι εύκολα προσβάσιμες από οποιονδήποτε σε οποιαδήποτε ώρα, χωρίς να
έχει το χαρακτηριστικό των τάξεων μαθημάτων όπου το πρόγραμμα είναι σταθερό και η
παρουσία είναι υποχρεωτική, η ηλικία ως κριτήριο εξαφανίζεται
-δίνουν την αίσθηση της μάθησης
-παρέχονται με τη σκεπτική μάθηση στο χώρο των μαθητών
Η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας προωθεί τη συνεργασία μεταξύ άμεσων και έμμεσων
δικαιούχων της εκπαίδευσης μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων.
Σε έναν κόσμο όπου οι εργασίες μας αποστέλλονται συχνά μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και καθημερινές πληροφορίες μέσω εικονικών χώρων, σε μια κοινωνία όπου
ο όρος "φίλος" συγχέεται με το Διαδίκτυο, πιστεύω ότι η γεωγραφική εγγύτητα δεν έχει
σημασία.
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4. ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΜΕΣΑ ΣΕ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Υπεύθυνος υλοποίησης: Malina Stegaroiu
Ίδρυμα: National College “Mihai Viteazul”

Πληροφορίες για τον καθηγητή: Ονομάζομαι Malina Stegaroiu και διδάσκω Μαθηματικά
στο Εθνικό Κολλέγιο "Mihai Viteazul" εδώ και 30 χρόνια. Το κολλέγιο που διδάσκω είναι
πάνω από 100 χρονών και είναι διάσημο στην περιφέρεια Prahova της Ρουμανίας.
Στο πλαίσιο του κρατικού εκπαιδευτικού συστήματος, το κολέγιο υπάγεται στην Σχολική
Επιθεώρηση Σχολών και στο Υπουργείο Παιδείας. Οι καθηγητές Μαθηματικών είναι μέλη
της Εταιρείας Μαθηματικών Επιστημών, οι οποίοι διοργανώνουν ετήσιες Επιστημονικές
Συνεδρίες, Διεθνή Συνέδρια, Θερινά Μαθήματα, Ολυμπιάδες και Διαγωνισμούς επιστημονικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες εξαιρετικής αξίας.
Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι μαθητές συνεχώς χρησιμοποιούν εξειδικευμένες
υπολογιστικές μηχανές για να ενσωματώσουν την ψηφιακή τεχνολογία στη μαθηματική
σκέψη. Ορισμένα θέματα στο αναλυτικό πρόγραμμα αναδιαμορφώνονται ως πρακτικά
ερευνητικά έργα μαθητών σε διάφορες συνεργασίες, με την τοπική κοινότητα ή άλλα
σχολεία. Ο σχεδιασμός και η οικοδόμηση ενός έργου μαζί με τους μαθητές αποτελεί
πρόκληση και για μένα. Η ανατροφοδότηση από τα αποτελέσματα, καθώς και η αποδοχή
των μαθητών και γονέων είναι στοιχεία που αξιολογούνται ενθαρρυντικά.
Τύπος σχολείου, πόλη, αριθμός μαθητών και καθηγητών, ηλικία μαθητών: Θεωρητικό
γυμνάσιο με πραγματικό και ανθρώπινο προφίλ, δίγλωσσα μαθήματα (Αγγλικά, Γαλλικά,
Γερμανικά) και γυμναστήριο με τάξεις επίδοσης. Τα ψηφιακά εργαλεία χρησιμοποιούνται
κυρίως από τους μαθητές με αυτό το προφίλ. Στο Γυμνάσιο - Λύκειο ΜαθηματικώνΠληροφορικής (12-18 ετών), οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα προγραμματισμού και
συμμετέχουν σε ένα προαιρετικό πρόγραμμα ρομποτικής.
Η πολιτική διαχείρισης κολλεγίων είναι ευέλικτη και ευνοϊκή για τις εκπαιδευτικές
συνεργασίες. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές ενθαρρύνονται και υποστηρίζονται στην
ανάπτυξη εκπαιδευτικών σχεδίων σε οποιοδήποτε τομέα σε περιφερειακό και εθνικό
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επίπεδο. Το δίπλωμα αποφοίτησης του γυμνασίου αναγνωρίζεται από τα πανεπιστήμια και
στην αγορά εργασίας ως πιστοποιητικό ποιότητας.
Γενική περιγραφή του έργου και του σκοπού: Διερεύνηση της μεθοδολογικής και
παιδαγωγικής δημιουργικότητας μέσω εκπαιδευτικού λογισμικού και εργαλείων για την
αντιμετώπιση πρακτικών δραστηριοτήτων - αυτές αποτελούν πολύτιμες έρευνες και
ερευνητικές προσπάθειες. Οι μαθητές προτιμούν τη γνώση που μεταδίδεται μέσω των
ψηφιακών μέσων που εξοικειώνονται.
Οι σχέσεις μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών βελτιώνονται σημαντικά μέσω της ομαδικής
εργασίας.
Στο πλαίσιο του σχεδίου, η πρωτοβουλία αφήνεται σε μαθητές που συχνά είναι πιο
δημιουργικοί από τους εκπαιδευτικούς. Επιλέγουν το θέμα, το στυλ εργασίας, τη γλώσσα
προγραμματισμού και τη μορφή παρουσίασης. Οι μαθητές ευνοούν τα διεπιστημονικά
προγράμματα για τις ώρες διδασκαλίας και συμμετέχουν σε αυτά με υπευθυνότητα και
ενθουσιασμό.
Φάση διαχείρισης και σχεδιασμού: Επιλέξαμε τη συμμετέχουσα ομάδα μαθητών και
δημιουργήσαμε μαζί με τους συνεργάτες και τους γονείς των μαθητών πεδία και
προθεσμίες. Η διαχείριση ήταν σωστή και δημιούργησε τους κατάλληλους χώρους
επιτυχίας.
Καινοτόμες πτυχές και αντίκτυπος στην παραδοσιακή διδακτική μέθοδο: Οι
αναμενόμενες αλλαγές είναι: η αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τα
Μαθηματικά και η διεύρυνση του διεπιστημονικού κόσμου της επιστημονικής γνώσης.
"Ενεργοποιώντας" μαθητές στις ψηφιακές ικανότητες για την αναζήτηση και την ερμηνεία
των πληροφοριών για την έρευνα και την ανακάλυψη της μάθησης.
Χρησιμοποιώντας ψηφιακά περιβάλλοντα ως εργαλεία που αποσκοπούν στην εργασία, την
έρευνα και τη συνεργασία για τους μαθητές και τους δασκάλους της τάξης, η διδασκαλία
μπορεί να μετασχηματισθεί και να ξεφύγει από από την παραδοσιακή καθ' έδρας
διδασκαλία .
Έχω προσδιορίσει αντικείμενο σπουδών που έχουν ισχυρό πρακτικό ενδιαφέρον (μονάδες
μέτρησης, στατιστική ανάλυση) και έχουν αντικαταστήσει την κλασική διδασκαλία και
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μάθηση με την ανάπτυξη ενός διεπιστημονικού έργου στο οποίο οι μαθητές έχουν
ανακαλύψει και υλοποιήσει τις ψηφιακά επεξεργασμένες γνώσεις.
Δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσμάτων σε διαφορετικά πλαίσια και πιθανότητα χρήσης
και από άλλα ιδρύματα: Αποτελεί μια βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος για την
εισαγωγή ωρών αφιερωμένων στην ανάπτυξη διεπιστημονικών έργων προσαρμοσμένων
στην ηλικία των μαθητών. Η ανάπτυξη σχεδίων σημαίνει, πρωτίστως, συνεργασία μεταξύ
μαθητών - γονέων και δασκάλων. Τα αποτελέσματα των επεξεργασμένων έργων (που
χρησιμοποιούνται και ως διδακτικό υλικό) μπορούν να διαδοθούν και ενδεχομένως να
μετατραπούν σε μία συνέχεια που συνθέτει τα στάδια της ανάπτυξης του έργου.
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5. I-Pad Art – Ο Εαυτός σου σε Κόμικ
Υπεύθυνος υλοποίησης: Sandra Lopez Diaz
Ίδρυμα: Colegio Bilingual Tierrallana - Huelva

Πληροφορίες για τον καθηγητή: Γεια σας, είμαι η Sandra López Díaz και είμαι καθηγήτρια
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νέων Τεχνολογιών στη σχολή Tierrallana
της Huelva. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Λονδίνο. Σπούδασα Καλές Τέχνες στο Τσέλσι
(Κολλέγιο Τέχνης) και έκανα το πτυχίο μου στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ. Μετά από λίγα
χρόνια εργασίας σε ένα στούντιο τέχνης, αποφάσισα να μετακομίσω στην Ισπανία και να
κάνω μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση. Έχω εργαστεί στην Tierrallana εδώ και 10 χρόνια και
αγαπώ απόλυτα ότι κάνω.
Τύπος σχολείου, πόλη, αριθμός μαθητών και καθηγητών, ηλικία μαθητών: Η Tierrallana
είναι ένα ιδιωτικό δίγλωσσο σχολείο. Έχουμε μικτά τμήματα αγόρια/κορίτσια δύο
βαθμίδων. Η μία με παιδιά από βρέφη έως 5 ετών και η άλλη από την πρωτοβάθμια έως
στην δευτεροβάθμια κλίμακα. Δουλεύουμε το ισπανικό εκπαιδευτικό σύστημα και ο
τομέας που απασχολούμαι είναι οι τέχνες και η τεχνολογία. Το Tierrallana School βρίσκεται
στο Aljaraque, στην επαρχία Huelva και περιβάλλεται από πεύκα και πανέμορφα τοπία.
Γενική περιγραφή του έργου και σκοπός: Το έργο βασίζεται στα κόμικ και στην ποπ τέχνη
και συγκεκριμένα πώς η έκφραση του προσώπου μπορεί να δημιουργήσει αισθήματα και
συναισθήματα. Ο στόχος του έργου είναι ο μαθητής να μάθει διάφορα επίθετα που
σχετίζονται με τα αισθήματα και τα συναισθήματα. Στη συνέχεια αναγνωρίσθηκαν
καλλιτέχνες όπως ο Roy Lichtenstein, ο Andy Warhol και το κίνημα της ποπ τέχνης.
Προετοιμασία και υλοποίηση του έργου: Η μόνη απαίτηση για αυτό το έργο είναι ένα iPad
ή tablet. Η εφαρμογή, idraw είναι δωρεάν. Τώρα πλέον που όλοι έχουν iPad ή tablet στο
σπίτι, είναι πολύ εύκολο να χρησιμοποιηθεί. Αν υπάρχει κάποιο σχολείο που δεν
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χρησιμοποιεί iPads, για να κάνει αυτό το έργο μπορεί απλά να ζητήσει από τους μαθητές
να φέρουν ένα από το σπίτι.
Φάση διαχείρισης και σχεδιασμού: Το έργο μου είναι για τα κόμικ και την ποπ τέχνη και
πώς η έκφραση του προσώπου μπορεί να δημιουργήσει αισθήματα και συναισθήματα. Η
χρήση του iPad ήταν αρκετά διασκεδαστική, επειδή τα κορίτσια συνηθίζουν να
φωτογραφίζουν. Οι μαθητές περιηγήθηκαν με τη φωτογραφική μηχανή του iPad και μόλις
μιλήσαμε για συναισθήματα και εκφράσεις του προσώπου, το δοκίμασαν με φίλους και
είδαμε τα αποτελέσματα σε έναν ψηφιακό πίνακα. Έτσι λοιπόν, όταν είπα "να δείξετε ένα
συναίσθημα, όπως μια έκφραση κούρασης", ή "βαρεμάρας", έπρεπε να τραβήξουν μια
εικόνα του προσώπου τους χρησιμοποιώντας τις οδηγίες. Έπειτα έπρεπε να βρουν μια
ιστορία τύπου κόμικ για να εκφράσουν αυτή την εικόνα. Μόλις ληφθεί η φωτογραφία, την
προσθέτουν στην εφαρμογή Idraw και αρχίζουν να σχεδιάζουν το κόμικ τους, με χρήση
πίνακα, κειμένου και φωνής. Η διαδικασία ήταν εξαιρετικά ενθαρρυντική. Πολλοί μαθητές
δεν ήταν πολύ καλοί στο σχέδιο και όταν κάναμε οτιδήποτε σε φυσικό σχέδιο, έλεγαν:
"Κυρία, ξέρετε, δεν μου αρέσει να ζωγραφίζω", ή "Κυρία, δεν μπορώ να ζωγραφίσω. Δεν
είμαι πολύ καλός σε αυτό". Έτσι, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Idraw ήταν πολύ
ενθαρρυντικό γι 'αυτούς, επειδή έβρισκαν την εικόνα, τοποθετούσαν πάνω ένα επίπεδο
και παρατηρούσαν ανιχνεύοντας την εικόνα. Έτσι ανακάλυψαν ότι είναι πολύ πιο εύκολο
να σχεδιάζεις και να φτιάχνεις το δικό σου έργο τέχνης χωρίς να χρειάζεται να κάνεις λάθη
όπως σε ένα κομμάτι χαρτί. Μπορούσαν απλά να το σβήσουν και να ξαναρχίσουν ή να
γυρίσουν σε ένα άλλο επίπεδο και να συνεχίσουν να δουλεύουν. Βρήκα πολλά κορίτσια
που έπαιρναν τα iPads τους για να τραβήξουν κάθε είδους θέμα. Και πολλοί γονείς μου
είπαν ότι τα Σαββατοκύριακα τους έγινα ποιοτικά και ευχάριστα. Οπότε με την περιήγηση,
τη φωτογράφιση και το πρόγραμμα, βρέθηκαν κορίτσια που αρχικά δεν ήθελαν να
σχεδιάσουν οτιδήποτε, να αγαπούν πραγματικά το σχέδιο. Σε ένα μέρος αυτού του έργου
επίσης τους παρότρυνα να δείξουν στους υπόλοιπους μαθητές πώς πραγματικά έκαναν το
έργο τέχνης, τις ιδέες και τον τρόπο που το έκαναν. Έτσι, μάθανε πως μπορούσαν να
περιγράψουν το έργο τους και να το παρουσιάσουν σε κοινό, το οποίο ήταν επίσης πολύ
διασκεδαστικό.
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Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούμε τεχνολογία στην τάξη, ειδικά τα iPads
και τα tablet, ακόμα και τα κινητά τηλέφωνα, επειδή οι μαθητές, ειδικά σε αυτή την ηλικία,
στο 1ο και 2ο της ESO, είναι εντελώς εξοικειωμένοι στη χρήση κινητών τηλεφώνων. Έτσι
πρέπει πραγματικά να τους διδάξουμε πώς να χρησιμοποιούν τα κινητά τηλέφωνα σε
μεγάλο βαθμό. Τα προγράμματα iPad στο σχολείο αναζητούσαν πάντα την πιο πρόσφατη
καινοτομία για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Πρέπει πάντα να είμαστε ενημερωμένοι.
Καινοτόμες πτυχές και αντίκτυπος στην παραδοσιακή διδακτική μέθοδο: Νομίζω ότι η
καινοτομία είναι πολύ σημαντική. Πρέπει κανείς να ψάχνει συνεχώς νέες ιδέες για τους
μαθητές. Νομίζω ότι το σχολείο, δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά το εκπαιδευτικό σύστημα. Και
πιστεύω ότι είναι καιρός να αρχίσουμε να το αλλάζουμε. Πρέπει πραγματικά να
εργαστούμε σε ομάδες. Οι μαθητές πρέπει να μάθουν πώς να εργάζονται με βάση το έργο,
επειδή τους ωθεί να πειραματιστούν και να ερευνήσουν. Ένα μέρος του έργου στο σχολείο
μας είναι επίσης η υλοποίηση νέων έργων, όπου οι μαθητές θα αναπτύσσουν τη
διαδικασία σχεδιασμού ή όπου θα πρέπει να ερευνήσουν. Πρέπει να παράγουν απαντήσεις
για την επίλυση του προβλήματος. Πρέπει επίσης να πειραματιστούν στο να κάνουν, να
δημιουργήσουν και να δουν τί μπορεί να έχει πάει στραβά. Είναι πολύ σημαντικό να
αρχίσουμε να εργαζόμαστε με αυτόν τον τρόπο στην τάξη, αντί του καθηγητή που δίνει
στους μαθητές όλες τις πληροφορίες με αποτέλεσμα οι μαθητές να βαριούνται τη
διαδικασία. Είναι πραγματικά σημαντικό να αρχίσουμε να αλλάζουμε και να κάνουμε το
σχολείο διασκεδαστικό, για να πηγαίνουν οι μαθητές στην τάξη με προσμονή. Αυτή είναι η
ιδέα, αυτό θέλω. Όταν πήγαινα στο σχολείο, μερικές φορές απλώς μισούσα το σκηνικό και
βλέποντας τον δάσκαλο να γράφει στον μαυροπίνακα. Ήταν απολύτως βαρετό. Έτσι,
παρατήρησα καθηγητές που ήταν ευτυχείς με το να μιλάνε με τους μαθητές τους και να
συζητούν για να ανταλλάσουν ιδέες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό! Πρέπει να δώσουμε
πραγματικά τη θέση του πρωταγωνιστή στους μαθητές. Πρέπει να τους ακούσουμε, είναι
αυτοί με τις νέες και φρέσκες ιδέες και είναι σημαντικό οι δάσκαλοι να είναι εκεί για να
καθοδηγήσουν τους μαθητές. Πρέπει να παρακινήσουμε τους μαθητές μας και πρέπει
πραγματικά να αρχίσουμε να αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο πράττουμε τη διδασκαλία
στην τάξη.

61

6. Ο Καθηγητής Utonio μας βοηθάει να ταξιδέψουμε στο παρελθόν.
Υπεύθυνος υλοποίησης: Silvia CarratalàRìos
Ίδρυμα: ColegioPenyagolosa - Borriana

Πληροφορίες για τον καθηγητή: Γεια σας, το όνομά μου είναι Silvia Carratalá. Δουλεύω ως
εκπαιδευτικός για 15 χρόνια, σε ένα δημοτικό σχολείο. Οι μαθητές μου είναι 5 ετών. Έχω
πτυχίο διδασκαλίας και μεταπτυχιακό δίπλωμα στην εκπαίδευση και τις νέες τεχνολογίες.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εφαρμόζω τις ΤΠΕ από το 2007. Έχω δημοσιεύσει αρκετό
υλικό για τον διαδραστικό πίνακα στο περιοδικό Pluma y arroba. Συμμετέχω ως μέλος σε
μια ομάδα που ονομάζεται Aumentar, στόχος της οποίας είναι η εφαρμογή αυξημένης και
εικονικής πραγματικότητας στην εκπαίδευση. Τέλος, συμμετείχα σε ένα διάσημο ισπανικό
σωματείο, που ονομάζεται Σπειροειδής εκπαίδευση και τεχνολογίες, το οποίο προωθεί τις
νέες τεχνολογίες στη διαδικασία της μάθησης.
Τύπος σχολείου, πόλη, αριθμός μαθητών και καθηγητών, ηλικία μαθητών: Το σχολείο
όπου διδάσκω ονομάζεται CEIP PENYAGOLOSA. Είναι δημόσιο σχολείο, το οποίο
συμμετέχει σε 2 ευρωπαϊκά προγράμματα, το Erasmus + και το ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο
γλωσσών. Εφαρμόζουμε μια μεθοδολογία που ονομάζεται "μάθηση για δεξιότητες" ή
"βασικές ικανότητες", ή "προσέγγιση μάθησης μέσω της μάθησης". Το σχολείο μου
διαθέτει ένα ψηφιακό και διαδραστικό πίνακα σε μια μεγάλη τάξη και ένα εξειδικευμένο
δωμάτιο για τη χρήση υπολογιστών. Σήμερα, οι συνάδελφοί μου μαθαίνουν να
χρησιμοποιούν τάμπλετ στη διαδικασία εκμάθησης σε ένα βασικό μάθημα. Προσωπικά, οι
μαθητές μου χρησιμοποιούν συνήθως ένα ρομπότ που ονομάζεται "BeeBot" για να
προγραμματίσουν. Χρησιμοποιούν τον διαδραστικό και ψηφιακό πίνακα κάθε μέρα για την
εγγραφή στην τάξη, το ημερολόγιο και ούτω καθεξής. Χρησιμοποιούμε τάμπλετ για
δραστηριότητες που σχετίζονται με την επαυξημένη πραγματικότητα ή για τη χρήση
εφαρμογών για να μάθουμε να προγραμματίζουμε, όπως "Code-a-pillar " ή " Κωδικοποίηση
για παιδιά ".
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Γενική περιγραφή του έργου και σκοπός, καινοτόμες πτυχές της πρότασης και πιθανή
επίδραση στην παραδοσιακή διδασκαλία: Για να φτιάξω αυτή τη δραστηριότητα, είχα
κίνητρα από χαρακτηριστικά νέων έργων. Οι μεγάλες μελλοντικές προκλήσεις στον
εκπαιδευτικό τομέα είναι πώς να μεταρρυθμίσουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα και να
προετοιμάσουμε τους νέους μας για θέσεις εργασίας που δεν υπάρχουν ακόμη.
Χρησιμοποιώντας τεχνολογίες που δεν έχουν επινοηθεί ακόμη για την επίλυση
προβλημάτων που δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη. Αυτά τα λόγια με κάνουν να πιστεύω ότι οι
μαθητές πρέπει να είναι οι κύριοι συντελεστές στη διαδικασία της μάθησης και πρέπει να
μάθουν να ανακαλύπτουν μόνοι τους, με πειραματισμό. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί
πρέπει να παρέχουν το περιβάλλον στους μαθητές να κατανοούν τα γεγονότα, να
αναλύουν τις σχέσεις και τέλος να μαθαίνουν όταν βρίσκουν τις απαντήσεις. Στη
διαδικασία αυτή, βήμα προς βήμα, οι μαθητές πρέπει να αφήσουν στην άκρη τη
διδασκαλία ικριωμάτων, σύμφωνα με τον Vygotsky, προκειμένου να αναπτύξουν
δεξιότητες μάθησης, οι οποίες είναι ένας από τους υψηλότερους στόχους στην
εκπαίδευση, καθώς και η αυτονομία της μάθησης, της δημιουργικότητα και της κριτικής
σκέψη. Για αυτούς τους λόγους, προσπαθώ οι μαθητές μου να αναπτύξουν την ικανότητα
που λέγεται "μάθηση για μάθηση" και θέλω να εμπλακούν σε πραγματικό πλαίσιο. Γι αυτό
χρησιμοποιώ την εικονική πραγματικότητα στο μάθημά μου: "Ο καθηγητής Utonio μας
βοηθά να ταξιδέψουμε στο παρελθόν", διότι με τη χρήση αυτού του εργαλείου οι μαθητές
μου μπορούν να μάθουν από μια ουσιαστική αλληλεπίδραση, σύμφωνα με μια εικονική
εμπειρία και να αναπτύξουν την ικανότητα να μαθαίνουν στην υπόλοιπη ζωή τους.
Προετοιμασία και υλοποίηση του έργου: Για να προετοιμάσουμε αυτή την πρακτική,
χρησιμοποιούμε μια εφαρμογή που ονομάζεται "IFunFace", για να φέρει την εικόνα του
καθηγητή Utonio στη ζωή και να δημιουργήσει ένα αστείο βίντεο, στο οποίο λέει ότι ήταν
επιστήμονας και ότι θα μπορούσε να μας βοηθήσει να ταξιδέψουμε στο παρελθόν με ένα
μαγικό ζευγάρι γυαλιά. Λέει ότι πρέπει να εισαγάγετε το smartphone στο μαγικό ζευγάρι
γυαλιών και να αναζητήσετε την εφαρμογή: "Jurassic World: Apatosaurus". Στη συνέχεια,
χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα με την ολοκλήρωση του βίντεο με την εικόνα της
εφαρμογής, έπρεπε να ταξιδέψουμε στον κόσμο των δεινοσαύρων. Έβαλα αυτό το βίντεο
στο κανάλι μου στο YouTube και δημιούργησα έναν κώδικα QR για τη σύνδεση της
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διεύθυνσης URL του βίντεο μου στο YouTube. Διατήρησα τον κώδικα QR σε ένα κιβώτιο,
που μία μέρα έφτασε μυστηριωδώς στην τάξη μας. Χρησιμοποιήσαμε έναν αναγνώστη QR
για να ακούσουμε το μήνυμα του καθηγητή Utonio. Κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης,
μπορούσαν να απολαύσουν την παρακολούθηση του τρόπου που ο Apatosaurus ξύπνησε,
σηκώθηκε, έφαγε και κοιμήθηκε, καθώς και μερικά ερπετά που πετούν. Η εκτέλεση του
έργου ήταν πολύ καλή και σύμφωνα με τις προσδοκίες μου. Για να είμαι ειλικρινής, ένας
μικρός αριθμός μαθητών φώναξε και τα πόδια τους έτρεμαν από φόβο, όταν είδαν ότι ο
δεινόσαυρος περπατούσε προς τα πλάγια, αλλά η πλειοψηφία απολάμβανε την εμπειρία.
Φάση διαχείρισης και σχεδιασμού: Η πρακτική μου σχετίζεται με διάφορα θέματα, όπως
το PBL (Project Based Learning). Αυτή η δραστηριότητα ονομάζεται "Οι Δεινόσαυροι".
Υπάρχει επίσης θέμα με τη φορητή μάθηση. Κατά τη διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων,
χρησιμοποιούμε τάμπλετ για να μάθουμε, διότι σύμφωνα με τη θεωρία του συνδετικού
συστήματος, η γνώση μπορεί να είναι σε όλες τις ανθρώπινες συσκευές. Επίσης, εικονική
και επαυξημένη πραγματικότητα. Κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας και χάρη
στον διάσημο χαρακτήρα καθηγητή Utonio, οι μαθητές μπορούν να ταξιδέψουν στο
παρελθόν χρησιμοποιώντας την εικονική πραγματικότητα και να εξερευνήσουν το φυσικό
περιβάλλον όπου ζούσαν οι δεινόσαυροι σε μία χαμένη εποχή, που όμως τους προσελκύει
δυναμικά. Οι στόχοι μου ήταν η εξερεύνηση του φυσικού περιβάλλοντος, η ανακάλυψη
των ΤΠΕ, η αύξηση των εμπειριών των μαθητών χρησιμοποιώντας την εικονική και την
επαυξημένη πραγματικότητα, προκειμένου να τις προσεγγίσουν στον απολεσθέντα κόσμο
των δεινοσαύρων, κάνοντάς την όσο το δυνατόν πιο πραγματική και στην εδραίωση του
περιεχομένου που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας από μια
συναρπαστική, διαδραστική και οπτική προοπτική.
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7. Μαθαίνοντας Μαθηματικά την Εποχή του Διαδικτύου
Υπεύθυνος υλοποίησης: Claudio Marchesano, Enrico Perucca
Ίδρυμα: IIS Federico Caffè - Roma

Πληροφορίες για τον καθηγητή: Είμαι ο Enrico Perucca και μαζί με τον καθηγητή Claudio
Marchesano θα σας μιλήσουμε για το σχολείο μας, το Ινστιτούτο Federico Caffè. Είμαστε
ένα σχολείο που λειτουργεί δύο μεγάλους τομείς της τεχνικής εκπαίδευσης: τον οικονομικό
τομέα και τον τεχνολογικό τομέα.
Το Ινστιτούτο μας είναι ένα σχολείο 1300 μαθητών (για να σας δώσουμε μια ιδέα για το
μέγεθός του) και αποτελεί το κέντρο της τεχνικής εκπαίδευσης.
Το Monteverde, που είναι η περιοχή αναφοράς, είναι αναμφίβολα μια αστική περιοχή.
Περιλαμβάνει μαθητές αστικής, μεσο-αστικής και υψηλής αστικής τάξης, αφού στην
πραγματικότητα οι μαθητές ανήκουν σε πολλές περιοχής έξω από τα όρια του Monteverde.
Στο ίδρυμα φοιτούν μαθητές που προέρχονται από περιοχές όπως: Viale Marconi από την
περιοχή Portuense μέχρι το Trullo και το Magliana. Όλα αυτά καθορίζουν μια ετερογενή
ομάδα μαθητών τόσο από κοινωνικής, όσο και από κοινωνικοπολιτιστικής άποψης,
αναφορικά με τις οικογένειες προέλευσης.
Το όνομά μου είναι ο Claudio Marchesano και διδάσκω Μαθηματικά και Πληροφορική εδώ
και είκοσι χρόνια. Το έργο αυτό γεννιέται κυρίως χάρη στην επιμονή του επικεφαλής, ο
οποίος πιστεύει σθεναρά σε αυτό το είδος διδασκαλίας και στη συνάδελφό μας Vera
Francioli, που με υποστήριξε στην ανάπτυξη του θεωρητικού μέρους και στη συλλογή
πληροφοριών για το υπερκειμένο.
Γενική περιγραφή του έργου και σκοπός: Ο ιστός μπορεί να αποτελέσει έναν πολύ
σημαντικό πόρο για τη διδασκαλία. Ένα μάθημα βίντεο μπορεί να επαναληφθεί πολλές
φορές και με την ταχύτητα που επιλέγει ο μαθητής. Ο ιστότοπος έχει σχεδιαστεί για τους
μαθητές μας, οι οποίοι παρακολουθούν ένα Τεχνικό Ινστιτούτο. Έχουμε επίσης βίντεο
μαθήματα από τα Khan Academy, Julio Rios, Lessthan3math και Schooltoon, τα οποία
αύξησαν τις συνθήκες για αποτελεσματικότερη εργασία μέσα στην τάξη, όπου είναι δυνατή
η πραγματοποίηση περισσότερων εκπαιδευτικών σεμιναρίων με στοχοθετημένες,
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μονομερείς ή ομαδικές ασκήσεις, διαγωνισμούς μαθηματικών, επίλυση σύνθετων
προβλημάτων,

κλπ.

Το

έργο

αποσκοπεί

στην

ανάκτηση

συγκεκριμένων

και

περιγραφόμενων ελλείψεων για μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη απλή ή
εμπεριστατωμένη μελέτη. Είναι επίσης μια ευκαιρία, να προσφέρουμε στους μαθητές του
σχολείου μια εξατομικευμένη εκπαίδευση.
Καινοτόμες πτυχές και αντίκτυπο στην παραδοσιακή διδακτική μέθοδο: Τα παιδιά και οι
οικογένειές τους ήταν ενθουσιασμένα με αυτό το εργαλείο που τους διατέθηκε.
Πλεονεκτήματα προέκυψαν και για μαθητές με ΕΕΑ.
Η βελτίωση στα μαθηματικά είναι σημαντική, όπως αποδεικνύουν τα αποτελέσματα των
μαθητών στις εξετάσεις INVALSI.
Αξιοσημείωτη είναι επίσης η βελτίωση στην εκμάθηση των μαθηματικών των αλλοδαπών
μαθητών ή όσων αντιμετωπίζουν δυσκολίες για τους πιο ποικίλους λόγους (από την ειδική
μαθησιακή αναπηρία, έως τη νοητική καθυστέρηση), συμπεριλαμβανομένων των παιδιών
που έπρεπε να εγκαταλείψουν το σχολείο για μεσοπρόθεσμη / μακρά περίοδο.
Δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσμάτων: Αναφορικά με τις εξωτερικές σχέσεις, έχουμε
κληθεί σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, ειδικά από τον σύλλογο "SOS DYSLEXIA". Βρεθήκαμε
δύο φορές στο Σαν Μαρίνο, μία φορά σε μια εθνική συνέλευση και μία φορά μιλώντας σε
όλους τους δασκάλους της μέσης εκπαίδευσης. Βρεθήκαμε στη Νάπολη στο δεύτερο
εθνικό συνέδριο του "SOS DYSLEXIA". Επισκεφθήκαμε τα πανεπιστήμια Trapani, Cosenza
στη Σιένα αρκετές φορές. Ο ιστότοπος μας έχει υψηλή κατάταξη στην αναζήτηση επειδή
εντοπίζεται αμέσως όταν κάποιος γράφει: Μαθηματικά, μαθηματική εκπαίδευση,
ανεστραμμένη μαθηματική εκπαίδευση. Φαίνεται έτσι πολύ σαφές ότι το έργο έχει άμεση
επιρροή. Υπάρχουν και αυτά τα βίντεο-μαθήματα, όπου έχει διαπιστωθεί ότι οι μαθητές
που αποκομίζουν μεγαλύτερο πλεονέκτημα διδασκαλίας όταν γίνεται με αυτόν τον τρόπο η
"ψηφιακή διδασκαλία", είναι οι μαθητές της DSA, οι ξένοι μαθητές και τα παιδιά BES. Έτσι
μας προσκάλεσαν σε αυτές τις διασκέψεις και μιλήσαμε μαζί, για να μοιραστούμε τα
αποτελέσματα του έργου.
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8. Μία Μέρα στην Πόλη
Υπεύθυνος υλοποίησης: Maria Di Seri
Ίδρυμα: IC A. Rosmini – Roma, Ιταλία

Πληροφορίες για τον καθηγητή, Τύπος σχολείου, πόλη, αριθμός μαθητών και
καθηγητών, ηλικία μαθητών: Το έργο «Μια μέρα στην πόλη», που σχεδιάστηκε από τη
Maria Di Seri, υλοποιείται από το Σεπτέμβριο του 2012. Το έργο ξεκινάει από την ιδέα του
παιχνιδιού προσομοίωσης (ρόλων) που εφαρμόζεται στους κλάδους σπουδών. Είναι ένα
έργο που έχει μετασχηματίσει ριζικά τη παραδοσιακή διδασκαλία στο Ανώτατο Ινστιτούτο
Antonio Rosmini. Αγκαλιάζει όλους τους κλάδους και αναπτύσσεται καθ 'όλη τη διάρκεια
του σχολικού έτους. Επιπλέον, ενθαρρύνει την αλληλο-εκπαίδευση, επιτρέποντας στους
μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να πάρουν τη θέση των εκπαιδευτικών.
Γενική περιγραφή του έργου και σκοπός: Όλη η διδασκαλία πραγματοποιείται με την
υποστήριξη μιας ψηφιακής πλατφόρμας. Οι μαθητές στην τάξη, ακολουθούν τα μαθήματα
και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με τους εκπαιδευτικούς, χάρη στην υποστήριξη του
Chromebook και υπολογιστές που επιτρέπουν στο καθηγητή να ελέγχει προσβάσιμους
ιστότοπους και υλικά προς αναζήτηση. Η χρήση του Chromebook επιτρέπει επίσης την
προσαρμογή της διδασκαλίας στις ανάγκες κάθε μεμονωμένου μαθητή και δίνει επίσης τη
δυνατότητα να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως εκπαίδευση για όλους εκείνους τους
μαθητές που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν από κοντά. Αυτά τα πλεονεκτήματα θα
πρέπει να τονιστούν, καθώς τα παιδιά στην τάξη μπορούν να αλληλεπιδράσουν με εκείνα
στο σπίτι - και όλοι μπορούν να εργαστούν πάνω σε κοινά προγράμματα.
Επιπλέον, η διδασκαλία της κωδικοποίησης και της ρομποτικής εισήχθη σε όλα τα επίπεδα
του σχολείου. Οι ίδιοι οι μαθητές, ξεκινώντας από το δημοτικό σχολείο με την υποστήριξη
των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δημιουργούν βίντεο, κινούμενα σχέδια
σχετικά με την ιστορία, την λογοτεχνία, την επιστήμη, την γεωγραφία κλπ. Το έργο
χωρίζεται σε διάφορα περιβάλλοντα - εικονικά και πραγματικά - κατά μήκος ενός
συνεχόμενου χώρου-χρόνου.
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Καινοτόμες πτυχές και αντίκτυπος στην παραδοσιακή διδακτική μέθοδο: Η έννοια στην
οποία βασίζεται το έργο είναι αυτή της προσομοίωσης μιας πόλης. Οι υπουργοί, μαθητές
που επιλέγονται από τους συνομηλίκους τους, συντονίζουν και οργανώνουν τις
δραστηριότητες της πόλης. Μέσω της δημιουργίας βίντεο, κινούμενων σχεδίων, παιχνιδιών
προσομοίωσης, σχεδιάζονται Καταστήματα, Μπαρ, Μουσεία, Πανεπιστήμια, Κέντρα
Απασχόλησης, Φυλακές, κλπ.
Το έργο έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου. Δημιουργήθηκε επίσης ένα εικονικό
ταξίδι, το οποίο έχει μέσα πραγματικά στοιχεία. Πρόκειται για ένα ταξίδι στο πέρασμα του
χρόνου (Μεσαίωνας) που γίνεται σε Μεσαιωνικό Κήπο, σε επαφή με τη φύση. Σε αυτό το
ταξίδι, οι μαθητές παρατηρούν έντομα, πεταλούδες, κλπ, πραγματοποιώντας ένα
αισθητικό ταξίδι (barefoot). Τα βίντεο του μεσαιωνικού κήπου είναι εξοπλισμένα με έναν
κώδικα QR, ο οποίος τα καθιστά ακόμα πιο εύχρηστα.
Μπορεί λοιπόν να ειπωθεί ότι η επανάσταση που εισάγει το πρόγραμμα είναι η χρήση
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ στη διδασκαλία των προγραμμάτων σπουδών τόσο για
την εύρεση και τη δημιουργία υλικού όσο και για την εμβάθυνση και μελέτη των κλάδων.
Επιπλέον, η διδασκαλία της κωδικοποίησης και της ρομποτικής εισήχθη σε όλα τα επίπεδα
του σχολείου. Οι ίδιοι οι μαθητές, ξεκινώντας από το δημοτικό σχολείο με την υποστήριξη
των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δημιουργούν βίντεο, κινούμενα σχέδια,
κινούμενα σχέδια που αναφέρουν ιστορίες, ιστορία, λογοτεχνία, επιστήμη, γεωγραφία κλπ.
Το έργο χωρίζεται σε διάφορα περιβάλλοντα - εικονικά και πραγματικά - κατά μήκος ενός
συνεχόμενου χώρου-χρόνου.
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9. Ali di Carta – Χάρτινα Φτερά
Υπεύθυνος υλοποίησης: Mauro Gianiorio, Stefania Zaccagnini, Cristina Biasiol
Ίδρυμα: IIS Sarandì - Roma

Περιγραφή, Υπεύθυνος υλοποίησης, το σχολείο και κοινωνικό υπόβαθρο: Το όνομά μου
είναι ο Mauro Gianiorio και είμαι δάσκαλος Γυμνασίου. Στην καριέρα μου έχω επίσης
υπάρξει αντιπρόεδρος και ειδικός στο σχεδιασμό, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που
ασχολήθηκα με το 201420 PON, στην περιοχή του Appio-Tuscolano (100 τ. χλμ).
Πρόκειται για μια επικράτεια που παρουσιάζει ισχυρές κοινωνικές αντιξοότητες, ιδίως
αποτυπώνοντας μία νεανική πραγματικότητα που αντιμετωπίζει αρκετά δύσκολες
καταστάσεις. Ωστόσο, υπάρχουν και διάφορα θετικά χαρακτηριστικά: ειδικότερα, υπάρχει
ένα ευρύτατο και σημαντικό δίκτυο ατόμων που ασχολούνται με την κοινωνική εργασία και
τη διαχείριση των κακουχιών, μια πραγματικότητα που φέρνει μπροστά καταστάσεις,
εμπειρίες και στοιχεία που αποτελούν σημαντικό εμπλουτισμό για την τοπική κοινωνία.
Βρισκόμαστε σε ένα από τα εργαστήρια πληροφορικής του σχολείου μας IIS Sarandì, το
οποίο είναι ένα ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης με δύο κατευθύνσεις: το καλλιτεχνικό και
το επαγγελματικό γυμνάσιο, με μαθητικό πληθυσμό περίπου 750 μαθητών. Σημαντική
είναι επίσης η παρουσία εσπερινών μαθημάτων, κάτι το οποίο αποτελεί σημαντική
προστιθέμενη αξία της εκπαιδευτικής μας προσφοράς. Με τις Διευθύνσεις Καλλιτεχνών
Σχολών καλύπτουμε το μεγαλύτερο μέρος της Εθνικής Προσφοράς σε αυτόν τον τομέα.
Επίσης, σε σχέση με το έργο Canvass, το οποίο ασχολείται με την ψηφιακή εκπαίδευση,
είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το Ινστιτούτο μας χαρακτηρίζεται από ένα σημαντικό
εργαστηριακό εξοπλισμό, ο οποίος καλύφθηκε τόσο από ιδιωτική όσο και από δημόσια
χρηματοδότηση. Ένα avant-garde οργανικό πλαίσιο καλής αποτελεσματικότητας, που
παρέχεται τόσο από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, όσο και με την ψηφιακή
διδασκαλία, και το οποίο αποτελεί επί του παρόντος ισχυρό σημείο.
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Γεια σας, το όνομά μου είναι η Cristina Biasiol και είμαι καθηγήτρια Μαθηματικών στον
επαγγελματικό τομέα και δούλεψα με νέους ηλικίας 15/16 ετών, μαθητές που αγαπούν
ελάχιστα να μείνουν στην τάξη και να ακούν για ώρες τον καθηγητή που μιλάει. Είναι
σαφώς πιο διατεθειμένοι να ενεργούν, να εξασκούν και φαίνεται καλό να προσπαθούν να
τους μεταφέρουν σε ένα διαφορετικό περιβάλλον και να τους κάνουν να δουλεύουν με
διαφορετικό τρόπο από την παραδοσιακή διδασκαλία.
Γενική περιγραφή του έργου και σκοπός: Το θέμα στο οποίο εργάστηκαν οι μαθητές ήταν
το FLIGHT, από διαφορετικές οπτικές γωνίες: επιστημονική, λογοτεχνική, ανθρώπινη,
καλλιτεχνική. Είπαμε στα αγόρια να επιλέξουν ένα θέμα για κάθε ομάδα και το έπραξαν. Σε
αυτό το σημείο ξεκίνησε η εργαστηριακή φάση επειδή άρχισαν να ψάχνουν για το
περιεχόμενο. Χρησιμοποιήσαμε αυτό το σχολικό εργαστήριο, με οθόνη, βιντεοπροβολέα
και όλους τους σταθμούς εργασίας στους οποίους οι μαθητές αναζητούσαν περιεχόμενο,
το ανέπτυξαν, το έβαζαν μαζί και ο εκπαιδευτικός το αναθεώρησε, έδωσε συμβουλές για
τον τρόπο επίλυσής τους και τον τρόπο παρουσίασής τους. Τα αγόρια επέλεξαν τότε πώς
να παρουσιάσουν αυτά τα περιεχόμενα και σχεδόν όλοι τους επέλεξαν να κάνουν μια
παρουσίαση στο PowerPoint, του πιο άμεσου και πιο προσβάσιμου εργαλείου για
αυτούς..., αλλά άλλοι πρότειναν εναλλακτικούς τρόπους. Κάποιος φρόντισε για τα γραφικά
και μερικές ομάδες εργάστηκαν για τη χρήση των πλατφορμών, διότι για να υλοποιήσουμε
αυτό το έργο -στο οποίο απαραίτητο να μοιραστούμε και να επικοινωνούμεχρησιμοποιήσαμε ψηφιακές πλατφόρμες όπως το EDMODO για να επικοινωνήσουμε και το
PADLET για να μοιραστούμε τα έργα. Επίσης μια ομάδα προσπάθησε να κατανοήσει τη
λειτουργία των πλατφορμών, να εξηγήσει στους άλλους τον τρόπο με τον οποίο
χρησιμοποιήθηκαν και να τους δώσει εύκολη πρόσβαση. Στη συνέχεια, υπήρξε η ομάδα
που προσδιορίζει ποιο ήταν το μέσο για την υλοποίηση του έργου. Υπήρχαν διαφορετικές
δυνατότητες: ένας ιστότοπος ή μια υποσελίδα της σχολικής ιστοσελίδας ή ενός blog. Μας
φάνηκε ότι το blog ήταν το πιο προσιτό πράγμα, άρα και η καλύτερη λύση.
Προετοιμασία και υλοποίηση του έργου: Αποφασίσαμε να επιλέξουμε ένα θέμα στο οποίο
θα μπορούσαμε να δουλέψουμε σε διαφορετικές πτυχές και αυτό ήταν ένα διεπιστημονικό
έργο, που το προτείναμε στους μαθητές και τους αφήσουμε να παράγουν περιεχόμενο
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κατάλληλα σχεδιασμένο που θα τοποθετηθεί σε ένα μέσο ορατό προς τα έξω. Έτσι υπήρχε
η φάση σχεδιασμού, όπου δούλευαν σε μικρές ομάδες και είχαν μόνο προτάσεις,
καθοδήγηση και επίβλεψη από εμάς. Το πλεονέκτημα αυτού του έργου ήταν να τους κάνει
να δουλεύουν σε ένα ανεπίσημο περιβάλλον και να δουλεύουν σε συνεργασία, το οποίο
ήταν το καλύτερο στοιχείο της εμπειρίας. Επειδή είναι συνηθισμένοι να δουλεύουν πολύ
ατομικά: τους έχουμε "αναγκάσει" λίγο να συνεργαστούν και ως εκ τούτου να αναπτύξουν
αυτές τις δυνατότητες συνεργασίας και ανταλλαγής που χαρακτηρίζουν μια ομάδα, διότι
αν δεν υπάρχει αυτή η ικανότητα, η εργασία δεν προχωράει.
Καινοτόμες πτυχές και αντίκτυπος στην παραδοσιακή διδακτική μέθοδο: Οι πιο
ενδιαφέρουσες συνέπειες συνδέονταν με την ανταπόκριση των μαθητών, οι οποίες είχαν
αυξανόμενο θετικό αποτέλεσμα στο ομαδικό πνεύμα στην τάξη: αντί να παρακολουθούν
παθητικά ένα μάθημα από τον καθηγητή, έχουν γίνει οι κύριοι συντελεστές. Κάτι το οποίο
συνέβαλε επίσης στην προσωπική αυτοεκτίμησή τους, επειδή δημιουργούν κάτι με τις
δικές τους ικανότητες και το θεωρούν πολύ σημαντικό. Επίσης, η συνεργασία με τον
καθηγητή αποδόθηκε με έναν εναλλακτικό τρόπο: αντί να βλέπουν τον καθηγητή που απλά
μιλάει για ένα περιεχόμενο, παρουσιάζεται ο καθηγητής που βοηθάει να δημιουργηθεί το
περιεχόμενο από τους μαθητές και αυτό τον βάζει στο ίδιο επίπεδο με τους μαθητές και
ενισχύθηκε η εκτίμησή τους προς αυτόν. Ήταν πολύ διασκεδαστικό, πρέπει να πούμε.
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B. 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
1. Ιστορίες Συναισθημάτων Pixton
Υπεύθυνος υλοποίησης: Σπύρος Βασιλάκης
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: 2ο Γενικό Λύκειο Αγίου Νικολάου, Κρήτη, Ελλάδα
Πληροφορίες για τον καθηγητή: Ο κ. Σπύρος Βασιλάκης εργάζεται ως καθηγητής
Πληροφορικής από το 2005. Έχει εργαστεί σε σχολεία και ιδρύματα πρωτοβάθμιας,
δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έχει σπουδάσει Πληροφορική και
Πολυμέσα στο Τεχνολογικό ίδρυμα Ηρακλείου, ενώ ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό
Επιστημών (MSc) στα Συστήματα Επικοινωνίας Δεδομένων στο Πανεπιστήμιο Brunnel και
σήμερα σπουδάζει Φυσικές Επιστήμες στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Τύπος

σχολείου,

πόλη,

αριθμός

μαθητών

και

καθηγητών,

ηλικία

μαθητών:

Χρησιμοποίησε την προσέγγιση της Μάθησης με Πρόκληση στο 2ο Γυμνάσιο Αγίου
Νικολάου στην Κρήτη, Ελλάδα, το οποίο ανήκει στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι ηλικίες
των μαθητών κυμαίνονται από 12 έως 15 έτη. Ο αριθμός των μαθητών είναι 250 και των
εκπαιδευτικών 30.
Γενική

περιγραφή του έργου και σκοπός: Ο αρχικός σκοπός της ανάπτυξης του

συγκεκριμένου έργου ήταν η συμμετοχή του σχολείου μας σε Φεστιβάλ Ψηφιακής
Δημιουργίας. Ο βασικός σκοπός του έργου ήταν να δώσει την ευκαιρία στους μαθητές να
πειραματιστούν στην αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων και προκλήσεων.
Η καινοτόμα πτυχή ήταν ότι αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε δύο φαινομενικά
διαφορετικά μαθήματα, τη μουσική και την πληροφορική για να δημιουργήσουμε ένα
βίντεο κόμικ για τα συναισθήματα. Ονομάσαμε το έργο "e-motions". Ήταν μια συνεργασία
των δύο μαθημάτων και οι μαθητές εργάστηκαν για να ολοκληρώσουν το βίντεο κόμικ από
μηδενική βάση. Οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες για να δημιουργήσουν ιστορίες βίντεο
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κινουμένων σχεδίων για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους για πραγματικά
προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα όπως το κάπνισμα, τα τροχαία ατυχήματα, τη
ρύπανση κλπ. Οι μαθητές έφτιαξαν τα σενάρια, επέλεξαν τη μουσική, έκαναν τα κόμικς και
τελικά επεξεργάστηκαν το βίντεο.
Προετοιμασία και υλοποίηση του έργου: Ήταν δύσκολο για τους 2 εκπαιδευτικούς και
τους 20 μαθητές να συνεργαστούν λόγω του καθορισμένου ωρολόγιου προγράμματος του
σχολείου. Ωστόσο, κάθε μέρος του έργου ήταν αξιόλογο από μόνο του: η δημιουργία των
σεναρίων, η συμμετοχή του μαθητή στις αλλαγές που απαιτούνται για να ταιριάζουν στο
έργο. Ο χρόνος επεξεργασίας ήταν επίσης μια πρόκληση, διότι οι μαθητές ενθουσιάστηκαν
με την ιδέα του ότι θα γίνουν συντάκτες και θα δούλευαν πίσω από τη σκηνή για να
δημιουργήσουν το τελικό βίντεο.
Φάση διαχείρισης και σχεδιασμού: Η προστιθέμενη αξία της φάσης διαχείρισης και
προγραμματισμού ήταν ότι όλοι εργαζόμασταν ως ομάδα, καθηγητές και μαθητές και όλοι
αποκτήσαμε γνώσεις και δεξιότητες σε συγκεκριμένους τομείς. Ένα άλλο σημαντικό όφελος
για τους μαθητές ήταν η συνειδητοποίηση των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν και των
λύσεων που βρήκαν. Επίσης κατάφεραν να ολοκληρώσουν ένα σχέδιο εργασίας από το
μηδέν, χρησιμοποιώντας γνώσεις και δεξιότητες πέρα από το σχολικό πρόγραμμα
σπουδών.
Καινοτόμες πτυχές και αντίκτυπος στην παραδοσιακή διδακτική μέθοδο: Μια σημαντική
πτυχή αυτού του έργου ήταν ο συνδυασμός γνώσης, έμπνευσης και τεχνικών δεξιοτήτων.
Μια άλλη σημαντική πτυχή ήταν η συνεργασία του καθηγητή Πληροφορικής με τον
καθηγητή της Μουσικής. Αυτό συνέβη επειδή το έργο απαιτούσε δεξιότητες και από τα
δύο αυτά μαθήματα. Επιπλέον, οι διαφορετικές δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές από
αυτό το πρόγραμμα, το καθιστούν μια σημαντική μαθησιακή δραστηριότητα.
Το γεγονός ότι οι μαθητές συνδύασαν την αφηγηματική μέθοδο για να εκφράσουν τα
συναισθήματά τους χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, ήταν κάτι διαφορετικό από την
τυπική διαδικασία διδασκαλίας. Κατά τη διάρκεια του έργου, έψαξαν για πληροφορίες και
τεκμηρίωση σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετώπισαν και συνεργάστηκαν για να
δημιουργήσουν τις ιστορίες και να τις επεξεργαστούν σε βίντεο κινουμένων σχεδίων. .
Επίσης, το γεγονός ότι οι μαθητές δημιούργησαν ένα ολόκληρο έργο από το μηδέν,
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αποκλίνει από τις παραδοσιακές διδακτικές μεθόδους, που απαιτούν από τον δάσκαλο να
ενεργεί μέσα σε αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές και μεταδίδει τη γνώση.
Δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσμάτων σε διαφορετικό περιβάλλον και πιθανότητα
χρήσης και από άλλες σχολικές μονάδες: Αυτό το είδος σχεδίων εργασίας που
χρησιμοποιούν την τεχνολογία για την αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων και
προκλήσεων, εμπλέκοντας

περισσότερους από έναν εκπαιδευτικούς, και έχει ως

αποτέλεσμα ένα παραδοτέο, το οποίο είναι προσβάσιμο σε όλους, αποτελούν καλές
πρακτικές που μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν από άλλα σχολεία για να βελτιώσουν
τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα . Ένας σημαντικός παράγοντας, όταν εργαζόμαστε σε
έργα όπως αυτό, είναι να αποφύγουμε τον κίνδυνο της μονομερούς διάχυσης των
αποτελεσμάτων του έργου, χωρίς αυτά να συνοδεύονται και από τα σημαντικά βήματα και
τις ουσιαστικές πτυχές της διαδικασίας, ώστε αυτή να είναι διαθέσιμη σε όλους. Ένα από
τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του έργου, όπως προαναφέρθηκε, είναι ότι όλοι
εργαστήκαμε σαν ομάδα, καθηγητές και μαθητές. Στα αρχικά στάδια, ζητήσαμε από τους
μαθητές να συζητήσουν με τους γονείς τους σχετικά με συγκεκριμένες πτυχές του έργου.
Έπειτα δούλεψαν σε ομάδες στο σχολείο χρησιμοποιώντας τον καταιγισμό ιδεών για να
δημιουργήσουν τις ιστορίες τους.
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2. Διαδικτυακές Εφαρμογές και Συνεργατική Γραφή στο Μάθημα της
Νεοελληνικής Γλώσσας
Υπεύθυνος υλοποίησης: Όλγα Καραδάκη
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Γενικό Λύκειο Βάμου, Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα
Πληροφορίες για τον καθηγητή: Η κα Καραδάκη Όλγα έχει σπουδάσει Ελληνική Κλασική
Φιλολογία. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Κλασσικές Σπουδές και
διδάσκει σε Γενικό Λύκειο. Προσπαθεί να ενσωματώσει νέες μεθόδους στη διδασκαλία και
στις ΤΠΕ.
Τύπος σχολείου, πόλη, αριθμός μαθητών και καθηγητών, ηλικία μαθητών: Το Γενικό
Λύκειο Βάμου, στα Χανιά, είναι σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι μαθητές είναι
μεταξύ 16-18 ετών. Το σχολείο έχει 20 καθηγητές και περίπου 200 μαθητές.
Γενική περιγραφή του έργου και σκοπός: Υλοποίησα ένα έργο με τον τίτλο: Διαδικτυακές
Εφαρμογές και Συνεργατική Γραφή στο Μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Οι μαθητές
αντί να γράφουν μόνοι τους για ένα θέμα, συνεργάζονται μεταξύ τους, ανταλλάσσουν
γνώση και παράγουν ένα τελικό κείμενο το οποίο ήταν αποτέλεσμα μιας κοινής
προσπάθειας. Θεώρησα ότι είναι μια καλή ευκαιρία για τους μαθητές να διδάσκουν ο ένας
τον άλλο, να ανταλλάσσουν ιδέες, να μάθουν ο ένας από τον άλλο, να συνεργαστούν για
έναν κοινό στόχο και να αποκτήσουν νέες γνώσεις μέσω της συνεργασίας. Η πρακτική που
χρησιμοποίησα προώθησε τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών και εμένα καθώς συχνά
ζητούσαν βοήθεια και συμβουλές. Ανέλαβα το ρόλο του διαμεσολαβητή αντί του
εκπαιδευτή.
Προετοιμασία και υλοποίηση του έργου: Αυτό που έπρεπε να κάνω πριν από την
υλοποίηση του έργου ήταν να μάθω τα εργαλεία και στη συνέχεια να εξηγήσω τα πάντα
στους μαθητές ώστε να μην συναντήσουν δυσκολίες.
Φάση διαχείρισης και σχεδιασμού: Έδωσα χώρο στους μαθητές να δουλέψουν μαζί, να
καλλιεργήσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες αλλά και να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλο
για να επιτύχουν ένα αποτέλεσμα υψηλής ποιότητας. Αυτό που κέρδισαν ήταν να μάθουν
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πώς να συνεργάζονται για ένα κοινό σκοπό και να παράγουν νέες γνώσεις. Αλλά το πιο
σημαντικό ότι μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν.
Καινοτόμες πτυχές και αντίκτυπος στην παραδοσιακή διδακτική μέθοδο: Οι μαθησιακές
δραστηριότητες έγιναν πιο ενδιαφέρουσες και απέκτησαν προστιθέμενη αξία για μένα και
τους μαθητές. Συνειδητοποίησα ότι πρέπει να υιοθετώ πιο συχνά μεθόδους που προωθούν
την αυτονομία των μαθητών και τους βοηθούν να αναπτύξουν δεξιότητες όπως η
διδασκαλία άλλων, η μετάδοση γνώσεων, και με άλλα λόγια να τους ενδυναμώνω. Η
πρακτική που χρησιμοποίησα προώθησε τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών και εμένα,
καθώς συχνά ζητούσαν βοήθεια και συμβουλές. Ανέλαβα το ρόλο του διαμεσολαβητή αντί
του εκπαιδευτή.
Δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσμάτων σε διαφορετικό περιβάλλον και πιθανότητα
χρήσης και από άλλες σχολικές μονάδες : Οι μαθητές παρήγαγαν συνεργατικά κείμενα με
τη χρήση συνεργατικών εργαλείων. Η πρακτική αυτή μπορεί να υιοθετηθεί σε διάφορα
μαθήματα όπως η ιστορία, η λογοτεχνία, η δημιουργική γραφή. Έχω μόλις ενταχθεί σε ένα
πρόγραμμα

ηλεκτρονικής αδελφοποίησης (e-twinning) και ελπίζω ότι οι μαθητές

διαφορετικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων θα παράγουν συνεργατικά προϊόντα.
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3. Εφαρμογή ψηφιακών μεθόδων και εργαλείων διδασκαλίας στις
κοινωνικές επιστήμες
Υπεύθυνος υλοποίησης: Ruxandra Grancea
Ίδρυμα: Εθνικό Κολέγιο “Nichita Stanescu” – Ploiesti

Πληροφορίες για τον καθηγητή: Grancea Elena Ruxandra, Εθνικό Κολέγιο "Nichita
Stanescu" Ploiesti, Prahova. Είμαι εκπαιδευτικός με την ειδικότητα της ψυχολογίας, της
φιλοσοφίας αλλά διδάσκω περισσότερο κοινωνικο-ανθρωπιστικά θέματα, τόσο στο
γυμνάσιο όσο και στο λύκειο, ενώ έχω πτυχίο διδασκαλίας.
Η χρήση ψηφιακών διδακτικών μεθόδων στις κοινωνικές επιστήμες επιτρέπει στους
μαθητές να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους στην πραγματική ζωή. Οι μαθητές έχουν την
ευκαιρία να ερευνήσουν τα θέματα που εξετάζονται. Οι μαθητές συμμετέχουν στη δική
τους κατάρτιση, ανάπτυξη, μάθηση για να τεκμηριώσουν, να επιλέξουν πληροφορίες και να
χρησιμοποιήσουν τα εφόδια αυτά δημιουργικά.
Τύπος σχολείου, πόλη, αριθμός μαθητών και καθηγητών, ηλικία μαθητών: Το
εκπαιδευτικό ίδρυμα που διδάσκω έχει γυμνάσιο και λύκειο. Διδάσκω σε όλα τα επίπεδα
και τις βαθμίδες από την 5η έως τη 12η.
Γυμνάσιο - εντατικά Αγγλικά και εντατικά μαθηματικά
Θεωρητικό προφίλ γυμνασίου με ανθρωπιστικό ή πραγματικό προφίλ με ειδικότητες:
-Πληροφορική (απλή, εντατική αγγλική ή εντατική επιστήμη υπολογιστών)
-Φυσικές επιστήμες
-Φιλολογία
-Κοινωνικές επιστήμες (έντονα γαλλικά και εντατικά αγγλικά)
Οι μαθητές είναι άνω των 10 ετών και έως 18-19.
Το Λύκειο λειτουργεί τοπικά, αλλά παράγει επίσης πολλά εθνικά προγράμματα
(«Μαθήματα με τη Nichita») και διεθνή (Comenius, Erasmus), τόσο με αποτελεσματική
συμμετοχή όσο και με ανταλλαγή μαθητών, καθώς και με εικονικές σχέσεις σε ηλεκτρονικό
περιβάλλον ( "Parlezvous Global").
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Γενική περιγραφή του έργου και σκοπός: Η χρήση ψηφιακών διδακτικών μεθόδων στις
κοινωνικές επιστήμες επιτρέπει στους μαθητές να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους στην
πραγματική ζωή. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να ερευνήσουν τα θέματα που
εξετάζονται. Οι μαθητές συμμετέχουν στη δική τους κατάρτιση, ανάπτυξη, μάθηση για να
τεκμηριώσουν, να επιλέξουν πληροφορίες και να χρησιμοποιήσουν τα εφόδια αυτά
δημιουργικά.
Οι μαθητές μπορούν να βελτιώσουν τη συνεργασία, τις αγγλικές δεξιότητες επικοινωνίας,
τις δεξιότητες συνεργασίας, τις δεξιότητες σκέψης και αυτοαξιολόγησης (συμπλήρωση
φύλλων εργασίας, ανάπτυξη σχεδίων, έργα).
Αυτές οι νέες μέθοδοι στοχεύουν στην επιλογή της σταδιοδρομίας, της προσωπικής
ανάπτυξης και της αυτοεκτίμησης, καθώς και στη βελτίωση των δεξιοτήτων όπως η
ομαδική εργασία, η επίλυση προβλημάτων, η αντανακλαστική σκέψη, η δημιουργικότητα,
η χρήση ανοικτών πόρων πληροφορικής, η ανοχή σε διαφορετικούς πολιτισμούς, αξίες και
πρακτικές.
Φάση διαχείρισης και σχεδιασμού: Το γυμνάσιο μας είναι εξοπλισμένο με διαδραστικούς
πίνακες SMART, οι οποίοι χρησιμοποιούν έξυπνο λογισμικό για να διευκολύνουν τη
διδασκαλία και τη μάθηση. Οι μαθητές μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες στον ιστό
και να αποθηκεύσουν μερικά σκίτσα και οπτικές αναπαραστάσεις των θεωρητικών
μοντέλων, ατομικών, ομαδικών, ανθρώπινης συμπεριφοράς κλπ.
Ο Δάσκαλος Κοινωνικών Επιστημών θα χρησιμοποιήσει ψηφιακά εργαλεία για να αυξήσει
την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής του προσέγγισης, με τη συμμετοχή της
δημιουργικότητας των μαθητών και την μετατροπή τους σε ενεργούς εταίρους της
εκπαίδευσης. Κάθε τάξη έχει το δικό του smart τάμπλετ, το

οποίο μπορεί να

χρησιμοποιηθεί όποτε είναι απαραίτητο.
Καινοτόμες πτυχές και αντίκτυπος στην παραδοσιακή διδακτική μέθοδο: Το πρόγραμμα
διεγείρει την περιέργεια και το ενδιαφέρον τους για την ανακάλυψη νέων γνώσεων στις
κοινωνικές επιστήμες. Οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία πληροφοριών,
διότι μπορούν να μάθουν με το δικό τους ρυθμό και φαίνεται ότι ενδιαφέρονται πολύ για
την εξέλιξή τους.
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Δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσμάτων σε διαφορετικά πλαίσια και πιθανότητα χρήσης
και από άλλα ιδρύματα: Φυσικά, οι πανεπιστημιακοί εκπαιδευτικοί οργανισμοί με τους
οποίους είμαστε εταίροι σε διάφορα εθνικά και διεθνή προγράμματα μπορούν να
εμπνευστούν από τις συγκεκριμένες καταστάσεις υλοποίησης του έργου αυτού με
ψηφιακές μεθόδους.
Αυτές οι νέες μέθοδοι στοχεύουν στην επιλογή της σταδιοδρομίας, της προσωπικής
ανάπτυξης και της αυτοεκτίμησης, καθώς και στη βελτίωση των δεξιοτήτων όπως η
ομαδική εργασία, η επίλυση προβλημάτων, η αντανακλαστική σκέψη, η δημιουργικότητα,
η χρήση ανοικτών πόρων πληροφορικής, η διαφάνεια σε διαφορετικούς πολιτισμούς, αξίες
και πρακτικές.
Το κολέγιο μας, με αναφορές περίπου σε συμμετοχή εδώ και ένα χρόνο στην παραγωγή
διεθνών έργων, αποτελεί ένα παράδειγμα καλής πρακτικής για άλλα κολλέγια που θέλουν
να δραστηριοποιηθούν αναλόγως.
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4. WEBQUEST
Υπεύθυνος υλοποίησης: Anca Tanase
Ίδρυμα: SpiruHaret College - Ploiesti

Πληροφορίες για τον καθηγητή: Το όνομά μου είναι Anca Tanase και είμαι καθηγητής
Αγγλικής στο Κολλέγιο SpiruHaret Ploiesti της Ρουμανίας. Διδάσκω αγγλικά εδώ και 16
χρόνια.
Ζω και εργάζομαι στο Ploiesti, την πρωτεύουσα της επαρχίας Prahova Ρουμανίας. Η
αγγλική ως η πρώτη ξένη γλώσσα στα περισσότερα σχολεία της επαρχίας μας,
διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο εθνικό πρόγραμμα σπουδών, μέσω του οποίου
προωθείται ένας σύγχρονος τύπος διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης, με σκοπό την
τόνωση των κινήτρων των μαθητών.
Τύπος σχολείου, πόλη, αριθμός μαθητών και καθηγητών, ηλικία μαθητών: Το SpiruHaret
College είναι ένα από τα μεγαλύτερα κολέγια στην πόλη μας. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν
1370 μαθητές (ηλικίας μεταξύ 14 και 18 ετών) και 94 εκπαιδευτικοί. Ένα μέρος των
μαθητών μας είναι κυρίως εκπαιδευμένο στον χώρο της πληροφορικής και της τεχνολογίας
CAD (Computer Aided Design). Διαθέτουμε επίσης μαθητές που ειδικεύονται σε
διαφορετικούς τομείς της τεχνολογίας, όπως είναι ο μηχανικός τομέας (για τεχνίτες όπως
μηχανικοί, τεχνικοί CAD και μηχανικοί για εργασίες συντήρησης και επισκευής) και
Electronics-Automation (Τεχνικός Αυτοματισμού και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών). Στο
κολέγιο SpiruHaret College, προωθείται ένα δημοκρατικό στυλ διαχείρισης, βασισμένο
στην επικοινωνία, στην ομαδική εργασία και στις ίσες ευκαιρίες. Οι εκπαιδευτικοί
ενθαρρύνουν τη σχέση σχολείο-οικογενειακή κοινότητα και η εκπαιδευτική προσφορά
προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της αγοράς.
Γενική περιγραφή του έργου και σκοπός: Στο πλαίσιο αυτού του έργου, χρησιμοποιήσαμε
μια σύγχρονη μέθοδο, το Webquest. Εφαρμόζοντάς το οι εκπαιδευόμενοι, δεν είναι μόνο
σε θέση να περιορίσουν απλώς τις πληροφορίες που βρίσκουν, αλλά και να κατευθύνονται
προς τον μετασχηματισμό τους για να επιτύχουν ένα συγκεκριμένο έργο. Τα Webquests
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μπορούν να είναι ταυτόχρονα ενθαρρυντικές και αυθεντικές διαδικασίες που κάνουν τους
εκπαιδευόμενους να δουν τις δραστηριότητες που εκπονούν σαν κάτι «πραγματικό» ή
«χρήσιμο». Αυτό οδηγεί αναπόφευκτα σε περισσότερες προσπάθειες, μεγαλύτερη
συγκέντρωση και πραγματικό ενδιαφέρον στην επίτευξη των στόχων.
Πιστεύω ότι το ίδιο το έργο είναι μία καινοτομία, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα με
ψηφιακά μέσα και εκπαιδευτικά προϊόντα πολυμέσων.
Η υλοποίηση αυτού του έργου μπορεί να οδηγήσει σε σαρωτικές αλλαγές στο διδακτικό
στυλ των εκπαιδευτικών. Θα προσαρμόσουν τις παραδοσιακές μεθόδους στην τάξη στα
πραγματικά συμφέροντα και τις ανάγκες της νέας γενιάς των μαθητών.
Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά όχι μόνο στη διαχείριση της
τάξης αλλά και στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Με βάση τα
αποτελέσματά τους, οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν σε μια λεπτομερή έρευνα ενός
θέματος που προκαλεί το ενδιαφέρον τους.
Φάση διαχείρισης και σχεδιασμού: Η επιτυχία αυτού του σταδίου βασίστηκε στην
αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ του ιδρύματος και των εταίρων. Το Επαγγελματικό
Γυμνάσιο Ploiesti μας έδωσε πληροφορίες για τη συνέντευξη, τον απαραίτητο εξοπλισμό
και το εξειδικευμένο προσωπικό. Οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν την
επαγγελματική τους εμπειρία για να επιλέξουν τα κατάλληλα υλικά και τις αξιόπιστες
πηγές πληροφοριών για την πραγματική επίτευξη των στόχων και την προετοιμασία των
μαθητών.
Μέσα σε αυτό το στάδιο, η ομάδα δημιουργήθηκε επιτυχώς, οι ρόλοι προσδιορίστηκαν
σαφώς και τα καθήκοντα μεταβιβάστηκαν, γεγονός που οδήγησε στην τήρηση όλων των
προθεσμιών.
Καινοτόμες πτυχές και αντίκτυπος στην παραδοσιακή διδακτική μέθοδο: Οι μαθητές θα
έχουν την ευκαιρία να αφομοιώσουν τις πληροφορίες και στη συνέχεια να τις εφαρμόσουν
προς συγκεκριμένους στόχους, χρησιμοποιώντας σύγχρονα γλωσσικά και ψηφιακά
εργαλεία. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι μαθητές θα είναι σε θέση να
προσωποποιήσουν τη μάθησή τους.
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Οι παραδοσιακές μέθοδοι θα προσαρμοστούν στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών και
ειδικότερα στην παγκόσμια αγορά με μια γενικότερη έννοια, η οποία θα οδηγήσει στη
γεφύρωση του γενετικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού χάσματος.
Έχω χρησιμοποιήσει και εφάρμοσα αυτό το καινοτόμο σύγχρονο εργαλείο γιατί:
• Επιτρέπει την εξατομίκευση της μάθησης.
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά σε κάθε είδους δραστηριότητα ή στάδιο.
• Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στην επίλυση αυθεντικών, πραγματικών καθηκόντων, με
χρήσιμα αποτελέσματα.
Δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσμάτων σε διαφορετικά πλαίσια και πιθανότητα χρήσης
και από άλλα ιδρύματα: Είμαστε σίγουροι ότι η εμπειρία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ή εκπαιδευτικό ίδρυμα, καθώς συνδυάζει με επιτυχία στοιχεία
της επίσημης, ανεπίσημης και άτυπης εκπαίδευσης.
Οι γνώσεις και η εμπειρία μπορούν να μοιραστούν μέσω μιας αποτελεσματικής διάδοσης
και στη συνέχεια να προσαρμοστούν στις ανάγκες κάθε ομάδας-στόχου / εκπαιδευτικού
περιβάλλοντος. Μπορούν επίσης να ενθαρρυνθούν νέες ανταλλαγές ορθών πρακτικών.
Οι κύριοι εκπαιδευτικοί φορείς εργάζονται σε μια ομάδα. Είναι σε θέση να αλλάξουν τους
ρόλους τους, με την αίσθηση της χρησιμότητας καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
υλοποίησης. Οι γονείς, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμμετάσχουν σε
προγράμματα που βασίζονται στην κοινότητα των σχολείων-εταίρων.
Δεν θεωρώ ότι η γεωγραφική εγγύτητα αποτελεί σημαντική πτυχή, δεδομένου ότι η
επικοινωνία και η εξαγωγή πρακτικών χρησιμοποιεί ψηφιακούς πόρους που μπορούν να
βρεθούν σε όλα τα θεσμικά όργανα της περιοχής μας. Μέχρι στιγμής, έχω επικοινωνήσει
με άλλα θεσμικά όργανα και συμμετείχα σε κοινά έργα, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική
αδελφοποίηση.
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5. Η χρήση ψηφιακών μεθόδων στο μάθημα των μαθηματικών για τη
βαθμίδα IX-XII, καθώς και σε εκπαιδευτικά προγράμματα σχολείων
Υπεύθυνος υλοποίησης: Felix Tuinete
Ίδρυμα: Τεχνικό Κολέγιο “Toma N. Socolescu” - Ploiesti

Πληροφορίες για τον καθηγητή: Είμαι ο Felix Tuinete, καθηγητής Μαθηματικών στο
Τεχνικό Κολλέγιο "Toma N. Socolescu", Ploiesti, νομός Prahova, Ρουμανία. Κατέχω την
πρώτη αξιολογική βαθμίδα εκπαίδευσης και επαγγελματική εμπειρία είκοσι ενός ετών.
Στο τέλος της Λυκειακής εκπαίδευσης, οι μαθητές παίρνουν, με εξετάσεις σε τρία
μαθήματα, απολυτήριο ανάλογα με το προφίλ / κατεύθυνση που παρακολούθησαν:
πραγματικό προφίλ, τεχνικό προφίλ, προφίλ υπηρεσιών, φυσικοί πόροι και προστασία του
περιβάλλοντος, σύμφωνα με την εθνική μεθοδολογία αποφοίτησης. Μια από τις
αξιολογήσεις είναι μαθηματικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών που αφορά το
βαθμολογημένο προφίλ.
Έχω συμμετάσχει σε πολλά μαθήματα κατάρτισης. Είμαι ο ιδρυτής, ο διοργανωτής και ο
αξιολογητής των εξειδικευμένων έργων του νομού και του εθνικού επιπέδου. Στα
μαθήματα μαθηματικών, σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών μου, χρησιμοποιώ σε
απευθείας σύνδεση εξετάσεις από το Εκπαιδευτικό Λογισμικό Bacalaureat-Μαθηματικά και
από το εκπαιδευτικό λογισμικό Lematex, με εξατομικευμένο χαρακτήρα, ικανό να
προσαρμοστεί στο επίπεδο δυσκολίας, βοηθώντας τους μαθητές να αυτο-αξιολόγηση.
Τύπος σχολείου, πόλη, αριθμός μαθητών και καθηγητών, ηλικία μαθητών: Το Τεχνικό
Κολλέγιο "Toma N. Socolescu" Ploiesti είναι ένα πανεπιστημιακό εκπαιδευτικό ίδρυμα με
τεχνικό προφίλ.
Στο σχολικό έτος 2018-2019, αριθμούμε περίπου 1200 μαθητές, ηλικίας μεταξύ 14 και 50
ετών, οι οποίοι εγγράφονται στο Τεχνικό Κολλέγιο "Toma N. SOCOLESCU", μέσω: λυκείου,
ημερήσιας και βραδινής εκπαίδευσης, μεταπτυχιακού επιπέδου και το σχολείο των
δασκάλων:
• Τεχνικός σχεδίασης για κατασκευές και εγκαταστάσεις
• Σχεδιαστής επίπλων και τεχνικών εσωτερικών χώρων
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• Τεχνικός προστασίας περιβάλλοντος
• Τεχνικός Μηχανικός για συντήρηση και επισκευές
• Τεχνικός στον τομέα των κατασκευών και των δημοσίων έργων
• Τεχνικός Υδραυλικός για κατασκευές
• Τεχνικός επεξεργασίας ξύλου
Το Τεχνικό Κολλέγιο "Toma N. Socolescu" έχει μια μοναδική εκπαιδευτική προσφορά στη
νομό Prahova, όσον αφορά τις επαγγελματικές προοπτικές.
Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν για τη δημιουργία μιας μόνιμης εταιρικής
σχέσης με την οικογένεια και την τοπική κοινότητα.
Γενική περιγραφή του έργου και σκοπός: Το προσωπικό κίνητρο για την εκκίνηση και την
υλοποίηση του έργου προέρχεται από την πίστη στην ανάγκη βελτίωσης της σχολικής
κατάστασης και καταγραφής της προόδου των μαθητών, στην διδασκαλία των
μαθηματικών και από την άλλη πλευρά της θέλησης των μαθητών να συμμετάσχουν και
της διαθεσιμότητάς τους για αυτοβελτίωση.
Το έργο έχει ως κύριο στόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διδακτικής δραστηριότητας και
προγραμμάτων κατάρτισης μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών ικανοτήτων στη διαχείριση της
τάξης και μέσω της χρήσης ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων και θεωρώ ότι αυτό το
πρόγραμμα αποτελεί πραγματική ευκαιρία για άμεσους και έμμεσους δικαιούχους.
Οι άμεσοι δικαιούχοι θα είναι οι εκπαιδευτικοί - οι οποίοι θα αναπτύξουν τις δεξιότητές
τους για να χρησιμοποιήσουν τη σύγχρονη τεχνολογία κατά τη διάρκεια των μαθημάτων
της τάξης, καθώς και τους μαθητές που θα βελτιώσουν το μαθησιακό τους αποτέλεσμα
χρησιμοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες στη μάθηση.
Τα εργαλεία ΤΠΕ που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα θα είναι εργαλεία που εστιάζουν
στον μαθητή, τα οποία αναπτύσσουν την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και
διευκολύνουν την προορατική μάθηση.
Φάση διαχείρισης και σχεδιασμού: Για την υλοποίηση του έργου, το Τεχνολογικό Λύκειο
Μεταφορών Ploiesti παρείχε πληροφορίες σχετικά με τους στόχους και την οργάνωση των
δραστηριοτήτων του έργου.
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Η διαχείριση του έργου στο στάδιο του σχεδιασμού περιελάμβανε δραστηριότητες όπως:
έναρξη επαφών, σύνταξη, διανομή και ερμηνεία εντύπων καλής πρακτικής, προετοιμασία
συνεντεύξεων, συνέντευξη.
Καινοτόμες

πτυχές

και

αντίκτυπος

στην

παραδοσιακή

διδακτική

μέθοδο:

Χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές και στρατηγικές, η μάθηση είναι επικεντρωμένη στο
μαθητή με ενεργή συμμετοχή. Οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας έχουν τον διαμορφωτικό
ρόλο στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, με τη συμμετοχή των μαθητών.
Πολλοί μαθητές αποκτούν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, ανακαλύπτουν και
βελτιώνουν την επικοινωνία τους, τη διαχείριση και τις οργανωτικές τους δεξιότητες και τη
σύνθεσή τους. Η ίδια η δραστηριότητα, υποστηρίζει τη διαδικασία σχηματισμού των
αντιλήψεων και των συνθετικών εννοιών και ικανοτήτων, παρέχει υποστήριξη για ασκήσεις
και επίλυση προβλημάτων, προκαλώντας και αναπτύσσοντας το κίνητρο της μάθησης,
ενεργοποιώντας παράλληλα και μια θετική / εποικοδομητική συναισθηματική στάση.
Χρησιμοποιώντας ψηφιακούς πόρους σε μαθήματα μαθηματικών, προωθείται η
εξατομικευμένη μάθηση για τους μαθητές. Οι μαθητές που αντιμετωπίζουν μια σαφή,
εξατομικευμένη εργασία, γίνονται πιο υπεύθυνοι και ανταγωνιστικοί.
Δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσμάτων σε διαφορετικά πλαίσια και πιθανότητα χρήσης
και από άλλα ιδρύματα: Αυτή η εμπειρία μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία και για άλλα
εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς αποτελεί παράδειγμα ορθής πρακτικής για όσους
ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τις προσωπικές και επαγγελματικές δεξιότητές τους.
Οι γνώσεις που αναπτύσσονται μέσω της καινοτόμας διαδικασίας μπορούν να εξαχθούν
μέσω μιας δημόσιας εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας προωθεί
τη συνεργασία μεταξύ άμεσων και έμμεσων δικαιούχων της εκπαίδευσης μέσω της χρήσης
του διαδικτυακού περιβάλλοντος.
Δεδομένου ότι οι πρακτικές εξαγωγής και η επικοινωνία πραγματοποιούνται με τη χρήση
υφιστάμενων ψηφιακών πόρων σε όλα τα θεσμικά όργανα της περιοχής, δεν θεωρώ ότι η
γεωγραφική συνάφεια αποτελεί σημαντική πτυχή.
Το έργο αναπτύχθηκε μέσω εκπαιδευτικών πλατφορμών που δημιουργήθηκαν από τη
συμμετοχή σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα.
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6. Κατανόηση του Λογαριασμού του Ηλεκτρικού
Υπεύθυνος υλοποίησης: Jesús Israel Rodríguez Morillo
Ίδρυμα: Colegio ECOS Resuelto

Πληροφορίες για τον καθηγητή, το σχολείο, αριθμό μαθητών, ηλικία: Είμαι ο Jesús
Rodriguez, Μηχανικός Διαχειριστικής Μηχανικής, και εργάζομαι στον όμιλο Attendis, όπου
το σχολείο μου ανήκει εδώ και 6 χρόνια. Τα τελευταία 4 από αυτά, εργάζομαι στο Ecos, το
οποίο είναι το τρέχον σχολείο μου. Είμαι επίσης ο Υπεύθυνος Πληροφορικής και
Καινοτομίας στο σχολείο. Το σχολείο Ecos βρίσκεται στη Marbella και σε αυτό διδάσκω
μαθητές από 12 έως 18 ετών (δευτεροβάθμια εκπαίδευση), μέχρι το τελευταίο έτος πριν
από το πανεπιστήμιο. Διδάσκω Τεχνικό Σχέδιο, Τεχνολογία, ένα μέρος των Μαθηματικών,
καθώς και κάποια Γερμανικά, ανάλογα με την περίσταση.
Το προφίλ των μαθητών μου: Οι γονείς των μαθητών είναι άνθρωποι που έχουν θεωρητικά
υψηλό βιοτικό επίπεδο, μιας και τα παιδιά τους παρακολουθούν ένα ιδιωτικό σχολείο,
όπου το επίπεδο παροχής ψηφιακών υπηρεσιών και τεχνολογίας είναι αρκετά υψηλό.
Μπορούν να χειρίζονται καλά υπολογιστές και δεν έχουν ιδιαίτερο θέμα με την τεχνολογία
(μέχρι το 2º επίπεδο του ESO, το οποίο είναι 13 ετών).
Γενική περιγραφή του έργου και σκοπός: Το έργο ξεκίνησε με αφορμή μερικούς φίλους
που μου είπαν ότι δεν μπορούσαν να καταλάβουν το λογαριασμό του ηλεκτρικού και τους
είπα ότι εγώ μπορούσα και να καταλάβω και να διαβάσω το τί ακριβώς πληρώνεις και γιατί
το πληρώνεις. Τότε ήθελα οι μαθητές μου να μάθουν πώς συντίθεται ο λογαριασμός του
ηλεκτρικού και να τους πω κάτι που θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν στην
πραγματική ζωή. Κάτι που θα μπορούσαν πραγματικά να χρησιμοποιήσουν, ίσως και να
διδάξουν σε άλλους ανθρώπους.
Θα εξηγήσω λίγο το έργο. Κατά την κατανόηση του ηλεκτρικού λογαριασμού, πρέπει να
γίνουν, νομίζω, τρία διαφορετικά πράγματα. Πρώτον, πρέπει να μπορούν να εκτιμήσουν
ποια είναι η κατανάλωση των συσκευών του σπιτιού τους. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουν, για
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παράδειγμα: Το φως χρησιμοποιείται 8 ώρες την ημέρα, η τηλεόραση μου 4 ώρες την
ημέρα, και κατά συνέπεια υπολογίζουμε τα kW κατανάλωσης, κλπ. Για παράδειγμα: στο
σπίτι μου, ξοδεύουμε 480kW / h ανά μήνα, και πρέπει να υπολογίσουμε πόσο κοστίζει
αυτό σε χρήματα. Στο τέλος, πρέπει να απαντήσουν στο πιο σημαντικό ερώτημα: Μπορεί
να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την κατανόηση του πώς υπολογίζονται οι
λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος; Αν και συνήθως λένε ότι η εξοικονόμιση έρχεται αν
ξοδεύεις και λιγότερη ενέργεια. Όμως στην πραγματικότητα αν καταναλώσεις τη μισή
ενέργεια, δεν θα πληρώσεις τα μισά χρήματα. Αντίθετα θα πληρώσεις περίπου το 70%-75%
του αρχικού λογαριασμού. Κάτι που σημαίνει ότι δεν εξοικονομούμε χρήματα με τον ίδιο
ρυθμό που εξοικονομούμε ενέργεια. Οι μαθητές καταλήγουν στο να το σκέφτονται αυτό
αρκετά.
Προετοιμασία και υλοποίηση του έργου: Οι μαθητές μου είναι ηλικίας 13 και 14 ετών και
για το έργο χρησιμοποίησαν μόνο ένα Chromebook, που τους έδωσε το σχολείο τους για να
έχουν τη δυνατότητα να κάνουν υπολογισμούς και να γράψουν τις σκέψεις τους. Μέσα
από την ανατροφοδότηση που πήρα, στα παιδιά άρεσε η δραστηριότητα, αλλά ήθελαν
κάποιες πληροφορίες επιπλέον εκ των προτέρων, κάτι που πρόκειται να αλλάξω για το
τρέχον έτος (όταν το κάνω με τους τωρινούς μαθητές). Μου είπαν ότι αισθάνθηκαν λίγο
σαν να μην ήξεραν τι κάνουν μέχρι το τέλος. Δεν μπορούσαν να αποκομίσουν πολλά
πλεονεκτήματα από το υλικό προετοιμασίας γι 'αυτούς.
Καινοτόμες πτυχές και αντίκτυπος στην παραδοσιακή διδακτική μέθοδο: Πιστεύω ότι ο
πραγματικός αντίκτυπος είναι ο τρόπος με τον οποίο εργάζονται οι μαθητές. Επειδή
εργάστηκαν στο τέλος κάπως σαν ιδιοκτήτες της ηλεκτρικής επιχείρησης, έτσι ώστε να
μπορούν να δουν όλο το κόστος, τη παραγωγή και το διαμοιρασμό της ενέργειας, που
έπρεπε να αποδώσουν στους πελάτες, μπόρεσαν να δουν και τις δύο όψεις του
νομίσματος. Τελικά, βοηθήθηκαν μόνο από τα υπολογιστικά φύλλα, τα οποία έπρεπε να
δημιουργήσουν και που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν εργαλείο και σε άλλη τάξη.
Όταν τους δίδασκα πώς να χρησιμοποιούν έτοιμα υπολογιστικά φύλλα, μερικές φορές
υπήρχαν προβλήματα που έπρεπε να λύσουν, όχι όμως κάτι πολύ συγκεκριμένο, επειδή
είναι ένα πρόγραμμα που απλά μαθαίνεις να χρησιμοποιείς εργαλεία. Έπειτα, έπρεπε να
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ξεκινήσουν από το μηδέν. Και έπρεπε να δημιουργήσουν τα δικά τους υπολογιστικά
φύλλα, ώστε να είναι χρήσιμα γι 'αυτούς.
Όλα είναι χτισμένα για να γίνουν τα παιδιά πιο ανεξάρτητα και να μπορέσουν να χτίσουν
τη δική τους γνώση. Τι σημαίνει αυτό; Ξεκινούν με σχεδόν τίποτα. Αρχίζουν με ένα
υπολογιστικό φύλλο, το οποίο μόλις που μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Αρχίζουν με
κάποιους υπολογισμούς και στη συνέχεια τελικά συνειδητοποιούν πώς κατασκευάζεται ο
ηλεκτρικός λογαριασμός και γνωρίζουν από πού προέρχονται όλα τα πάγια. Έτσι αποκτούν
μια πραγματική αντίληψη για το πώς μπορούν να δημιουργήσουν ένα έργο. Επίσης
κατανοούν γιατί πρέπει να πληρώσουν πολλά πάγια κόστη, παρόλο που ίσως να μην τα
βλέπουν δίκαια, αλλά τελικά το αντιλαμβάνονται αρκετά καλά.
Δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσμάτων σε διαφορετικά πλαίσια και πιθανότητα χρήσης
και από άλλα ιδρύματα: Σε ότι αφορά τη δυνατότητα εξαγωγής των αποτελεσμάτων,
νομίζω ότι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν σε άλλες χώρες, παρόλο που μπορεί να
υπάρξουν κάποιες διαφορές μεταξύ τους. Πχ στην Ισπανία, χρησιμοποιούμε πολλή
πυρηνική ενέργεια και στη Γαλλία όχι τόσο. Αλλά τελικά, ο ηλεκτρισμός λειτουργεί μάλλον
κατά το τον ίδιο τρόπο σε πολλές χώρες, τουλάχιστον στην Ευρώπη ή στις ΗΠΑ.
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7. Ένα Ρομπότ στην Τάξη
Υπεύθυνος υλοποίησης: Maria del Mar Martin Jimenez
Ίδρυμα: Colegio Monaita - Granada

Γενική

περιγραφή του έργου και σκοπός: Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στον

προγραμματισμό της πτήσης των αεροσκαφών και στον προγραμματισμό της κίνησης ενός
ρομπότ. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να δουλεύουμε την
υπολογιστική σκέψη στην τάξη, ενσωματώνοντας το πλήρες δυναμικό της λογικής σκέψης
(γεγονότα, ακολουθίες, βρόχους, μεταβλητές, λειτουργίες, υπό όρους) ως σύστημα
επίλυσης προβλημάτων, όπου είναι δυνατή η κριτική σκέψη, ο συνεργατικός σχεδιασμός
και η διαχείριση της ενέργειας.
Προετοιμασία και υλοποίηση του έργου: Η ιδέα είναι να υποστηριχθούν μαθητές 11 ετών
στο να ενσωματώσουν τις παρακάτω πληροφορίες, γνωρίζοντας τους χώρους του σχολείου
και σημαντικές πληροφορίες για τα μαθηματικά και τη γεωμετρία. Θα καθοδηγηθούν στην
ανάπτυξη ενός έργου ακολουθώντας τις οδηγίες που προτείνονται βήμα προς βήμα με
έναν ουσιαστικό τρόπο. Μόλις το αντικείμενο λειτουργεί σωστά, ανοίγεται μια φάση για να
δημιουργηθούν δημιουργικές και προσωπικές παραλλαγές στην αρχική προσέγγιση.
Οι παρακάτω ενότητες διδάσκονται στους μαθητές, με πρακτικό και μη τυπικό τρόπο:
1. Οι πρώτες πτήσεις και κινήσεις μου.
2. Ακροβατικά πάνω από το έδαφος (εξαρτάται από το ρομπότ με το οποίο λειτουργούν)
3. Σχέδιο στον αέρα ή στο έδαφος.
4. Αποστολή μηνυμάτων
5. Κάντε μια γεωγραφική περιήγηση σε έναν χάρτη, προσδιορίζοντας περιοχές
Καινοτόμες πτυχές και αντίκτυπος στην παραδοσιακή διδακτική μέθοδο: Οι
προτεινόμενες δραστηριότητες βοήθησαν τους μαθητές που συμμετείχαν στο έργο να

89

κατανοήσουν πώς να εφαρμόσουν μαθηματικές και επιστημονικές έννοιες για την επίλυση
προβλημάτων, ακολουθώντας τις οδηγίες που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί. Οι μαθητές, με την
εύκολη διαχείριση της διασύνδεσης του προγράμματος, έμαθαν πώς να μεταφράσουν τη
φυσική γλώσσα σε κώδικα, να προγραμματίσουν την κίνηση σύμφωνα με μια σειρά από
προϋποθέσεις και να μάθουν πώς να εργάζονται ξεχωριστά, δείχνοντας την ευθύνη και την
περιέργεια στις μαθησιακές δραστηριότητες. Χάρη σε αυτή την προσέγγιση, ανέπτυξαν
νέες δυνατότητες συνεργασίας με άλλους σε περιβάλλον ομαδικής εργασίας, καθιστώντας
πιο δημιουργική την εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα που αντιμετώπιζαν. Με αυτόν τον
τρόπο κατανόησαν εύκολα λύσεις που προτείνονται από άλλους μαθητές, καθιστώντας
έτσι τον εαυτό τους πιο ικανό στο να εκθέσουν ιδέες και σχέδια σε άλλα άτομα και να
συμμετάσχουν σε ομαδικές συζητήσεις.
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8. Το Παρατηρητήριο Pierre Auger
Υπεύθυνος υλοποίησης: Ilaria Veronesi
Ίδρυμα: Liceo Scientifico Statale Mancini – Avellino

Γενική περιγραφή του έργου και σκοπός: Σε αυτό το έργο, περιγράφεται η εκπαιδευτική
εμπειρία που πραγματοποιήθηκε με Ιταλούς μαθητές ηλικίας 17-18 ετών κατά τη διάρκεια
της συμμετοχής στον διαγωνισμό «στο σχολείο των αστροσωματιδίων» που διοργάνωσε το
Εθνικό Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής INFN. Η εμπειρία κράτησε έξι μήνες και έδειξε πώς η
δράση-έρευνα στην επιστημονική μεθοδολογία μπορεί να σχηματίζει μια εναλλακτική,
αποτελεσματική και με προσεγγιστικά κίνητρα, μελέτη της Φυσικής. Με αυτό το έργο το
σχολείο μας κέρδισε ένα ειδικό βραβείο από τη κριτική επιτροπή του INFN το Μάρτιο του
2018 για την πληρότητα του διδακτικού μοντέλου που παρουσιάστηκε και για τον θετικό
αντίκτυπο της διδακτικής πρακτικής.
Οι μαθητές είχαν σημαντικά πλεονεκτήματα από τις πληροφορίες και τα επιστημονικά
δεδομένα που καταγράφηκαν από το Παρατηρητήριο Pierre Auger και μεταδόθηκαν σε
έναν υπολογιστή σε μια προσβάσιμη περιοχή για επεξεργασία από τον ιστό.
Επωφελήθηκαν από την καθοδήγηση εκπαιδευτικών, ερευνητών και τεχνικών της INFN και
δημιούργησαν ένα προϊόν στον τομέα των πολυμέσων. Όλα τα έργα, οι προσλήψεις και οι
μελέτες δεν θα ήταν εφικτές χωρίς την υποστήριξη του διδάσκοντος INFN, Dott. Carla
Aramo (INFN, Νάπολη, Ιταλία)
Προετοιμασία και υλοποίηση του έργου: Η ανάλυση δεδομένων προηγήθηκε από τη φάση
των σεμιναρίων, διαλέξεων και εργαστηριακών δραστηριοτήτων που συνέβαλαν στην
εμβάθυνση των προβλημάτων της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας σχετικά με την
προέλευση του σύμπαντος και τη σύνθεση και εξέλιξή του. Οι μαθητές έλαβαν γνώση των
επιπτώσεων της κοσμικής ακτινοβολίας στη γη και στην εξέλιξη της ζωής σε αυτή. Η
ανάπτυξη της προσέγγισης των μαθητών ξεκίνησε από την ιστορική ανασύνθεση της
ανακάλυψης των κοσμικών ακτινών, υπογραμμίζοντας τη σημασία των πειραμάτων του
Pacini, για να φτάσει στο Νόμπελ του Hess για τις Κοσμικές Ακτίνες. Σε μια δεύτερη στιγμή
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του έργου των μαθητών, έχει σημασία η ανάλυση του Παρατηρητηρίου Pierre Auger,
ειδικότερα δε των Δεξαμενών και των Τηλεσκοπίων Φθορισμού. Στη συνέχεια, ξεκίνησε η
ενημέρωση των δεδομένων, όπου ήταν δυνατή η μελέτη των διαθέσιμων δεδομένων σε
απευθείας σύνδεση για δραστηριότητες προβολής.
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες εδραίωσαν τις δεξιότητες χάρη στη συνεργατική μάθηση
και την αλληλο-εκπαίδευση, χωρίς να παραμελούν τις τεχνικές πτυχές της έρευνας, όπως η
ανάπτυξη ανιχνευτών σωματιδίων, τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και η
ηλεκτρονική διαχείριση του συστήματος και η απόκτηση δεδομένων. Μια άλλη σημαντική
στιγμή του έργου είναι ότι η επιστημονική διάδοση έχει προσανατολιστεί σε μαθητές
διαφορετικών ηλικιών: για τους μαθητές του δημοτικού σχολείου οργανώθηκε η
τρισδιάστατη ανακατασκευή του παρατηρητηρίου του Pierre Auger, των κοσμικών ακτινών
και των δεξαμενών από ανακυκλωμένο υλικό (με σκοπό την ευαισθητοποίηση σχετικά με
την επαναχρησιμοποίηση των σκουπιδιών) και ένα απλό και αντιπροσωπευτικό
βιντεοπαιχνίδι για τις κοσμικές ακτίνες. Για τους μαθητές ηλικίας 13-14 ετών αναπτύχθηκε
η ιστοσελίδα μας, όπου είναι δυνατόν να βρει κανείς έρευνες, διατριβές, βίντεο και
προσομοιώσεις. Έχει επίσης δημιουργηθεί ένα σχετικό προφίλ στο Instagram. Τέλος, για
τους μαθητές του ίδιου σχολικού επιπέδου έχει χτιστεί ένα πρόγραμμα σε γλώσσα C++ για
την ανακατασκευή των τροχιών των κοσμικών ακτινών και έχει γραφεί επιστημονικό
εγχειρίδιο στην αγγλική γλώσσα, διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα.
Οι μαθητές παρήγαγαν δύο αφίσες και μια παρουσίαση PPT τόσο στα ιταλικά όσο και στα
αγγλικά για να περιγράψουν όλη την εμπειρία.
Καινοτόμες πτυχές και επιρροή στις παραδοσιακές διδακτικές μεθόδους: Οι μαθητές, που
εναλλάσσονται μεταξύ σχολείου και εργασίας, έχουν δείξει αυξανόμενο ενθουσιασμό για
τη μελέτη της Φυσικής. Αυτή η εμπειρία τους έδειξε μια εναλλακτική γοητευτική
εκπαιδευτική προσέγγιση, έχοντας βιώσει τον ενθουσιασμό της έρευνας και έχοντας
παράγει το τελικό λογισμικό. Η επιτυχία της εκπαιδευτικής δράσης αντικατοπτρίζεται τόσο
στα αυτογνωστικά βιβλία που γράφονται από τους ίδιους τους μαθητές όσο και στις
ικανότητες που επιτυγχάνονται στους ελέγχους κατά τη διάρκεια της εμπειρίας.
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9. AURAT – Προσθέστε ένα ρομπότ στο τραπέζι
Υπεύθυνος υλοποίησης: Loris Pagani
Ίδρυμα: ISIS C. Facchinetti - Castellanza

Πληροφορίες για τον καθηγητή, το σχολείο, τον αριθμό των μαθητών, την ηλικία: Είμαι ο
Loris Pagani, καθηγητής ΤΠΕ στο Τεχνικό Ινστιτούτο Facchinetti. Οι μαθητές που
συμμετέχουν στο έργο μου είναι μεταξύ του Τρίτου Ανώτερου και του Πέμπτου Ανώτερου
(15-18 ετών, ndr). Έχω δίπλωμα στη Βιομηχανική Επιστήμη Πληροφορικής και είμαι
ηθοποιός θεάτρου εδώ και πολλά χρόνια. Στο έργο προσπαθώ να φέρω τόσο τις τεχνικές
όσο και τις δημιουργικές πλευρές που προέρχονται από τις δύο αυτές εμπειρίες.
Περιγραφή του έργου και της υλοποίησης: Οι μαθητές συμμετέχουν σε αυτό το
πρόγραμμα το απόγευμα, σε εθελοντική βάση. Το έργο είναι πολύ δυναμικό: στην αρχή,
διαδραματίζω θεμελιώδη ρόλο στο συντονισμό του έργου των μαθητών που δεν έχουν
ακόμα την κατάλληλη γνώση για όλες τις δραστηριότητες που πρέπει να υλοποιηθούν.
Αρχίζω θέτοντάς τους μια σειρά από ερωτήσεις και προβλήματα που πρέπει να λύσουν,
επίσης σε διαφορετικούς τομείς από εκείνους που ξέρουν καλύτερα, όπως ηλεκτρονικά και
μηχανικά κ.λπ.
Σε αυτό το σημείο, ο εκπαιδευτικός προτείνει μια μακροσκοπική ιδέα για ένα έργο, το
οποίο πρέπει να αναπτυχθεί και να διαχωριστεί σε μικροπρογράμματα από τους μαθητές,
με βάση μια συζήτηση που στοχεύει στον καθορισμό στόχων και σκοπών. Οι μαθητές
καλούνται να προτείνουν και να πειραματιστούν, χρησιμοποιώντας τις ιδέες και τη
φαντασία τους και τη μάθηση κατά τύχη. Στην αρχική φάση, οι μαθητές τοποθετούνται
μπροστά από το Arduino (μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού πρωτοτύπου ανοιχτού κώδικα),
δείχνοντάς τους άλλα έργα που έχουν γίνει στο το παρελθόν, με τη συμμετοχή μαθητών σε
μια συζήτηση για αυτούς, εξηγώντας πώς έχουν γίνει τα πράγματα στο παρελθόν και
επισημαίνοντας έναν τρόπο να ξεκινήσετε τη συνεργασία.
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Στη συνέχεια οι μαθητές καλούνται να συνεργαστούν και να ακολουθήσουν την ένδειξη
του δασκάλου, που τις διορθώνει και παρέχει ανατροφοδότηση για το έργο που έχει γίνει,
επισημαίνοντας μια στρατηγική για να αποφεύγουν ξανά τα ίδια λάθη. Σε αυτή τη φάση, οι
μαθητές θα δείξουν τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες τους, θα λάβουν και θα
παράσχουν διορθώσεις στους άλλους μαθητές του μαθήματος, θα αναπτύξουν μια
συνεταιριστική νοοτροπία και θα προσπαθήσουν να στηρίξουν τους συναδέλφους τους
χωρίς να τους κρίνουν. Ένα ιδιαίτερα περίπλοκο έργο συνδέεται με την ανάγκη
υποστήριξης εκείνων των μαθητών που είναι λιγότερο ικανοί να εργαστούν για την
πραγματοποίηση πολύπλοκων τεχνολογικών εργασιών, προσπαθώντας να τους κρατήσουν
στην ομάδα και να αποφύγουν τον κίνδυνο εγκατάλειψης.
Σε αυτό το σημείο, οι πληροφορίες είναι ενσωματωμένες με μαθήματα ή βίντεο που
εμφανίζονται στο Youtube, ακολουθούμενα υπό την καθοδήγηση του δασκάλου, ο οποίος
εξηγεί πώς να ανακτήσουν οι μαθητές αυτά τα υλικά και να πάρουν ότι καλύτερο από εκεί.
Στο τέλος κάθε μέρας, σε μια ομάδα Whatsapp που δημιούργησα με όλους τους μαθητές,
παρουσιάζω τις δραστηριότητες των μαθητών και των ομάδων, δίνοντας σε όλους την
ευκαιρία να ανταλλάξουν, να συνεργαστούν και να συζητήσουν τα καθήκοντα σε
πραγματικό χρόνο και να γίνουν φορείς της μαθησιακής διαδικασίας. Σε αυτά τα μέσα
ενημέρωσης, κάθε μαθητής θα συνειδητοποιήσει εύκολα τα βίντεο από κάθε έργο που
επιτελούνται και διαμοιράζονται με τους άλλους συμμετέχοντες, φτάνοντας σε ένα καλό
επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών με τους άλλους και ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή.
Η υποστήριξη των μαθητών να συμμετέχουν σε αυτό το συγκεκριμένο είδος ανταγωνισμού
απαιτεί υψηλό επίπεδο προσοχής κατά τη φάση της προετοιμασίας, ειδικά όσον αφορά τη
διανομή των καθηκόντων μέσα στην ομάδα. Φυσικά, δεν έχουν όλοι οι μαθητές
συγκρίσιμες τεχνολογικές δεξιότητες και ικανότητες, και η συμβολή τους μπορεί να αλλάξει
ανάλογα με την ειδική κατάσταση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μερικές από αυτές μπορεί να
είναι άμεσα ικανές να συμβάλλουν ενεργά, ενώ άλλες μπορεί να απαιτούν ισχυρότερο
επίπεδο αρχικής καθοδήγησης, ενώ σε μια μεταγενέστερη φάση του έργου η κατάσταση
μπορεί να αλλάξει. Ο ρόλος του δασκάλου / εκπαιδευτή είναι θεμελιώδης σε αυτή την
περίπτωση: πρέπει να ενεργεί όπως ο συγγραφέας ενός έργου, εξηγώντας τους ρόλους που
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θα έχει ο κάθε ένας από τους συμμετέχοντες στην πραγματοποίηση του έργου και
αρχίζοντας να δουλεύει σαν τα ρομπότ στα οποία δουλεύουν είναι άλλοι χαρακτήρες με
τους οποίους πρέπει να αλληλεπιδρούν, με στόχο την εγγύηση της επιτυχίας του έργου.
Πιστεύω ότι μετά την αρχική φάση οι μαθητές αρχίζουν να δουλεύουν με αυξανόμενο
βαθμό αυτονομίας: η καθοδήγησή μου είναι σημαντική σε ορισμένες περιπτώσεις όπου τα
τεχνολογικά καθήκοντα είναι ιδιαίτερα περίπλοκα, αλλά οι μαθητές κερδίζουν ένα
αυξανόμενο επίπεδο αυτογνωσίας και συνείδησης των δυνατοτήτων και των ικανοτήτων
τους .
Όταν όλοι οι μαθητές έχουν ρόλο στην ομάδα, οι μαθητές προχωρούν στην υλοποίηση του
έργου, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες για να δημιουργήσουν ένα σύνολο σχέσεων που
είναι θεμελιώδεις για τη διαδικασία μάθησης. Ο ρόλος του κάθε μαθητή αποδίδεται από
τον καθηγητή σύμφωνα με τις ικανότητες που παρουσιάζει κατά την πρώτη φάση των
δραστηριοτήτων. Αυτή η διαδικασία προχωρά μέσα από μια σειρά από λάθη και επιτυχίες:
ο δάσκαλος πρέπει να είναι καλό να βοηθήσει τους μαθητές να το κατανοήσουν,
εξηγώντας τα λάθη και δείχνοντας πώς όλοι μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις αυξημένες
ικανότητές τους για να αντιμετωπίσουν και να ξεπεράσουν τα προβλήματα. Αφού η ομάδα
αναπτύξει έναν μηχανισμό αυτοδιαχείρισης, οι μαθητές είναι έτοιμοι να προετοιμάσουν
την τελική δοκιμασία: την πρόκληση. Αυτή είναι η στιγμή που όλοι οι συμμετέχοντες
αρχίζουν να γίνονται μέρος του έργου, ετοιμάζοντας να πολεμήσουν γι 'αυτό.
Ο δάσκαλος πρέπει να υποστηρίξει τους μαθητές στην κατανόηση του πώς το αποτέλεσμα
της πρόκλησης δεν είναι το πιο σημαντικό μέρος του έργου: η εμπειρία τους από το
γεγονός είναι το βασικό μέρος, ενώ το αποτέλεσμα μπορεί να εξαρτάται από άλλους
παράγοντες. Μετά το διαγωνισμό ο δάσκαλος θα γράψει ένα whatsapp μήνυμα, αυτή είναι
μια πραγματική αξιολόγηση όπου οι δεξιότητες των μαθητών θα αναγνωριστούν. Οι
μαθητές παρέχουν πάντα μια μεγάλη ανατροφοδότηση: μένουν μέχρι αργά το βράδυ,
ακόμα και αν δεν είναι υποχρεωμένοι, και συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες με
ενθουσιασμό. Αναπτύσσουν ένα πολύ καλό ομαδικό πνεύμα, όπου η τελική πρόκληση
γίνεται τόσο σημείο εκκίνησης και άφιξης: πολλοί μαθητές στην πραγματικότητα
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αποφασίζουν να παραμείνουν ακόμα και μετά το τέλος του έργου, συνεχίζοντας να
συμμετέχουν στο εργαστήριο.
Εξαγωγή αποτελεσμάτων: Χρησιμοποιώ αυτή τη μέθοδο από το 2015. Όλα αυτά τα χρόνια,
οι μαθητές μου έχουν κερδίσει έναν παγκόσμιο διαγωνισμό ρομποτικής, δύο διεθνείς
διαγωνισμούς και οκτώ εθνικά βραβεία. Είμαι χαρούμενος γι 'αυτό, αλλά το πιο σημαντικό
πράγμα για μένα είναι η συμβολή μου στην προσωπική ανάπτυξη των μαθητών μου.
Επιπλέον, το πιο ενδιαφέρον πράγμα συνδέεται με την δυνατότητα εξαγωγής της μεθόδου:
αν σκεφτούμε αφηρημένα, το πιο σημαντικό μέρος είναι η ανάπτυξη της ομαδικής
εργασίας, η ικανότητα των μαθητών να αλληλεπιδρούν με έναν σαφή στόχο στο μυαλό ως
μέρος μιας ομάδας μέσα στο πλαίσιο ενός έργου με συγκεκριμένους ρόλους. Οι μαθητές
έχουν βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα και τις δεξιότητες
σπουδών τους. Ως αποτέλεσμα, οι μαθητές έχουν μάθει να συνεργάζονται. Οι γονείς των
συμμετεχόντων εμπλέκονται στο έργο και τους υποστηρίζουν. Τα ιδρύματα, το σχολείο, οι
γονείς έχουν επικεντρώσει όλο και περισσότερο την προσοχή τους στους μαθητές.
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Γ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΟΠΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
1. Δημιουργία βίντεο για βρώσιμα χόρτα της Κρήτης
Υπεύθυνος υλοποίησης: Ιωάννης Φραγκιαδάκης – Κατερίνα Αμπατζή
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Γυμνάσιο Αγίων Δέκα, Κρήτη, Ελλάδα

Πληροφορίες για τον καθηγητή: Ο κ. Φραγκιαδάκης Ιωάννης αποφοίτησε από το Τμήμα
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού πριν τριάντα πέντε χρόνια και το 1985,
ξεκίνησε να εργάζεται ως καθηγητής σε δημόσιο σχολείο. Έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην
Ειδική Αγωγή. Έχει διατελέσει διευθυντής στο Γυμνάσιο Αγίων Δέκα τα τελευταία οκτώ
χρόνια. Επιπλέον, εργάζεται ως δημοσιογράφος σε μια τοπική εφημερίδα για περίπου
είκοσι χρόνια. Είναι πρόθυμος να ακούσει ότι θέλουν να μοιραστούν οι μαθητές μαζί του,
να συζητήσει μαζί τους τις ανησυχίες ή τα προβλήματά τους και να προσπαθήσει να βρει
λύσεις σε συνεργασία μαζί τους. Επιπλέον, θεωρεί τους συναδέλφους του συνεργάτες σε
κοινούς εκπαιδευτικούς στόχους και πιστεύει ότι οι ισχυροί δεσμοί μεταξύ τους μπορούν
να συμβάλουν στο εκπαιδευτικό τους έργο. Αγαπά την καλή αίσθηση του χιούμορ και το να
λέει την αλήθεια.
Η κα Αβατζή Κατερίνα αποφοίτησε το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 2004. Στη συνέχεια, το 2006 απέκτησε το
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών της από Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και
Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Εργάζεται ως καθηγήτρια Αγγλικών στα δημοτικά
σχολεία και το 2009 τοποθετήθηκε ως καθηγήτρια ξένων γλωσσών σε δημόσια σχολεία
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εργάζεται στο Γυμνάσιο των Αγίων Δέκα από το 2014 και
αισθάνεται ευτυχισμένη από τη συνεργασία της με έναν σημαντικό διευθυντή και
διακεκριμένους συναδέλφους.
Τύπος σχολείου, πόλη, αριθμός μαθητών και καθηγητών, ηλικία μαθητών: Πρόκειται για
ένα δημόσιο Γυμνάσιο, που βρίσκεται στα νότια της Κρήτης. Αποτελείται από εκατό
μαθητές και έντεκα καθηγητές. Στις τάξεις μας, χρησιμοποιούμε κυρίως στρατηγικές
εξατομικευμένης μάθησης, διότι πιστεύουμε ακράδαντα ότι ανταποκρίνονται καλύτερα
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στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών (ταλέντα, δεξιότητες, τάσεις και
επιθυμίες).
Γενική περιγραφή του έργου και σκοπός: Πρόκειται για ένα έργο που συμβάλλει στην
ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών, όπως η δυνατότητα συλλογής και ανταλλαγής
πληροφοριών, σχεδιασμού και δράσης, επικοινωνίας και συνεργασίας. Έχω την τάση να
εμπλέκω τους μαθητές μου στη διαδικασία της μάθησης, διανέμοντας ή αντιστρέφοντας
τους ρόλους. Χρησιμοποιώ οπτικοακουστικά μέσα σε μεγάλο βαθμό, ενώ μερικές φορές
μετατρέπω τους μαθητές μου σε αστέρες κινηματογραφικών ταινιών, προκειμένου να
παράγουν ταινίες ή φωτογραφήσεις. Η θεατρική εκπαίδευση, η μουσική και η τέχνη
υποστηρίζουν τις στρατηγικές μάθησης μου. Αυτό που επιδιώκω είναι να κάνω τους
μαθητές μου συνεργάτες και να τους καλλιεργήσω τη συν-ευθύνη.
Ο σκοπός της ανάπτυξης του συγκεκριμένου έργου ήταν να βοηθήσει τους μαθητές να
αλλάξουν τις παγιωμένες στάσεις και συμπεριφορές τους. Επιπλέον, ήθελα να καταλάβω
πόσο γρήγορα και σε ποιο βαθμό οι μαθητές αφομοιώνουν τις νέες πληροφορίες που τους
δίνονται.
Προετοιμασία και υλοποίηση του έργου: Όσον αφορά την επιλογή της θεματικής του
έργου μας, το σχολικό μάθημα Οικιακή Οικονομία αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα. Τα
κύρια προβλήματα που αντιμετώπισα ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών, η συλλογή
πληροφοριών, η εξαγωγή συμπερασμάτων και η παρουσίαση του έργου μας. Αντιμετώπισα
επίσης οργανωτικά και οικονομικά προβλήματα, περιορισμένο χρόνο (τόσο δικό μου όσο
και των μαθητών), προβλήματα πειθαρχίας κ.λπ.
Φάση διαχείρισης και σχεδιασμού: Λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ μου και αυτό των
μαθητών μου, θα υποστήριζα ότι η προστιθέμενη αξία της φάσης διαχείρισης και
σχεδιασμού ήταν η ανάπτυξη της συνεργασίας και της αμοιβαίας βοήθειας μεταξύ των
μαθητών. Εκτός από αυτό, οι μαθητές κατανοούσαν όρους όπως η ενσυναίσθηση, η
αίσθηση του δίκαιου παιχνιδιού κλπ.
Καινοτόμες πτυχές και αντίκτυπος στην παραδοσιακή διδακτική μέθοδο: Οι αλλαγές που
η καινοτομία μου επιφέρει στις μαθησιακές δραστηριότητες αναφέρονται τόσο στα ίδια τα
μέσα όσο και στον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές τα χρησιμοποιούν. Το να βγαίνουν οι
μαθητές στο εξωτερικό περιβάλλον και η άμεση έκθεση σε νέες ιδέες και γνώσεις είναι
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ωφέλιμο γι' αυτούς. Σίγουρα πιστεύω ότι η καινοτομία μου (υπό την προϋπόθεση ότι
εφαρμόζεται με συνέπεια και διάρκεια) ασκεί θετικό αντίκτυπο στην παραδοσιακή
διδακτική μέθοδο. Η εργασία σε ένα τέτοιο έργο συμβάλλει στην ανάπτυξη της
δημιουργικής σκέψης, επικοινωνίας και συνεργασίας των μαθητών. Η παραδοσιακή
διδασκαλία στερείται αυτών των χαρακτηριστικών.
Δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσμάτων σε διαφορετικό περιβάλλον και πιθανότητα
χρήσης και από άλλες σχολικές μονάδες: Κατά τη γνώμη μου, η βελτίωση των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων γενικά δεν εξαρτάται μόνο από την καλή πρακτική μου
(καινοτομία). Ωστόσο, θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση των προαναφερθέντων
προγραμμάτων, εφόσον τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που
ενδιαφέρονται να το εφαρμόσουν, θα ήταν παρόμοια με εκείνα του σχολείου μου. Για να
γίνω πιο σαφής, ο εκπαιδευτικός που θα ήθελε να χρησιμοποιήσει την ίδια μέθοδο με τη
δική μου, θα ήταν χρήσιμο να λάβει υπόψη κάποιες παραμέτρους όπως ο μικρός αριθμός
των μαθητών που θα συμμετείχαν σε αυτό, οι γνωστικές δεξιότητές τους, το γεγονός ότι το
προσωπικό του σχολείου δεν ζει κοντά, κλπ.
Η αναπτυσσόμενη γνώση θα μπορούσε να παραχθεί με τη μορφή μιας σχετικής ταινίας
μικρού μήκους όπου οι μαθητές θα είναι ταυτόχρονα πρωταγωνιστές και οι
συνεισφέροντες σε αυτή. Επιπλέον, η διοργάνωση ενός σχετικού σεμιναρίου στο σχολείο
προκειμένου να παρουσιαστεί το έργο στην τοπική κοινότητα και στη συνέχεια να
συζητηθεί το αποτέλεσμα, θα ήταν καλή ιδέα. Εναλλακτικά, οι μαθητές θα μπορούσαν να
φτιάξουν ένα λεύκωμα φωτογραφιών που θα περιγράφει ολόκληρη τη διαδικασία με λίγα
λόγια.
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2. Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με τη χρήση ταινιών μικρού μήκους –
Διαδραστικός Κινηματογράφος
Υπεύθυνος υλοποίησης: Νικόλαος Μπεκιάρης
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: 1ο ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου, Κρήτη, Ελλάδα

Πληροφορίες για τον καθηγητή: Ο κ. Μπεκιάρης Νικόλαος είναι καθηγητής Αγγλικών με
πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, πτυχιούχος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969. Εργάζεται στο 1ο Επαγγελματικό Λύκειο
Αγίου Νικολάου-Κρήτης από το 2005. Έχει 19ετή εργασιακή εμπειρία ως εκπαιδευτικός
Αγγλικών (2 σε ιδιωτικά σχολεία και 17 σε δημόσια σχολεία).
Έχει επίσης εργαστεί για 2 χρόνια ως μεταφραστής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης και για 3,5 έτη ως διερμηνέας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Είναι μέλος της
οργανωτικής επιτροπής του "Αγγλικού Φεστιβάλ Λασιθίου" για 6 χρόνια. Έχει διατελέσει
συντονιστής της θεατρικής λέσχης του σχολείου για 13 χρόνια και (μαζί με τον διευθυντή) ο
συντονιστής της ομάδας για την καταπολέμηση του εκφοβισμού επί 10 έτη. Έχει
παρακολουθήσει διάφορα σεμινάρια Δράματος και Κινηματογράφου. Έχει επίσης
παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια με θέμα «Διδασκαλία της Αγγλικής Μεθοδολογίας»
(διαφοροποιημένη διδασκαλία, επικοινωνιακή διδασκαλία γλωσσών κλπ). Κατά τη φοίτηση
στο Πανεπιστήμιο, παρακολούθησε μαθήματα φωτογραφίας και αργότερα εργάστηκε ως
βοηθός φωτογραφίας για τον κ. Ιωάννη Τζιμπρέ (επαγγελματία φωτογράφο και καλλιτέχνη
που ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη-Ελλάδα). Του αρέσει η νέα τεχνολογία καθώς και η
μουσική, ενώ μπορεί να παίξει πολλά ελληνικά παραδοσιακά όργανα (μπουζούκι, τζουράς,
μπαγλαμάς, κλπ). Αγαπάει τις γαλλικές ταινίες, το ψαροντούφεκο, την κηπουρική, τη
φωτογράφηση, τα ταξίδια και η διδασκαλία αγγλικών μέσω ταινιών μικρού μήκους.
Τύπος σχολείου, πόλη, αριθμός μαθητών και καθηγητών, ηλικία μαθητών: Το σχολείο
είναι το 1ο Επαγγελματικό Λύκειο του Αγίου Νικολάου. Ο Άγιος Νικόλαος είναι μια μικρή
τουριστική πόλη στα ανατολικά της Κρήτης, πρωτεύουσα του Νομού Λασιθίου και μία από
τις πιο ανεπτυγμένες τουριστικές πόλεις της Ελλάδας. Το σχολείο διαθέτει εργαστήριο
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αγγλικής γλώσσας, εργαστήριο φυσικής και τεχνολογίας, 4 πλήρως εξοπλισμένα
εργαστήρια υπολογιστών και 3 ηλεκτρονικά εργαστήρια υψηλών ευρωπαϊκών προτύπων.
Υπάρχουν 32 καθηγητές σε όλες τις ειδικότητες, οι περισσότεροι από τους οποίους
εφαρμόζουν καινοτόμες δράσεις τα τελευταία χρόνια. Τέτοιες ενέργειες, λόγω της
έλλειψης πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην πόλη, τις περισσότερες φορές είναι ο μόνος
τρόπος να έρθουν σε επαφή τα παιδιά με τη σύγχρονη κοινωνική, επιστημονική και
πολιτιστική πραγματικότητα. Οι περισσότεροι καθηγητές στο σχολείο μας είναι πολύ
έμπειροι αλλά ταυτόχρονα πολύ ενθουσιώδεις, ανοιχτοί και πολύ πρόθυμοι να
υιοθετήσουν νέες μεθόδους διδασκαλίας. Στο σχολείο υπάρχουν 240 μαθητές ηλικίας 15
έως 19 ετών. Αρκετοί από τους μαθητές μας έχουν μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία ή
αυτισμό) αλλά οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ενταχθεί ομαλά στην σχολική κοινότητα.
Όλοι οι μαθητές διδάσκονται ξένες γλώσσες: αγγλικά και μερικοί αγγλικά και γερμανικά. Οι
δάσκαλοι και οι μαθητές ασχολούνται κυρίως με περιβαλλοντικά θέματα, τη μουσική και
την καταπολέμηση της σχολικής βίας (εκφοβισμός). Οι γνώσεις τους Πληροφορικής είναι
πολύ καλές (καθώς διδάσκονται από έμπειρους καθηγητές Πληροφορικής ) και μπορούν να
επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία.
Γενική

περιγραφή του έργου και σκοπός: Υπάρχει ένα σημείο στο οποίο όλοι οι

εκπαιδευτικοί στο σχολείο μου συμφωνούν. Ενώ οι μαθητές μας είναι "ικανοί για μεγάλες
περιόδους συγκέντρωσης", επειδή περνούν πολύ χρόνο μόνοι τους χρησιμοποιώντας την
τεχνολογία, τείνουν να υστερούν στις επικοινωνιακές δεξιότητες και τη συναισθηματική
νοημοσύνη και τους είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρωθούν. Με το έργο μας
προσπαθήσαμε να δώσουμε λύση σε αυτό το πρόβλημα. Στόχος μας είναι να δώσουμε
κίνητρα, να καθοδηγήσουμε και να βοηθήσουμε τους μαθητές να δημιουργήσουν τις δικές
τους ταινίες. Για πλάκα, ονομάζουμε τις ταινίες που παράγουμε "SFSP" , δηλαδή "ταινίες
μικρού μήκους για ειδικούς σκοπούς" και το κάνουμε αυτό επειδή δημιουργούμε αυτό το
αυθεντικό οπτικοακουστικό υλικό για να διδάξουμε γραμματική ή λεξιλόγιο και
πιθανότατα για

να μιλήσουμε ταυτόχρονα για παγκόσμια ζητήματα. Όταν ήθελα να

διδάξω για παράδειγμα τον "1ο και 2ο υποθετικό λόγο", ζήτησα από τους μαθητές μου να
κάνουν μια ταινία με τίτλο "τι θα γίνει αν ". Άρχισαν αμέσως να γράφουν το σενάριο και
ήταν πολύ χαρούμενοι που προχώρησαν στο στάδιο της προ-παραγωγής.
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Θεωρώ ότι η μέθοδος μας είναι πολύ απλή. Το σχολείο μας είναι Επαγγελματικό Λύκειο, το
οποίο σημαίνει ότι είναι σχεδιασμένο να παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση ή τεχνικές
δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών μιας συγκεκριμένης δουλειάς.
Βλέπουμε ότι στην ομάδα μας, έχουμε μαθητές από όλες τις ομάδες προσανατολισμού,
δηλαδή, έχουμε μαθητές που ειδικεύονται στην Πληροφορική, τη Διοίκηση Οικονομίας και
Μάρκετινγκ, Ηλεκτρονικών και Υγείας Πρόνοιας. Στην περίπτωση της ταινίας "Τι θα γίνει
εάν", αφού αποφασίσαμε για την πλοκή, έδωσα οδηγίες (γραμμένες στα αγγλικά) και
ζήτησα από τους μαθητές μου από τον τομέα Ηλεκτρονικών να χειριστούν τις κάμερες, να
φτιάξουν κάποιους ανακλαστήρες και να χτίσουν έναν πίνακα LED για να φωτίσουν τη
σκηνή. Τους έδωσα επίσης το εγχειρίδιο της φωτογραφικής μηχανής (στα αγγλικά φυσικά)
και ένα σύνδεσμό με ένα βίντεο στο youtube όπου θα μπορούσαν να βρουν τις
πληροφορίες που χρειάζονταν για να φέρουν εις πέρας τις εργασίες που τους είχαν
ανατεθεί. Στη συνέχεια, τους ζήτησα να επιλέξουν τις τοποθεσίες, να τις επισκεφτούν πριν
από το γύρισμα, να ελέγξουν το φως και να σιγουρευτούν ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή
περισπασμοί.
Μετά από αυτό, έδωσα οδηγίες στους μαθητές μου από τον τομέα Πληροφορικής να
γράψουν το σενάριο, να φτιάξουν έναν οργανωτή γραφικών και να εξασκηθούν με την
επεξεργασία λογισμικού (για το στάδιο παραγωγής μετά τη λήψη).
Στη συνέχεια, έδωσα οδηγίες στους μαθητές από τον τομέα της Διοίκησης και Οικονομίας
για τα πώς να προετοιμάσουν τον προϋπολογισμό για την παραγωγή ταινιών, καθώς και να
κάνουν το σχεδιασμό κοστουμιών και την έρευνα για τους κύριους χαρακτήρες της ταινίας
(χρησιμοποιώντας τις γνώσεις τους από τις κοινωνικές επιστήμες μελέτες και την εμπορία).
Οι ίδιοι έκαναν επίσης και τα κοστούμια.
Τέλος, έκαναν πρόβες οι ηθοποιοί οι οποίοι ήταν όλοι από τον τομέα Υγείας-Πρόνοιας και
γυρίσαμε την ταινία, το οποίο ήταν αρκετά εύκολο καθώς είχαμε την τύχη να έχουμε
κάποιους σπουδαίους βοηθούς σκηνοθέτες (μαθητές της τρίτης τάξης) που έφτιαξαν το
πρόγραμμα παραγωγής και έφεραν σε πέρας εκατοντάδες άλλες εξαιρετικά σημαντικές
εργασίες.
Η επεξεργασία ταινίας είναι από τότε το βασικό και κύριο πολύτιμο εργαλείο μου για να
διδάξω τον 1ο και 2ο υποθετικό λόγο. Οι μαθητές της πρώτης τάξης εμπλέκονται τόσο
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ενεργά - βλέποντας γνωστά πρόσωπα και γνωστά μέρη - με ενθουσιασμό και έτσι η
διδασκαλία γίνεται εύκολη και διασκεδαστική. Η επόμενη ταινία που κάναμε ήταν "Make
Emmie smile". Χρησιμοποιώ αυτή την ταινία για να διδάξω λεξιλόγιο που σχετίζεται με την
«ενσυναίσθηση».
Προετοιμασία και υλοποίηση του έργου: Χρειάστηκε πολύς χρόνος και προσπάθεια για να
δημιουργηθεί ένα πλάνο του project. Υπήρξε πάρα πολλή δουλειά που έπρεπε να γίνει για
να καθορίσουμε τις δραστηριότητες, τις επιμέρους εργασίες και τα χρονοδιαγράμματα.
Έτσι, η προετοιμασία του χρονοδιαγράμματος καθώς και η υπέρβαση των εμποδίων ήταν
πραγματικά δύσκολο. Μας πήρε ένα μήνα για να γράψουμε το 1ο σενάριο για παράδειγμα.
Φαίνεται ότι μας έλειπε η απαιτούμενη εμπειρία εκείνη τη στιγμή. Είχαμε αποφασίσει να
κρατήσουμε τη βασική πλοκή απλή, να είμαστε αληθινοί με τους εαυτούς μας και να μην
μιμούμαστε άλλους, αλλά ποιανού "δουλειά" ήταν να γράψει το σενάριο; Η διαδικασία της
συγγραφής σεναρίου εμπεριέχει έρευνα, σχεδιασμό, ανάπτυξη χαρακτήρων και συγγραφή.
Έτσι, μετά από κάποια σκέψη, αποφασίσαμε να την αναθέσουμε στους μαθητές του
Marketing και δεν το μετανιώσαμε.
Φάση διαχείρισης και σχεδιασμού: Έμαθα προσωπικά πώς να μιλάω αποτελεσματικά
στους μαθητές μου για τη διαχείριση έργων, τις έννοιες και τις τεχνικές. Είχα την ευκαιρία
να αναπτύξω μια θετική διαπροσωπική σχέση με τους περισσότερους συναδέλφους μου
στο σχολείο, ειδικά με εκείνους που διδάσκουν τεχνικά μαθήματα και πραγματικά μου
άρεσε να δουλεύω με τους μαθητές μου στον σχεδιασμό του έργου. Όσο για τους μαθητές
μου, νομίζω ότι έμαθαν να συνεργάζονται, να σέβονται τη γνώμη των άλλων μαθητών και
να διαπραγματεύονται. Τώρα γνωρίζουν ότι για να λειτουργήσουν παραγωγικά οι ομάδες,
πρέπει πρώτα να εκπληρώσουν την ατομική τους ευθύνη. Έμαθαν επίσης πώς να
επικοινωνούν με σαφήνεια σε πνευματικό και συναισθηματικό επίπεδο και ότι σε μια
ομάδα ανθρώπων που συνεργάζονται πρέπει να είναι ανοιχτοί σε νέες ιδέες, να ακούνε
τους άλλους, να είναι ειλικρινείς και να δείχνουν σεβασμό.
Καινοτόμες πτυχές και αντίκτυπο στην παραδοσιακή διδακτική μέθοδο: Έχοντας διδάξει
αγγλικά στα Ελληνικά Δημόσια Σχολεία για σχεδόν 18 χρόνια, έχω συναντήσει πολλούς
μαθητές που έμαθαν αγγλικά σε μεγάλο βαθμό παρακολουθώντας κλιπ στο youtube.
Απλώς χρειάζονταν την έκδοση "βίντεο με υπότιτλους". Προχωρώντας λίγο παραπάνω,
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αυτό που πραγματικά κάνουμε στο σχολείο μου, είναι να χρησιμοποιούμε τη γλώσσα
στόχο, τα αγγλικά, για να διδάξουμε στους μαθητές τα βασικά της κινηματογραφικής
παραγωγής. Τους διδάσκουμε πώς να σχεδιάζουμε προσεκτικά κάθε πτυχή της ταινίας, πώς
να κατασκευάζουν κάποιο εξοπλισμό "Do It Yourself", πώς να χρησιμοποιούν κάμερες κλπ.
Αυτή η ομάδα μαθητών θα είναι το πλήρωμά των κινηματογραφιστών μας και ταυτόχρονα
το "πλήρωμά" των μαθητών της αγγλικής γλώσσας. Προκειμένου να παραχθεί το αυθεντικό
διδακτικό υλικό (η ταινία μικρού μήκους), για να ολοκληρώσουν την εργασία που τους έχει
ανατεθεί, πρέπει να ακολουθήσουν οδηγίες, να παρακολουθήσουν μαθήματα βίντεο, να
ζητήσουν βοήθεια από τον δάσκαλο. Οι μαθητές από τον τομέα των Ηλεκτρονικών, για
παράδειγμα, κλήθηκαν να κάνουν ένα χαμηλού κόστους, ‘Φτιάξτο μόνος σου’ γερανό
βιντεοκάμερας. Κάνοντας αυτό που τους αρέσει καλύτερα και ενώ προσπαθούν να
κατασκευάσουν το γερανό, μαθαίνουν πολλά, καθώς πρέπει να κάνουν ένα σχέδιο, κάποια
ομαδική εργασία και να συνεργαστούν. Όχι μόνο χρειάζεται να βελτιώσουν τις γλωσσικές
δεξιότητές τους, αλλά πρέπει επίσης να είναι υπεύθυνοι, να αναπτύξουν κριτική σκέψη,
λογική, επικοινωνιακές δεξιότητες, διαπολιτισμικές δεξιότητες και πολλές άλλες δεξιότητες
και ικανότητες.
Αυτή η μέθοδος έχει πολύ λίγη σχέση με την παραδοσιακή μέθοδο PPP (ΠαρουσίασηΠρακτική Παραγωγή). Κατά κάποιο τρόπο, είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση δεξιοτήτων
για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας (ή οποιασδήποτε άλλης ξένης γλώσσας) με τη
χρήση της μεθόδου project. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στα Επαγγελματικά Σχολεία,
καθώς ο δάσκαλος πρέπει να έχει μαθητές από όλες τις ομάδες προσανατολισμού. Με
βάση τη φιλοσοφία του πραγματισμού και τη φιλοσοφία του «μαθαίνω μέσα από την
πράξη», αυτό που κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να κινητοποιήσουμε τους μαθητές
μας να μάθουν την ξένη γλώσσα ενώ εκτελούν εποικοδομητικές δραστηριότητες σε
φυσικές συνθήκες. Σε αυτή τη μέθοδο διδασκαλίας, ο ρόλος του δασκάλου δεν είναι αυτός
ενός δικτάτορα, αλλά ένας οδηγός, ένας συνεργάτης, ένας φίλος!
Δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσμάτων σε διαφορετικά πλαίσια και πιθανότητα χρήσης
και από άλλα ιδρύματα: Πιστεύω πραγματικά ότι η πρακτική μου θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί μόνο στα Επαγγελματικά Σχολεία. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να φτιάξει μια
ομάδα μαθητών που σήμερα ειδικεύονται σε διάφορους τομείς όπως οι υπολογιστές, το
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μάρκετινγκ και η ηλεκτρονική. Η όλη διαδικασία μπορεί να έχει νόημα μόνο αν
ακολουθείτε τους κανόνες που καθορίζονται από την εμπειρία και την πρακτική. Ωστόσο,
ένας δάσκαλος θα πρέπει πάντα να αμφισβητεί τους κανόνες, να αναλαμβάνει ρίσκα, να
δείχνει ενσυναίσθηση, να μαθαίνει από την αποτυχία. Σε αυτή τη βάση, οποιοσδήποτε
τύπος σχολείου θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτή την πρακτική. Οι μαθητές
μαθαίνουν τι χρειάζεται για να κάνουν μια ταινία. Μάθουν τι κάνει ο σκηνοθέτης, ο βοηθός
σκηνοθέτη, ο σεναριογράφος, ο σχεδιαστής κοστουμιών. Αναπτύσσουν επίσης τις
δεξιότητες που είναι απαραίτητες για κάθε εργασία που τους ανατίθεται. Αφού έχουν
συμμετάσχει στο πρόγραμμα, οι μαθητές γίνονται καλύτεροι θεατές και κριτικοί των
ταινιών που παρακολουθούν, καθώς είναι σε θέση να καταλάβουν αυτό που βρίσκεται
πίσω από την οθόνη. Μερικοί από τους μαθητές μπορεί να είναι σε θέση να βρουν δουλειά
στη βιομηχανία ταινιών ή τηλεόρασης ή απλώς να αποκτήσουν ένα νέα χόμπι όπως η
φωτογραφία, η σχεδίαση κοστουμιών ή η ζωγραφική. Επίσης, κάνουν εξάσκηση στα
αγγλικά-ειδικά το ESP, δηλαδή αγγλικά για ειδικούς σκοπούς. Καθώς οι μαθητές
εμπλέκονται σε διαθεματικές δραστηριότητες, πρέπει να συνεργάζονται με μαθητές άλλων
κλάδων και έτσι αναπτύσσουν την ικανότητα συνεργασίας με τους συνομήλικούς τους, κάτι
το οποίο είναι μια βασική δεξιότητα για τον σύγχρονο Ευρωπαίο πολίτη. Επίσης,
μαθαίνουν να θέτουν στόχους, να εργάζονται σκληρά για να τους επιτύχουν και να
αισθάνονται πραγματικά σίγουροι ότι κατάφεραν να επιτύχουν έναν τέτοιο στόχο, όπως τη
μαγνητοσκόπηση μιας ολόκληρης ταινίας. Όλα αυτά είναι τα πολύτιμα εργαλεία για τη
διαμόρφωση τόσο του χαρακτήρα κάθε μαθητή όσο και της κοινωνίας του μέλλοντος.
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3. Μέθοδος Flipped classroom
Υπεύθυνος υλοποίησης: Andreea Miu
Ίδρυμα: Agricultural and Technological High School - Barcanesti

Πληροφορίες για τον καθηγητή: Το όνομά μου είναι Andreea Miu και είμαι εκπαιδευτικός
Αγγλικής στο Γεωργικό και Τεχνολογικό Λύκειο του Barcareesti, στην επαρχία Prahova της
Ρουμανίας.
Ζω στην πόλη Ploiesti, πρωτεύουσα της επαρχίας Prahova, Ρουμανίας. Στο εθνικό
πρόγραμμα σπουδών, τα αγγλικά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Προωθείται ένας
σύγχρονος τύπος διδασκαλίας, εκμάθησης και αξιολόγησης, προκειμένου να τονωθεί το
κίνητρο των μαθητών. Σε όλα σχεδόν τα σχολεία της Ρουμανίας, η αγγλική είναι η πρώτη
ξένη γλώσσα που διδάσκεται.
Στο πλαίσιο αυτού του έργου, συνέβαλα με μια σύγχρονη μέθοδο - την ανάστροφη μέθοδο
διδασκαλίας. Η Flipped Learning είναι μια παιδαγωγική προσέγγιση στην οποία η άμεση
διδασκαλία μετακινείται από τον χώρο του ομαδικού μαθησιακού χώρου στον ατομικό
μαθησιακό χώρο και ο προκύπτων χώρος ομάδας μετατρέπεται σε ένα δυναμικό
περιβάλλον διαδραστικής μάθησης, όπου ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί τους μαθητές καθώς
εφαρμόζουν έννοιες και εμπλέκονται δημιουργικά στο αντικείμενο του θέματος. Μια
κατευθυντήρια αρχή της αναστρέψιμης αίθουσας διδασκαλίας είναι ότι η δουλειά που
συνήθως γίνεται ως κατ 'οίκον εργασία, αναλαμβάνεται καλύτερα στην τάξη με την
καθοδήγηση του "εκπαιδευτή". Η παρακολούθηση διαλέξεων και βίντεο γίνεται καλύτερα
στο σπίτι.
Τύπος σχολείου, πόλη, αριθμός μαθητών και καθηγητών, ηλικία μαθητών: Το Γεωργικό
και Τεχνολογικό Λύκειο του Barcanesti βρίσκεται στα νότια της επαρχίας Prahova, 5χλμ.
από την κοντινότερη πόλη Ploieşti και 60χλμ. από το Βουκουρέστι, πρωτεύουσα της
Ρουμανίας. Παρέχει εκπαίδευση σε παιδιά σχολικής ηλικίας από 6 έως 18 ετών.
Παρακολουθούν σε δύο βάρδιες. Στο σχολείο μας υπάρχουν περίπου 420 μαθητές και η
εκπαίδευση παρέχεται από 35 καθηγητές. Διαθέτει επίσης νηπιαγωγείο με 30 παιδιά.

106

Το σχολείο μας χωρίζεται σε:
Προσχολική εκπαίδευση, για παιδιά ηλικίας 3-6 / 7 ετών, η οποία χωρίζεται σε:
- Μικρή ομάδα
- Μεσαία ομάδα.
Υποχρεωτική γενική εκπαίδευση, η οποία διαρκεί 10 χρόνια
- Δημοτική εκπαίδευση (προπαρασκευαστικές βαθμίδες IV)
- Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (βαθμοί V-VIII)
- Γυμνάσιο (τάξεις ΙΧ / Χ-ΧΙΙ). Έχουμε μαθητές που ειδικεύονται σε διάφορους τομείς της
τεχνολογίας, όπως είναι ο Μηχανολογικός τομέας (για θέσεις όπως Τεχνικών
Μηχανολογίας, Μηχανολόγοι για Συντήρηση και Επισκευές) και στη Βιομηχανία Τροφίμων
(για θέσεις όπως Τεχνικοί στη Βιομηχανία Τροφίμων).
- Μετά-δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Το σχολείο μας ικανοποιεί τις απαιτήσεις της τοπικής κοινότητας, αλλά και τις ατομικές και
ομαδικές απαιτήσεις, προσφέροντας προσφορά επαγγελματικής κατάρτισης για τους νέους
στη νότια περιοχή της επαρχίας Prahova και πέρα από αυτήν. Το Γεωργικό και Τεχνολογικό
Γυμνάσιο του Barcanesti είναι προσανατολισμένο προς μια ανοιχτή κοινωνία, για την
οικονομία του μέλλοντος και για την ενεργό συμμετοχή του πολίτη σε μια ενωμένη
Ευρώπη.
Μέσα από τις θεωρητικές και πρακτικές δραστηριότητες κατάρτισης, το ίδρυμα μας
στοχεύει να έχει: εκπαιδευτική προσφορά που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της
αγοράς και των αναγκών των μαθητών και συνεργασίες με όλη την τοπική κοινότητα και
άλλα σχολεία που έχουν την ίδια εξειδίκευση από τη χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης της επαγγελματικής και τεχνικής
εκπαίδευσης, προκειμένου να επιτευχθούν οι επιδόσεις με τη μάθηση με σύγχρονα μέσα.
Γενική

περιγραφή του έργου και σκοπός: Πιστεύω ότι το ίδιο το έργο είναι μία

καινοτομία, δημιουργώντας ένα εκπαιδευτικό προϊόν πολυμέσων με ψηφιακά μέσα.
Συμβάλλει επίσης στον εκσυγχρονισμό της διδακτικής δραστηριότητας μέσω της ανάπτυξης
των ψηφιακών δεξιοτήτων.
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Η υλοποίηση αυτού του έργου θα οδηγήσει ασφαλώς σε σαρωτικές αλλαγές στο διδακτικό
στυλ των εκπαιδευτικών. θα προσαρμόσουν τις παραδοσιακές μεθόδους / τάξη στα
πραγματικά συμφέροντα και ανάγκες της νέας γενιάς μαθητών.
Μπορούμε να πούμε ότι η ενσωμάτωση των πόρων των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι
επωφελής και οδηγεί σε αύξηση της σχολικής επίδοσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι
μαθητές έχουν γνώση της χρήσης των υπολογιστών. Ο υπολογιστής δεν πρέπει να είναι
μόνο ένα εργαλείο για την παρουσίαση του υπάρχοντος περιεχομένου με άλλο τρόπο,
αλλά θα πρέπει επίσης να οδηγήσει στην αλλαγή του τρόπου σκέψης και του τρόπου
εργασίας των εκπαιδευτικών στην τάξη.
Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά όχι μόνο στη διαχείριση της
τάξης αλλά και στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Με βάση τα
αποτελέσματά τους, οι μαθητές μπορούν συμμετείχαν σε μια λεπτομερή έρευνα ενός
θέματος που προκάλεσε το ενδιαφέρον τους.
Φάση διαχείρισης και σχεδιασμού: Η φάση υλοποίησης του έργου βασίστηκε στην
αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ του ιδρύματος αναφοράς και των εταίρων του. Μας
δόθηκαν πληροφορίες σχετικά με τη συνέντευξη, τον απαραίτητο εξοπλισμό και το
εξειδικευμένο προσωπικό.
Χάρη σε αυτό το έργο, η διαπραγμάτευση βελτιώθηκε ως μέσο διαμεσολάβησης στην
απόφαση, ακούγοντας όλες τις απόψεις, αναλύοντας επιχειρήματα και καθορίζοντας
προτεραιότητες, δημιουργώντας τους καλύτερους δεσμούς μεταξύ των στοιχείων των
επιλεγμένων στρατηγικών (στόχοι - τρόποι - μέσα).
Καινοτόμες πτυχές και αντίκτυπος στην παραδοσιακή διδακτική μέθοδο: Μπορούμε να
πούμε ότι η ενσωμάτωση των πόρων των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι επωφελής και οδηγεί
σε αύξηση της σχολικής απόδοσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι μαθητές έχουν γνώση της
χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο υπολογιστής δεν πρέπει να είναι μόνο ένα εργαλείο
για την παρουσίαση του υπάρχοντος περιεχομένου με άλλο τρόπο, αλλά πρέπει επίσης να
οδηγήσει στην αλλαγή του τρόπου σκέψης και του τρόπου εργασίας των εκπαιδευτικών
στην τάξη.
Για την επιτυχή ενσωμάτωση των σύγχρονων μέσων στη διδασκαλία, πρέπει να
διασφαλίσουμε ότι έχουμε τον έλεγχο του υλικού, τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως
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προς την τεχνολογία. Δεν χρειάζεται να επικεντρωνόμαστε μόνο στον ελκυστικό και
ζωντανό τρόπο παρουσίασης των πληροφοριών, διότι αν χρησιμοποιηθούν πάρα πολύ, το
περιεχόμενο θα χαθεί, ενώ οι χρήστες θα συγκεντρωθούν προς αυτήν την κατεύθυνση.
Η τεχνολογία αφορά στη δημιουργία περιβαλλόντων που μπορούν να διευκολύνουν την
ενεργό συμμετοχή, να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες και ποικίλες μαθησιακές
ανάγκες των μαθητών, διευκολύνοντας τη συνεργατική επίλυση προβλημάτων,
προσφέροντας στους μαθητές αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης.
Αν και ο υπολογιστής είναι σε θέση να εκτελέσει πολλές στιγμιαίες λειτουργίες, δεν μπορεί
να αντικαταστήσει την παρουσία των εκπαιδευτικών στην τάξη, αλλά μπορεί να βοηθήσει
όλους τους εταίρους που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική δραστηριότητα. Η χρήση
σύγχρονων τεχνολογιών και εκπαιδευτικού λογισμικού είναι μια αναγκαιότητα στην
εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά ο δάσκαλος θα προσαρμόσει το περιεχόμενο και τον τρόπο
χρήσης του υπολογιστή στις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή.
Η αναστρέψιμη μέθοδος της τάξης έχει κερδίσει σοβαρά έδαφος τα τελευταία χρόνια. Αυτή
η μέθοδος συνδυαστικής εκμάθησης έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς
να αξιοποιήσουν καλύτερα τον διαθέσιμο χρόνο στην τάξη. Αντί να σπαταλάνε πολύτιμο
χρόνο σε πρόσωπο με πρόσωπο διαλέξεις, στο ανεστραμμένο μοντέλο της τάξης οι
εκπαιδευτικοί κάνουν τα πράγματα στην αντίθετη κατεύθυνση. Οι μαθητές έχουν
πρόσβαση σε πόρους ηλεκτρονικής μάθησης για να μελετήσουν στο σπίτι τους και στη
συνέχεια να χρησιμοποιήσουν το χρόνο της τάξης για να συμμετάσχουν σε συζητήσεις και
ολοκληρωμένες δραστηριότητες.
Αλλά αυτή η υβριδική μέθοδος μάθησης λειτουργεί πραγματικά; Εδώ είναι τέσσερις λόγοι
για τους οποίους αξίζει να το διερευνήσετε:
1. Οι μαθητές μπορούν να επανεξετάσουν τις πληροφορίες όποτε επιλέγουν
2. Η τάξη στο χρόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συμμετάσχει ο μαθητής σε πολύτιμες
συζητήσεις
3. Οι εκπαιδευτικοί έχουν περισσότερες ευκαιρίες να προσφέρουν ανατροφοδότηση
4. Τα μαθήματα μπορούν να είναι πιο εξατομικευμένα
Δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσμάτων σε διαφορετικά πλαίσια και πιθανότητα χρήσης
και από άλλα ιδρύματα: Η εμπειρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε
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πρόγραμμα / ίδρυμα, καθώς συνδυάζει με επιτυχία στοιχεία της επίσημης, ανεπίσημης και
άτυπης εκπαίδευσης.
Οι γνώσεις που αναπτύσσονται στη διαδικασία καινοτομίας θα μπορούσαν να μοιραστούν
μέσω της αποτελεσματικής διάδοσης, καθώς και μέσω ενός οδηγού καλής πρακτικής.
Κατά τη γνώμη μου, η γεωγραφική εγγύτητα δεν είναι ένα συναφές ζήτημα, διότι ζούμε σε
μια εποχή τεχνολογίας και οι πληροφορίες μπορούν εύκολα να μεταδοθούν μέσω του
Διαδικτύου.
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4. Χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή και το διαδίκτυο για να παρουσιάσετε
διάφορα σεμινάρια Χημείας, εικονικά πειράματα, μικροσκοπικές εικόνες
Υπεύθυνος υλοποίησης: Laurentia Nedelcu
Ίδρυμα: Liceul Tehnologic de Transporturi - Ploiesti

Πληροφορίες για τον καθηγητή: Nedelcu Laurentia Elisabeta, Technological High School of
Transport, Καθηγήτρια, Χημικός, 32 χρόνια στην εκπαίδευση.
Τύπος σχολείου, πόλη, αριθμός μαθητών και καθηγητών, ηλικία μαθητών: Το σχολείο
μας διαθέτει 9 ημερήσια και εσπερινά τμήματα: τεχνικός μεταφορών και ηλεκτρολόγος
τεχνικός - αυτοαπασχολούμενος ηλεκτρολόγος και 12 επαγγελματικές τάξεις με προφίλ
μηχανικού και βαφής αυτοκινήτων. Η ηλικία των μαθητών είναι μεταξύ 14-45 ετών.
Στο πλαίσιο της διδασκαλίας των μαθημάτων, οι μαθητές μπορούν να συμβουλεύονται την
αποτελεσματική ένταξη στην αγορά εργασίας διασφαλίζοντας την άνευ διακρίσεων
πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την προσφορά εργασίας και
εναρμονίζοντας τη ζήτηση του ενεργού πληθυσμού με την προσφορά εργασίας και τους
στόχους της πληροφόρησης με το σχολείο. Σημαντική είναι η συμμετοχή των μελών της
κοινότητας στη σχολική συμβουλευτική, οι άμεσες δηλαδή επαφές των μαθητών με
εκπρόσωπους/διευθυντές όλων των τύπων μονάδων (οικονομικών, πολιτιστικών,
υπηρεσιών), με εργοδότες και αντιπροσώπους σε επαγγελματικούς τομείς.
Γενική περιγραφή του έργου και σκοπός: Το έργο ενσωματώνει τις ικανότητες για την
ενσωμάτωση των ΤΠΕ σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών και για την υποστήριξη
της αλληλοδιείσδυσης μεταξύ των νέων τεχνολογικών πόρων και των παραδοσιακών
μεθοδολογιών διδασκαλίας. Ως εκ τούτου, το CAnVASS+ είναι ένα "γνωστικό" σετ που
παρέχει στους εκπαιδευτικούς μια ψηφιακή μεθοδολογία χρήσης της τεχνολογίας με
αποτελεσματικό τρόπο και ως εργαλείο για την επίτευξη διδακτικών / εκπαιδευτικών
στόχων υψηλής ποιότητας, δημιουργώντας εκπαιδευτικούς πόρους που μπορούν να
προσαρμοστούν.
Η αύξηση του επιπέδου γνώσεων των μαθητών με την εφαρμογή εκπαιδευτικού
λογισμικού οδηγεί:
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- Στην επικοινωνία αυτή καθ' αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται σωστά
- Στη βελτιστοποίηση των εκπαιδευτικών επιδόσεων διευκολύνοντας τις μαθησιακές
δραστηριότητες
- Στην αύξηση της ποιότητας της παιδαγωγικής πράξης
- Στο να εμπεδώσουν οι μαθητές τις γνώσεις σε διαφορετικές μορφές, ενισχύοντας έτσι τις
έννοιες που είχαν συναντήσει προηγουμένως
Οι μαθητές θα αναπτύξουν την ικανότητά τους να αξιολογούν με κριτικό πνεύμα την
ακρίβεια και την ορθότητα των πληροφοριών που λαμβάνονται από διάφορες πηγές. Η
χρήση των ΤΠΕ επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση της ύλης σε μικρότερο χρονικό
διάστημα. Μειώνει το χρόνο που απαιτείται για την επεξεργασία πειραματικών δεδομένων
για μαθησιακές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν ανώτερες γνωστικές διαδικασίες: την
ανάπτυξη λογισμικού και διδακτικού υλικού που απαιτείται για τη μελέτη από τους
μαθητές. Έτσι αναπτύσσεται η δημιουργικότητα των μαθητών. Μαθαίνουν να κάνουν
ερωτήσεις, έρευνες και να συζητούν επιστημονικά θέματα που μπορούν να επηρεάσουν τη
ζωή τους. Γίνονται υπεύθυνοι άνθρωποι ικανοί να ενσωματωθούν κοινωνικά. Οι μαθητές
μπορούν επίσης να συμμετέχουν στην παραγωγή CD, αφισών, γραφικών, περιοδικών,
δοκιμών,

διαφόρων

εκπαιδευτικών

προγραμμάτων

και

λογισμικού,

παιχνιδιών,

διαφημιστικών φυλλαδίων, ηλεκτρονικών λεξικών, διαδραστικών εκπαιδευτικών
Φάση διαχείρισης και σχεδιασμού: Στη φάση υλοποίησης πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις
με τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για άλλα σχολεία, τους μαθητές του σχολείου
μας και τους γονείς τους, τους τοπικούς εταίρους και τους οικονομικούς παράγοντες με
τους οποίους έχουμε συνάψει συμβάσεις συνεργασίας. Συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια
που δόθηκαν και έδειξαν ενδιαφέρον για το έργο. Το σχολείο μας βοήθησε να έρθουμε σε
επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, να επιτύχουμε, να πολλαπλασιάσουμε και να
ερμηνεύσουμε τα ερωτηματολόγια. Τα επιλεγμένα άτομα προετοιμάστηκαν για τη
συνέντευξη και το σχολείο παρείχε το χώρο, τον εξοπλισμό και το εξειδικευμένο
προσωπικό για τη συνέντευξη.
Είναι πολύ σημαντικό για κάθε δάσκαλο, μαθητή και σχολείο να λαμβάνει καθήκοντα και
σαφείς δραστηριότητες. Η κατανομή των καθηκόντων επιτρέπει αποτελεσματική
διαχείριση και καλή εκτέλεση των ενεργειών του έργου. Το σχέδιο διαχείρισης επιτρέπει
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σε όλους τους εταίρους να εξετάζουν τον προϋπολογισμό που διατίθεται για τις
δραστηριότητές τους και τις προθεσμίες που πρέπει να πληρούνται για την ολοκλήρωση
κάθε εργασίας.
Καινοτόμες

πτυχές

και

αντίκτυπος

στην

παραδοσιακή

διδακτική

μέθοδο:

Χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή μπορεί κανείς να επιτύχει ένα υψηλό επίπεδο
εξατομίκευσης της διαδικασίας αξιολόγησης διδασκαλίας-εκμάθησης-αξιολόγησης, που
μπορεί να εφαρμοστεί άριστα στη δημιουργία εκπαιδευτικών καταστάσεων ανάλογα με τις
ανάγκες των μαθητών και την ηλικία τους. Σήμερα ο βαθμός χρήσης υπολογιστών στα
μαθήματα είναι σχετικά χαμηλός, αφού χρησιμοποιούνται κυρίως για παρουσιάσεις, αλλά
και ως πηγή εκπαιδευτικών ή ενημερωτικών μέσων σύνδεσης στο Διαδίκτυο. Ο αντίκτυπος
της χρήσης των ΤΠΕ σε όλο το μάθημα συνίσταται στη λειτουργία του εκπαιδευτικού
προγράμματος χωρίς εμπόδια χρόνου. Έτσι, η διδακτική και εκπαιδευτική διαδικασία
μπορεί να οργανωθεί με σύγχρονο και αποδοτικό τρόπο, με την ευκαιρία να
πραγματοποιήσει μια σειρά σημαντικών διδακτικών εργασιών που σχετίζονται κυρίως με
την αξιολόγηση, αλλά και με την ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών. Οι
εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τον μαθητή με έναν πρωτότυπο τρόπο
για να εντοπίσουν τα κενά στη διαδικασία εκμάθησης του νέου περιεχομένου. Η
προσομοίωση ορισμένων διαδικασιών και φαινομένων μέσω κινούμενων εικόνων έχει σαν
συνέπεια να αυξάνει το ενδιαφέρον των μαθητών, εξαλείφοντας τον κίνδυνο του μαθητή
να βαρεθεί.
Καθώς όλα τα παλιά μετατρέπονται σε κάτι νέο, στην αρχή θα χρησιμοποιήσουμε τις
παραδοσιακές διδακτικές μεθόδους, οι οποίες θα βελτιωθούν με το χρόνο, θα
μετασχηματιστούν και θα προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις. Η εγκατάλειψη των
παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας θα είναι σταδιακή, έως ότου δημιουργηθούν νέες
υβριδικές μέθοδοι μεταξύ νέων και παλαιών.
Είμαστε εκπαιδευτικοί και ο σκοπός της δουλειάς μας, ανεξάρτητα από το θέμα, είναι η
εκπαίδευση των μαθητών ώστε να διαθέτουν ευέλικτη προσωπικότητα και κριτική σκέψη.
Η δημιουργικότητα των μαθητών τροφοδοτείται από τη δημιουργικότητα του
εκπαιδευτικού και η χρήση διαδραστικών μεθόδων συμβάλλει στη σκέψη, την ανάλυση, τη
σύνθεση και τις ικανότητες έκπτωσης, στη δημιουργία δεξιοτήτων έρευνας. Χρησιμοποίησα
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το πρόγραμμα "Hot Potatoes" (ένα πρόγραμμα που με βοηθά να δημιουργήσω τεστ με
διαφορετικά αντικείμενα, το Rebus), στο τέλος ενός μαθήματος, να παροτρύνω τους
μαθητές να δίνουν προσοχή στις λέξεις-κλειδιά του μαθήματος, να χρησιμοποιούν και να
αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία.
Δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσμάτων σε διαφορετικά πλαίσια και πιθανότητα χρήσης
και από άλλα ιδρύματα: Αυτές οι νέες πρακτικές διδασκαλίας πρέπει να είναι προσιτές σε
όλους τους εκπαιδευτικούς και ως εκ τούτου είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια
εκπαιδευτική πλατφόρμα στην οποία κάθε δάσκαλος μπορεί να δημοσιεύσει μια
καινοτόμο εμπειρία αλλά και να μπορεί να εισάγει μια τέτοια εμπειρία από άλλο καθηγητή
ή να ανταλλάσει χρήσιμες πληροφορίες για την εκπαιδευτική διαδικασία.
Η ύπαρξη μιας εκπαιδευτικής πλατφόρμας, στην οποία θα έχουν πρόσβαση πολλοί
δάσκαλοι, μαθητές και γονείς, όπου οι καινοτομίες θα είναι δημόσιες και θα εκτιμώνται /
επισημαίνονται από τους χρήστες, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται από άλλους για άλλα
έργα και θα βελτιώνονται συνεχώς. Η ομαδική εργασία είναι πάντα πιο αποτελεσματική
από την ατομική, επομένως κάθε ιδέα μπορεί να βελτιωθεί, προσαρμοσμένη στις ανάγκες
της τάξης, δημιουργώντας ανταλλαγή ιδεών, πληροφοριών, δεδομένων μεταξύ δασκάλων,
μαθητών και γονέων.
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5. Εφαρμογή της Τεχνολογίας στη μάθηση βασιζόμενη στην πρόκληση
Υπεύθυνος υλοποίησης: Candelaria Iriarte
Ίδρυμα: Colegio Bilingual Adharaz– Espartinas (Sevilla)

Πληροφορίες για τον καθηγητή: Με λένε Candelaria, και διδάσκω Βιολογία στο λύκειο.
Μετά την ολοκλήρωση της σχολικής μου φοίτησης, ήταν πολύ σαφές ότι αυτό που ήθελα
να γίνω ήταν Βιολόγος. Από την παιδική ηλικία, μου άρεσε η βιολογία, οπότε δεν είχα
καμία αμφιβολία όταν έπρεπε να επιλέξω για το πτυχίο μου. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η
σταδιοδρομία. Είχα την τύχη να μπορώ να ασκήσω το επάγγελμά μου μετά το πέρας των
σπουδών μου, αλλά υπήρχε κάτι ακόμα που χρειαζόμουν και πάντα είχα μέσα μου, τη
διδασκαλία, κι έτσι τελικά έγινα εκπαιδευτικός. Εργάζομαι εδώ και 7 χρόνια στο Adharaz
και αυτό με οδήγησε να κάνω αυτό το έργο για το οποίο θα μιλήσω, γιατί καθώς
εργάστηκα στην αγορά εργασίας εκτός του κόσμου της διδασκαλίας, βλέπω τον τρόπο που
έμαθα -και αυτό σε πολλές περιπτώσεις εξακολουθεί να συμβαίνει- να είναι εντελώς
διαφορετικός από αυτό που ζητείται στην αγορά εργασίας. Ως εκ τούτου, με οδήγησε στο
να υλοποιήσω αυτό το έργο.
Τύπος σχολείου, πόλη, αριθμός μαθητών και καθηγητών, ηλικία μαθητών: Το Adharaz,
ανήκει σε μια ομάδα σχολείων, η οποία ονομάζεται Attendis. Αυτή η ομάδα προέκυψε από
γονείς που είχαν ενδιαφερθεί για την εκπαίδευση των παιδιών τους πριν από 40 χρόνια.
Μέχρι σήμερα είμαι στο σχολείο της Ανδαλουσίας και της Extremadura. Έχει μια
διαφοροποιημένη εκπαίδευση. Θέλω να πω, διδάσκω μόνο κορίτσια, τα οποία είναι πολύ
προχωρημένα στον ψηφιακό κόσμο. Ένας από τους λόγους, είναι επειδή στην 5η τάξη
αρχίζουν με το έργο iPad, στο οποίο κάθε μαθητής έχει μια συσκευή και τα περισσότερα
από τα μαθήματα διδάσκονται μέσω αυτής. Έχουν ένα βιβλίο και μια ψηφιακή άδεια.
Επιπλέον, τα μαθήματα που δεν διαθέτουν ψηφιακή άδεια, κάνουν μεγάλη χρήση της
τεχνολογίας.
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Γενική περιγραφή του έργου και σκοπός: Το έργο που έκανα έχει απευθυνθεί σε μαθητές
της 3ης ESO Βιολογίας και Γεωλογίας. Μάθαιναν τα συστήματα που συμμετέχουν στη
λειτουργία της διατροφής. Ο τρόπος με τον οποίο θέλησα να δουλέψουν οι μαθητές ήταν
να έχουν χωριστεί σε ομάδες. Κάθε ομάδα δούλεψε ένα σύστημα και στη συνέχεια έκανε
ένα βίντεο, έτσι ώστε να το διαμοιράσουν στους υπόλοιπους συμμαθητές για να μπορούν
να το δουν από το σπίτι. Ήταν σαν μια ανεστραμμένη τάξη, που όμως γινόταν από τους
μαθητές για να εξυπηρετήσουν τους συμμαθητές τους, οι οποίοι έπρεπε επίσης να
απαντήσουν σε μια σειρά από ερωτήσεις που έχουν επεξεργαστεί. Στη συνέχεια, τα ίδια
ερωτήματα και αφού περάσουν ένα κόσκινο από την πλευρά του εκπαιδευτικού, είναι
εκείνα που περιλαμβάνονται στην εξέταση. Τι παίρνουμε με αυτό; Δεν είναι μια παθητική
εκμάθηση, αλλά είναι οι ίδιοι που πρέπει να προσπαθήσουν για να καταλάβουν με τον
τρόπο τους, έχοντας έναν οδηγό αλλά στην ουσία δημιουργώντας τη δική τους μάθηση. Και
επίσης, χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία που τους επιτρέπουν να αποκτούν θεμελιώδης
γνώσεις στην πραγματική ζωή.
Προετοιμασία και υλοποίηση του έργου: Ποια είναι τα υλικά που έχω χρησιμοποιήσει ή οι
εγκαταστάσεις που είχα; Πρώτον, όπως σχολίασα προηγουμένως, αυτοί οι μαθητές είχαν
πρόσβαση σε μια συσκευή iPad, η οποία διευκόλυνε την αναζήτηση πληροφοριών και την
παραγωγή παρουσιάσεων και βίντεο. Στη συνέχεια, έχουν μια τάξη, όπου τα έπιπλα είναι
κινητά και αυτό τους επιτρέπει να συνεργάζονται σε ομάδες και να εργάζονται με άνετο
τρόπο. Είναι μαθητές που κάνουν παρουσιάσεις και ομαδικά έργα εδώ και πολλά χρόνια, γι
αυτό είναι αρκετά συνηθισμένοι στη χρήση αυτών των εργαλείων. Βρήκαμε και κάποιες
δυσκολίες, εκ των οποίων μερικές δεν εξαρτιόταν από εμάς. Είχαμε μάθημα δύο μόνο
ημέρες την εβδομάδα και υπήρξαν κάποιες τροποποιήσεις όσον αφορά το πρόγραμμα των
μαθημάτων, τις αργίες, τα μη σχολικά θέματα, την αλλαγή των ωραρίων, κλπ. Αυτό
υποχρέωσε τους μαθητές να κάνουν περισσότερη δουλειά στο σπίτι ή στον ελεύθερο τους
χρόνο, το οποίο ήταν ένα μειονέκτημα. Όσον αφορά τις επιτυχίες που αποκτήθηκαν, οι
μαθητές έμαθαν από μόνοι τους και μπόρεσαν να συνεργαστούν μεταξύ τους στην ομάδα,
αλλά και με άλλες ομάδες.
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Καινοτόμες πτυχές και αντίκτυπος στην παραδοσιακή διδακτική μέθοδο: Αυτό το
εγχείρημα αποτελεί μία καινοτομία και θεωρώ ότι μπορεί να είναι αρκετά ενδιαφέρον για
άλλα ιδρύματα, δεδομένου ότι προσφέρει πρόσθετη αξία στις ικανότητες των μαθητών στο
πώς να μελετούν. Μπορούν να μάθουν πώς να μαθαίνουν από μόνοι τους και ότι δεν είναι
απλώς θέμα επιστήμης. Δεν χρειάζεται να είναι καθαρά Βιολογία. Μπορεί να εφαρμοστεί
σε οποιοδήποτε είδος θέματος, είτε πρόκειται για επιστήμη, είτε για κοινωνικές σπουδές.
Επιπλέον, η μεθοδολογία δεν έχει καμία δυσκολία. Μπορεί να μεταδοθεί με οποιονδήποτε
τρόπο και είναι αρκετά εύκολη.
Όσον αφορά την παιδαγωγική καινοτομία αυτού του έργου, η σημασία που μπορεί να έχει
είναι αυτό που έχουμε πει πριν. Έχουμε κάνει τους μαθητές να κάνουν τα πάντα με πιο
αυτόνομο τρόπο, χωρίς να χρειάζεται να βασίζονται στον δάσκαλο και σύμφωνα με ό, τι
χρειάζονται. Επιπλέον, δουλέψαμε σε αξίες όπως η γενναιοδωρία, η ικανότητα να
ξεπεραστεί μία δυσκολία, η ευθύνη κλπ. Επειδή δεν ήταν πλέον μόνο μια αυτόνομη
διαδικασία, αλλά κάτι που επηρέαζε και τους άλλους μαθητές, γιατί αν κάποιος δεν
ολοκλήρωνε το κομμάτι του, δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν και οι υπόλοιποι. Ως εκ
τούτου, αποτελεί μία κοντινή προσέγγιση σε αυτό που υπάρχει έξω στην αγορά εργασίας.
Και έτσι, αφού οι μαθητές δεν στερεοτυπούσαν στη μελέτη απλά συστημάτων, το όλο θέμα
έγινε μία πρόκληση. Έπρεπε να γνωρίζουν τα διαφορετικά μέρη του καθενός από τα
συστήματα, αλλά στη συνέχεια έπρεπε να προσπαθήσουν να μάθουν γιατί συνέβη κάποια
ασθένεια. Αυτό ενθάρρυνε επίσης το αίσθημα του ενδιαφέροντος, την επιθυμία κάποιος
να γνωρίζει Κάτι που μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη, όχι μόνο να γνωρίζουν τα θέματα
της εξέτασης. Ο στόχος ήταν να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο και να μελετήσουμε
πιθανές θεραπείες, κάτι που γίνεται σήμερα, όπως και έρευνες που διεξάγονται.
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6. Αγγίζοντας το Minecraft
Υπεύθυνος υλοποίησης: Gonzalo Garcia Fernandez & Marian Portela Iglesias
Ίδρυμα: Colegio Internacional SEK-Atlántico–Poyo

Πληροφορίες για τον καθηγητή: Γεια σας, είμαι ο Gonzalo Garcia, Φυσικός και καθηγτής
Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών στο πρόγραμμα AVP και συντονιστής ΤΠΕ στο SEK
International School Atlántico. Έχω διδάξει για περισσότερα από 20 χρόνια και
συνεργάστηκα σε πολλά διεθνή προγράμματα όπως το iTech, το eTwinning ή το Erasmus+.
Έχω ασχοληθεί με την καινοτομία iTech εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια, ξεκινώντας ως
εκπαιδευτικός έξυπνων συσκευών και συνεχίζοντας με την εγγραφή μου σε ένα
διαφορετικού τύπου προγράμματος, όπως «η Microsoft στον ειδικό τροποποίησης ή το
Minecraft Global Mentor Tool 2018».
Τύπος σχολείου, πόλη, αριθμός μαθητών και καθηγητών, ηλικία μαθητών: Το σχολείο
μου βρίσκεται στο Poyo, ένας μικρός δήμος στα περίχωρα της Ποντεβέδρα, πρωτεύουσα
της Γαλικίας. Η περιοχή στο πιο πράσινο βορειοδυτικό χρώμα της Ισπανίας, ακριβώς πάνω
από την Πορτογαλία. Όπως και σε όλη την Ισπανία, είμαστε υπό τον ίδιο εκπαιδευτικό
νόμο, αλλά με ορισμένες πτυχές που ελέγχονται από την περιοχή, όπως για παράδειγμα η
δεύτερη επίσημη γλώσσα, η πρόσβαση στο πανεπιστήμιο και κάποια άλλα τέτοια
πράγματα. Επίσης, ως δάσκαλος, είμαι εκπαιδευτικός εκπαιδευτικών με δραστηριότητα σε
τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Το SEK International School Atlántico είναι ένα ιδιωτικό σχολείο που ανήκει σε ένα δεύτερο
ίδρυμα με 6 σχολεία σε όλη την Ισπανία και 3 άλλους φορείς στο εξωτερικό, στη Γαλλία,
την Ιρλανδία και το Κατάρ. Είμαστε το μόνο σχολείο στην περιοχή μας με 3
εξουσιοδοτημένα προγράμματα AV. Πρόγραμμα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και
πρόγραμμα διπλωμάτων. Οι μαθητικές μας ηλικίες κυμαίνονται από 3ων έως 18 χρονών,
αλλά αυτοί που συμμετείχαν στο σχέδιο, ήταν 12 ετών και ήταν μαθητές της 6ης τάξης.
Είμαστε ένα ψηφιακό σχολείο, με εκτεταμένη και εντατική χρήση τεχνολογίας σε όλα τα
επίπεδα μάθησης. Το σχολείο μας έχει περισσότερους από 720 μαθητές που προέρχονται
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από 13 διαφορετικούς παραλιακούς δήμους της επαρχίας. Από τη μεγαλύτερη πόλη της
περιοχής, η οποία έχει περισσότερους από 400.000 κατοίκους, σε μικρά χωριά, με αγροτική
οικονομία και αλιεία. Όπως είπα προηγουμένως, ανήκει σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, με
σχολεία στη Ισπανία και στο εξωτερικό. Συνεργαζόμαστε με άλλα σχολεία σε χώρες όπως η
Ιαπωνία, η Δανία, η Τουρκία, η Ρουμανία, η Πολωνία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ελλάδα, η
Ιταλία, οι ΗΠΑ, η Πορτογαλία, η Κροατία κλπ.
Γενική περιγραφή του έργου και σκοπός: Το Minecraft Education Edition παρέχει ένα
εργαλείο για την εισαγωγή μαθητών στην τάξη, ακριβώς αντίθετα με τον παραδοσιακό
τρόπο που κάνουν οι περισσότεροι δάσκαλοι. Πολλοί από τους μαθητές μας αισθάνονται
άνετα τόσο με τους κανόνες όσο και με τη γλώσσα. Κάνει τη συνεργασία μια ανάγκη, και
ανοίγει τη δημιουργικότητα σε ένα νέο επίπεδο. Οι στόχοι του έργου είναι μια σχέση
μεταξύ του κόσμου και της εκπροσώπησής του σε εικονικά περιβάλλοντα, δίνοντας νέους
τρόπους έκφρασης και εκπροσώπησης των γνώσεων που αποκτώνται μέσω της
διαδικασίας έρευνας· υποστηρίζοντας την ομαδική εργασία και τις ψηφιακές δεξιότητες,
την ηγεσία, την παρουσίαση ρόλων, την παρουσίαση των ευθυνών μέσα στην ομάδα, τη
διαχείριση του χρόνου κλπ... Το Minecraft Education Edition επιτρέπει την εισαγωγή ενός
νέου τρόπου σχέσης μεταξύ χώρων, καθηγητών και μαθητών. Δεν επιτρέπει μόνο φυσικά
αντικείμενα σε έναν εικονικό κόσμο. Αυτό μπορεί να γίνει με πολλά εργαλεία, αλλά ενεργεί
με αυτά τα αντικείμενα, χαρακτήρες με χειριστές, πράκτορες όπως αυτό (δείχνει στο
"παιχνίδι") με το περιβάλλον, με άλλα παιχνίδια ή ακόμα και με τον πραγματικό κόσμο.
Σκεφτείτε οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται με οποιοδήποτε θέμα οποιουδήποτε
αντικειμένου. Το Minecraft Education Edition δίνει το περιβάλλον που δημιουργεί με
ασφάλεια έναν κόσμο στον οποίο οι συνθήκες μπορούν να καθοριστούν στη ζήτηση για την
προσομοίωση οποιασδήποτε συμπεριφοράς ή αλληλεπίδρασης ή εξελισσόμενου
συστήματος. Όταν σκεφτόμαστε τη γλώσσα, που οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν για να
επικοινωνούν με τους μαθητές μας, συνήθως πρέπει να προσαρμόσουμε την έκφρασή μας
για να κατανοήσουν. Κατά την εφαρμογή του Minecraft ως εργαλείου μάθησης, εισάγουμε
τη γλώσσα του μαθητή μας ως μέρος του εργαλείου. Έτσι μπορούμε να εκφραστούμε
σχεδόν φυσικά, ενώ οι μαθητές δουλεύουν, δημιουργούν, μαθαίνουν να συνεργάζονται ή
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να επικοινωνούν με τη δική τους φυσική γλώσσα χωρίς καμία μετάβαση ή μετάφραση.
Ακόμη περισσότερο, επιπλέον χαρακτηριστικά αναπτύχθηκαν κατά την εξέλιξη του έργου,
για παράδειγμα, η χημεία ή τα υποβρύχια πακέτα είναι μια συνεχώς εξελισσόμενη
συσκευασία προτύπων στην οποία οι νέες δραστηριότητες μπορούν να υλοποιηθούν με
απλό τρόπο χωρίς την ανάγκη προηγούμενης ή σύνθετης κατάρτισης για τους
εκπαιδευτικούς. Ήταν ένας συνδυασμός ευκαιριών, επέκτασης, συνεργασίας, εξέλιξης.
Προετοιμασία και υλοποίηση του έργου: Το έργο ξεκίνησε ως πιλότος με τη συμμετοχή
περιορισμένου αριθμού μαθητών. Μερικοί από αυτούς ήταν ήδη χρήστες της εμπορικής
έκδοσης του Minecraft, και μερικοί από αυτούς νέοι. Έξι μαθητές συγκρότησαν την αρχική
ομάδα, αλλά μετά άλλοι τρεις συμμετείχαν ακόμη ("Εξωτερικοί Σύμβουλοι") αφού
άκουσαν για τον δημιουργικό τρόπο στην εκπαιδευτική εκδοχή. Στο τέλος της φάσης
πιλότου συμμετείχαν συνολικά 15 μαθητές. Αρχικά, θεωρήσαμε ότι ολόκληρη η ομάδα θα
είχε έναν κοινό ρόλο με συνεισφορά σε πολλές πτυχές, το σχεδιασμό της έρευνας, τη
δημιουργία, την οικοδόμηση, τη δοκιμή, την καθοδήγηση, το παιχνίδι, την παρουσίαση
κλπ. Αλλά οι ίδιοι οι μαθητές μας έκαναν σαφές ότι θα αισθανόταν πιο άνετα και
αποτελεσματικά, επιλέγοντας τον τομέα δραστηριότητάς τους. Ως συντονιστής ΤΠΕ και
ειδικός στα μέσα επικοινωνίας, είχαμε στενή σχέση με το σύνολο της σχολής και τη σχολική
διοίκηση. Αυτό μας επέτρεψε να προτείνουμε και να εφαρμόζουμε καινοτόμες πρακτικές
και εργαλεία τόσο για τις κορυφαίες ομάδες όσο και για την παροχή συμβουλών σε
άλλους. Σε αυτή την περίπτωση, έπρεπε να διαχειριστούμε τις άδειες για τους
εκπαιδευτικούς και τους μαθητές που συμμετείχαν, καθώς και την κατάρτιση για τους
δασκάλους και για ορισμένους μαθητές. Τόσο στη χρήση του ίδιου του εργαλείου είτε στη
διαδικασία σχεδιασμού για την κατασκευή ενός εικονικού μοντέλου ενός χεριού,
πραγματικού αντικειμένου στην περίπτωση αυτή. Κάναμε όλα αυτά ξεκινώντας μερικούς
άλλους παράλληλους πιλότους διαφορετικών βαθμών, όλοι γύρω από το ίδιο εργαλείο
αλλά με διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας. Όλες οι διευθύνσεις σχετικά με τον
προϋπολογισμό ή την τεχνική υποστήριξη παρέχονται από τα κεντρικά γραφεία των
ιδρυμάτων της SEK στη Μαδρίτη και από το τμήμα πληροφορικής του σχολείου μας, με τη
στήριξη τόσο των σχολείων όσο και των διοικήσεων. Εκτός από μια μικρή καθυστέρηση,
λόγω της διαχείρισης των αδειών των μαθητών μας στο τέλος της προγραμματικής φάσης,
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η επικοινωνία μέσα στην ομάδα, οι εκπαιδευτικοί, η διοίκηση, οι ηγέτες, όλες οι σχέσεις
ήταν εξαιρετικές, αν και με κάποιες αλλαγές από την αρχική ιδέα. Την ίδια στιγμή, μόλις το
έργο ήταν γνωστό, λάβαμε πολλά μηνύματα ενδιαφέροντος για συμμετοχή. Τέλος πάντων,
επιλέξαμε να το κρατήσουμε ως πιλότο με περιορισμένο αντίκτυπο και να ξεκινήσουμε
παράλληλους μίνι πιλότους για να εκμεταλλευτούμε αυτόν τον ενθουσιασμό.
Φάση διαχείρισης και σχεδιασμού: Η ομάδα μου εργάζεται στην αναζήτηση συνεχώς
μεταβαλλόμενων εργαλείων, δραστηριοτήτων στο SEK σε μια διαδικασία ανάγνωσης,
ανάλυσης, σύγκρισης, ανταλλαγής εμπειριών με διάφορες εκτεταμένες κοινότητες και
ερευνητές. Οι σχολικές οικογένειές μας, τόσο το σχολείο όσο και η διοίκηση, απαιτούν να
προσφέρουμε την πλέον σύγχρονη τεχνολογία με μεθόδους και εργαλεία. Αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο ο συνάδελφός μου Μάριαν και εγώ ήμασταν σε επαφή με τη Minecraft
τη στιγμή που η Microsoft αποφάσισε να την προωθήσει μέσω ενός ειδικού κλάδου των
προγραμμάτων DocSy. Ως ειδικοί, εφαρμόσαμε το εργαλείο Minecraft Global Mentor 2018
και παραγάγαμε μια αναδραστική κοινότητα που πρότεινε πολλά πράγματα. Εκείνη την
εποχή, αναζητούσαμε ένα νέο εργαλείο για την υλοποίηση της έκθεσης AVPWP, της τελικής
σύντομης ανασκόπησης που βασίστηκε στην έρευνα και αναπτύχθηκε από τους μαθητές
της 6ης τάξης. Και αυτό ήταν το βασικό πράγμα. Επιπλέον, αυτό το εργαλείο μας επιτρέπει
να εκμεταλλευτούμε τις προηγούμενες γνώσεις του μαθητή μας σχετικά με τη χρήση ενός
εμπορικού παιχνιδιού σε αυτή την περίπτωση, που τους δίνει το ρόλο και την αίσθηση ότι
είναι οι ειδικοί.
Καινοτόμες πτυχές και αντίκτυπος στην παραδοσιακή διδακτική μέθοδο: Οι άδειες είναι
δωρεάν από τις 1 Φεβρουαρίου 2019 με ένα εκπαιδευτικό λογαριασμό του Office 365. Και
η έκταση των πλεονεκτημάτων είναι τεράστια, φυσικά, για τα έργα του Minecraft. Εκτός
αυτού, λειτουργεί με πολλές διαφορετικές πτυχές μάθησης, το σχεδιασμό και τη
δημιουργία, την ομαδική εργασία, τη διαχείριση του ρόλου, την έρευνα, τη
συναισθηματική εκπαίδευση, την αυτορρύθμιση κλπ ...
Το βασικό θέμα του πιλότου ήταν η αίσθηση της αφής που περιλαμβάνει έννοιες βασικού
αρχιτεκτονικού

σχεδιασμού,

ανάλυση

μαθηματικών

και

διαστάσεων,

ικανότητα

οργανωτικής καθοδήγησης, δημιουργία επικοινωνίας, κουίζ κλπ. Αυτό σημαίνει ότι κάθε
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θέμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να αναπτυχθεί στον εικονικό κόσμο, είτε από το μηδέν,
επιτρέποντας στους μαθητές να συμμετέχουν σε όλη τη διαδικασία σχεδιασμού,
δημιουργίας και οικοδόμησης ενός κόσμου στον οποίο υλοποιούνται οι δραστηριότητες, ή
από έναν κόσμο προτύπων που είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Minecraft,
εστιάζοντας αποκλειστικά σε δραστηριότητες. Αυτή η διπλότητα διευκολύνει την
προσαρμογή τόσο του εργαλείου όσο και των μεθοδολογιών που σχετίζονται με το
περιβάλλον. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι μαθητές μπορούν να αναλάβουν
οποιοδήποτε ρόλο στην τάξη. Μπορούν ακόμη και να είναι οι εμπειρογνώμονες που
προωθούν άλλες ομάδες, ή ακόμα και ο δάσκαλος. Αυτή η ευελιξία ενθαρρύνει μια αλλαγή
στους συνήθεις ρόλους των μαθητών και των εκπαιδευτικών στην τάξη. Επιπλέον, καθώς οι
γονείς είναι ένα από τα κύρια προσδοκώμενα ακροατήρια για το τελικό προϊόν AVPWP
Exhibition που δημιουργήθηκε από τους μαθητές. Αυτό το τελευταίο βήμα του σχεδίου
ανταλλαγής παρουσιάσεων κλείνει τον κύκλο συμμετοχής σε ολόκληρη την εκπαιδευτική
κοινότητα.
Οι συντονιστές του έργου ως Minecraft Global Mentors έχουν μοιραστεί τις ιδέες που
σχετίζονται με το έργο μέσα στην κοινότητα, η οποία είναι διεθνής και πολύ δραστήρια με
ιδιαίτερη παρουσία στην πρώτη εθνική εκδήλωση Minecraft που φιλοξενήθηκε στο
Valladolid τον Ιούνιο του 2018. Επιπλέον, όπου τα προγράμματα AV μοιράζονται με όλα τα
σχολεία μεταφέρουμε την εμπειρία και τις βασικές πληροφορίες σχετικά με το έργο.
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7. Από 1 έως 1000 ιστορίες να πεις
Υπεύθυνος υλοποίησης: Adriana Aniceto, Fiammetta Castagnini, Letizia
Bredice
Ίδρυμα: State Professional Institute “Maffeo Pantaleoni“ - Frascati

Πληροφορίες για τον καθηγητή, Τύπος σχολείου, πόλη, αριθμός μαθητών και
καθηγητών, ηλικία μαθητών: Εγώ και ο συνάδελφός μου αποφασίσαμε να προτείνουμε τα
μαθήματά μας σε αυτό το PON γιατί θέλαμε να κάνουμε κάτι νέο και καινοτόμο και
επιπλέον αναζητούσαμε νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης. Βρήκαμε την ευκαιρία αυτή σαν
μία ενδιαφέρουσα πρόκληση, επειδή εργαζόμαστε με μαθητές με περίπλοκο υπόβαθρο, οι
οποίοι έχουν προβλήματα συμμετέχοντας σε παραδοσιακές διδακτικές πρακτικές, κυρίως
λόγω πειθαρχικών αιτιών, με υψηλό ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου. Για το λόγο
αυτό, προτείναμε εργαστηριακά μαθήματα με εργασίες στο ίδιο υπόβαθρο. Αυτό
συνδέεται επίσης και με το γεγονός ότι τα παιδιά αυτά δύσκολα θα μπορούσαμε να τα
κρατήσουμε τα απογεύματα μετά από την κανονική τάξη, για την εκπόνηση 30ωρων
προγραμμάτων και έργων σε εκπαίδευση «με πρόσωπο με πρόσωπο».
Γενική περιγραφή του έργου και σκοπός: Αυτό το 30ωρο πρόγραμμα είναι μια καλή
πρακτική για τη συμμετοχή μαθητών επαγγελματικών ιδρυμάτων ή όσων ζουν σε δύσκολα
περιβάλλοντα μετά το σχολείο. Βασίζεται στην υλοποίηση μιας σειράς ιστοσελίδων που
έχουν συνταχθεί πλήρως, ερμηνευτεί και επιμεληθεί από τους μαθητές, με την
καθοδήγηση των καθηγητών τους. Το πρώτο μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει μια
σύντομη εκπαίδευση για την οπτικοακουστική αφήγηση και τις τεχνικές της. Στο δεύτερο
μέρος, οι μαθητές επιλέγουν το ρόλο τους (σκηνοθέτης, βοηθός σκηνοθέτης, προπονητής
διαλόγου, κινηματογράφος, χειριστής κάμερας, βοηθοί κάμερας, υπεύθυνος ήχου ή
σχεδιαστής ήχου, σχεδιαστής σκηνικών, ηθοποιοί, μακιγιάζ ...) (κάμερα, μικρόφωνο,
σταθμός ψηφιακού ήχου, ηλεκτρονικός υπολογιστής, συσκευή εγγραφής, smartphone...)
Το βίντεο είναι ένα προϊόν χαμηλού κόστους, ενώ είναι δυνατό να χρησιμοποιείται
λογισμικό ανοιχτού κώδικα και smartphones για εγγραφή και δημιουργία μουσική κοινής
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χρήσης και για να τελειοποιήσουν το προϊόν και να φροντίσουν τις λεπτομέρειες όπως τη
διόρθωση χρώματος, τις πιστώσεις, το soundtrack κλπ. Υπάρχουν οφέλη στη συμμετοχή
των μαθητών, στην ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους και των επαγγελματικών
δεξιοτήτων. Ταυτόχρονα, είναι ένα έγκυρο παράδειγμα για άλλα σχολεία ή περιβάλλοντα.
Προετοιμασία και υλοποίηση του έργου: Η τάξη ήταν πολυσύνθετη και απαρτιζόταν από
μαθητές εξαιρετικού επιπέδου, μαθητές με αναπηρίες, μαθητές που προέρχονταν από
φτωχές οικογένειες και μαθητές με διαταραχές προσοχής, οι οποίοι πρέπει να διεγείρονται
συνεχώς για να συμμετέχουν αποτελεσματικά στην δραστηριότητα της τάξης. Το θετικό
είναι ότι αυτή η ομάδα έχει συμμετάσχει και στις τριάντα ώρες δραστηριότητας, κάτι που
δεν συμβαίνει τόσο συχνά σε άλλα έργα. Αυτό σημαίνει ότι το έργο θεωρήθηκε και
εκτελέστηκε καλά. Οι μαθητές συμμετείχαν σε βίντεο στα οποία είπαν τα πράγματα για τον
εαυτό τους, τη ζωή τους, τους τόπους όπου ζουν, ενώ μοιράστηκαν και εμπειρίες ζωής.
Τόσες πολλές από τις δραστηριότητες σχετίζονταν με τον τόπο της ζωής τους, με την
προσωπική τους ιστορία και την εφηβεία τους. Οι μαθητές έδωσαν μια μεγάλη απάντηση:
περάσαμε πολύ χρόνο κάνοντας βίντεο μαζί τους, εφαρμόζοντας συγκεκριμένα εφέ που
ήθελαν να δουν στα βίντεό τους και βελτιώνοντας το έργο τους στους υπολογιστές.
Καινοτόμες πτυχές, θετικές επιπτώσεις και δυνατότητα εξαγωγής του έργου: Ήμασταν σε
θέση να προσεγγίσουμε καλύτερα εκείνους τους μαθητές που αντιμετωπίζουν
περισσότερες δυσκολίες με την παραδοσιακή διδακτική, με αποτέλεσμα την αύξηση της
παρουσίας και της σταθερότητας. Οι μαθητές απολάμβαναν να βλέπουν τον εαυτό τους σε
βίντεο, δημιουργώντας σκηνές. Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν δυνατό να δούμε τη
δημιουργία ομαδικού πνεύματος. Την τελευταία μέρα, οι μαθητές κάλεσαν τους γονείς
τους και τους έδειξαν το βίντεο και πολλοί από αυτούς ήταν πολύ έκπληκτοι γι 'αυτό, γιατί
μιλώντας μπροστά από μια κάμερα δεν είναι εύκολο για όλους, ειδικά για εσωστρεφείς
μαθητές ή για άτομα με αναπηρίες. το έργο θα μπορούσε να εξαχθεί, είναι δυνατόν να
φανταστούμε την περαιτέρω εφαρμογή του σε άλλες καταστάσεις και χώρους, ιδίως για
την υποστήριξη μαθητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες οποιασδήποτε φύσης. Η πιο
καινοτόμος πτυχή ήταν ίσως ο αντίκτυπος στο επίπεδο της αυτογνωσίας των μαθητών και
της αντίληψης που έχουν για τον εαυτό τους, πράγμα που έχει ισχυρό αντίκτυπο και στις
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σχολικές επιδόσεις αυτών των μαθητών. Κάθε μέρα αντιμετωπίζω τους μαθητές με
συγκεκριμένα θέματα, ιδίως σε σχέση με την αντίληψη που έχουν για το σώμα τους.
Κοιτάζοντας τον εαυτό τους μέσα από το φίλτρο μιας βιντεοκάμερας μπορεί να τους
βοηθήσει να βελτιώσουν την αντίληψη που έχουν για τον εαυτό τους. Αυτό έχει σχετικό
αντίκτυπο στην ιδέα που έχουν οι μαθητές για το σώμα τους, για τους εαυτούς τους ως
μέλη μιας τάξης και για το σχολείο εν γένει. Αυτά τα πειράματα αυξάνουν την αυτονομία
και την αυτογνωσία, τη δημιουργικότητα και τη γραφή.
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8. MATHISIS - Διαχείριση της Συναισθηματικής Μάθησης μέσω Ευφυών
Ατόμων και Έξυπνων Αλληλεπιδράσεων

Υπεύθυνος υλοποίησης: Cinzia Mancini
Ίδρυμα: IC Rita Levi Montalcini - Roma

Πληροφορίες για τον καθηγητή, Τύπος σχολείου, πόλη, αριθμός μαθητών και
καθηγητών, ηλικία μαθητών: Το Ινστιτούτο Rita Levi Montalcini είναι ένα δημόσιο ίδρυμα
που εδρεύει στο έδαφος της VII δημοτικής περιοχής της Ρώμης. Ένας από τους
μεγαλύτερους και πολυπληθέστερους δήμους της πρωτεύουσας. Το Ινστιτούτο φιλοξενεί
περίπου 1.200 μαθητές, από τρεις διαφορετικές σχολικές κατηγορίες: νηπιαγωγείο,
δημοτικό, κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει μαθητές από 3 έως 13/14
ετών. Το Ινστιτούτο έχει σημαντική παρουσία μαθητών με ειδικές ανάγκες: από κινητικές
έως ψυχικές δυσκολίες, για να φτάσουμε και σε μαθησιακές δυσκολίες.
Το ινστιτούτο επιλέχθηκε ως μια καλή πρακτική διότι δοκιμάστηκε με επιτυχία το
εκπαιδευτικό μονοπάτι που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου MaTHiSiS - Διαχείριση της
συναισθηματικής μάθησης μέσω ευφυών ατόμων και έξυπνων αλληλεπιδράσεων,
χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος
Horizon2020 ICT 2015 - Πληροφορική και Τεχνολογίες Επικοινωνιών. Χάρη σε αυτό το
πρόγραμμα, το Ινστιτούτο έχει αναπτύξει εξατομικευμένες διαδρομές μάθησης βασισμένες
στην ανάλυση της συναισθηματικής κατάστασης των μαθητών, χάρη σε μια κινητή
ρομποτική πλατφόρμα - TurtleBot - ικανή να εκτελέσει μια σειρά καθηκόντων.
Γενική περιγραφή του έργου και σκοπός: Η τεχνολογική και μεθοδολογική καινοτομία του
προγράμματος βασίζεται σε συνέργειες από πέντε βασικούς τομείς (κινητή μάθηση,
ηλεκτρονική

μάθηση,

προσαρμοστική

μάθηση,

ρομποτική

και

συναισθηματική

υπολογιστική) που έχουν αναμειχθεί σε ένα ενιαίο εκπαιδευτικό οικοσύστημα. Το
πρόγραμμα χρησιμοποιεί πρωτοποριακή τεχνολογία, από ρομπότ έως εξειδικευμένες
κινητές συσκευές, για τη δημιουργία εκπαιδευτικού συστήματος ρομπότ-μηχανήςυπολογιστή-ανθρώπινης αλληλεπίδρασης που βασίζεται σε εξατομικευμένους και
προσαρμόσιμους μαθησιακούς στόχους. Η προσαρμοστικότητα του συστήματος στις
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διαφορετικές ανάγκες μάθησης και η αξία της κοινής γνώσης θα επιτρέψουν την εμφάνιση
νέων μη γραμμικών μεθοδολογιών.
Σκοπός του έργου είναι η παροχή ενός «προϊόντος του συστήματος» για την επαγγελματική
και τη διδακτέα εκπαίδευση για άτομα με πιστοποιημένες και μη πιστοποιημένες
διανοητικές αναπηρίες. Αυτό το "προϊόν του συστήματος" περιλαμβάνει μια πλατφόρμα
που ενσωματώνεται με μια σειρά επαναχρησιμοποιήσιμων μαθησιακών στοιχείων
(διδακτικό υλικό, ψηφιακά διδακτικά αντικείμενα κλπ) που είναι σε θέση να ικανοποιήσει
τις ανάγκες του μελλοντικού εκπαιδευτικού πλαισίου και να παρέχει:
Προσαρμοστική μάθηση
Αυτόματη ανατροφοδότηση
Αυτόματη αξιολόγηση της προόδου της μάθησης και της συμπεριφοράς των
μαθητών
Συναισθηματική μάθηση
Παιδαγωγική μάθηση
Το έργο χρησιμοποιεί και αναπτύσσει καινοτόμα εργαλεία ικανά να συλλέγουν
αποτελέσματα που βασίζονται σε παθητικούς αισθητήρες (όπως κάμερες, μικρόφωνα,
κινητά τηλέφωνα, Kinect κ.λπ.) και αλληλεπιδράσεις, οι οποίες συνεπώς συγχωνεύονται σε
μια συνολική αξιολόγηση του χρήστη που επηρεάζει και κατευθύνει τη μαθησιακή
διαδικασία.
Προετοιμασία και υλοποίηση του έργου: Οι δραστηριότητες οργανώθηκαν στον σχολικό
χώρο, παρέχοντας στους καθηγητές την απαιτούμενη τεχνική υποστήριξη και κατάρτιση.
Συμμετείχαν 4 δάσκαλοι, 2 εν ενεργεία και 2 εκπαιδευτικοί υποστήριξης, όλοι με εμπειρία
χρησιμοποιώντας ΤΠΕ για διδασκαλία και μάθηση. Η τάξη ήταν εξοπλισμένη με Interactive
White Boards, PC και 6 δισκία, ενώ το Fondazione Mondo Digitale παρείχε τον υπόλοιπο
εξοπλισμό με βάση τις απαιτήσεις MaTHiSiS (κάμερες RGB HD, αισθητήρες βάθους Kinect).
Το έργο MaTHiSiS χρησιμοποιεί ένα εκλεπτυσμένο οικοσύστημα που αποτελείται από 4
ξεχωριστά αρχιτεκτονικά επίπεδα. Το Χώρο μαθητών Cloud (CLS), οι πράκτορες
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πλατφόρμας (PAs), το αισθητήριο συστατικό (SC) και το MaTHiSiS Frontend (MF). Στο
πλαίσιο του CLS, 4 διακριτές και διασυνδεδεμένες μονάδες είναι: 1) το Σύστημα
Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS), το οποίο είναι υπεύθυνο για την οδήγηση των μαθησιακών
αναλύσεων και τη μεταφορά γνώσης MaTHiSiS, το μυαλό του συστήματος: επηρεάζει την
ανάλυση, τις επιδόσεις, το πολυτροπικό σύστημα σύντηξης οδηγεί σε κατάλληλες
προσαρμογές στα γραφήματα μάθησης και τα SLA (Smart Learning Atoms), ώστε να
ταιριάζει στο προφίλ και τις προσδοκίες του εκπαιδευόμενου και να συμβάλλει στην
επίτευξη του επιθυμητού στόχου, 2) του Learning Graph Engine (LGE), 3) την εμπειρία
Engine που είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της προσαρμογής του LGE σε συγκεκριμένα
περιβάλλοντα και δράσεις "μάθησης" στους πράκτορες της πλατφόρμας και 4) στο
Repository Profile Learner (αποθήκευση πληροφοριών προφίλ συγκεκριμένου μαθητή,
ιστορικά δεδομένα και εξατομικευμένα μοντέλα για μάθηση). Οι πράκτορες της
πλατφόρμας περιλαμβάνουν όλο το υλικό και το απαραίτητο λογισμικό για ρομπότ, IWB
και κινητές συσκευές. Το Sensorial Component είναι ο κύριος μηχανισμός λήψης και
αναλύσεων επιπτώσεων / προθέσεων και περιλαμβάνει λογισμικό και υλικό που είναι
απαραίτητα για την αναγνώριση της συναισθηματικής κατάστασης ενός μαθητευομένου
(δηλαδή, κάμερες RGB HD, αισθητήρες βάθους Kinect, αναλυτές ακουστικών
συναισθημάτων, αναλυτές συμφραζομένων). Τέλος, το MaTHiSiS Frontend παρέχει
υποστήριξη πολλαπλών χρηστών, πολλαπλών τρόπων αλληλεπίδρασης με το σύστημα για
μη

εκπαιδευτικές αλληλεπιδράσεις (οργάνωση

και υλοποίηση

της μαθησιακής

διαδικασίας).
Καινοτόμες πτυχές, θετικός αντίκτυπος και δυνατότητα εξαγωγής του έργου: Ο
πειραματισμός συνίστατο στη μετάφραση ενός εκπαιδευτικού σχεδίου βασισμένου σε
αλληλεπίδραση ρομπότ – μηχανής – υπολογιστή - ανθρώπου σε εξατομικευμένους
μαθησιακούς στόχους προσαρμοσμένο στην τυπική διδασκαλία. Η μαρτυρία των
διδασκόντων υπογράμμισε πως η αλληλεπίδραση μεταξύ του μαθητή ρομπότ-μηχανήςυπολογιστή έχει τοποθετήσει στο κέντρο της προσοχής τη συναισθηματική διάσταση της
μάθησης, από την οποία προέκυψε και η γνωστική διάσταση. Μια αλληλεπίδραση που
επέτρεψε να ερμηνεύσει τις διαθέσεις των παιδιών και από αυτές να συνάγει τις πιο
κατάλληλες παιδαγωγικές και διδακτικές διεγέρσεις στην συναισθηματική διάσταση του
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ατόμου. Χάρη σε αυτό το πρόγραμμα, οι δάσκαλοι δηλώνουν ότι έχουν μάθει να
χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να σχεδιάσουν εξατομικευμένη διδασκαλία όχι μόνο
στις γνωστικές ανάγκες αλλά και στις συναισθηματικές ανάγκες του μαθητή.
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9. Διδασκαλία σεναρίων: Μαθαίνοντας Ιστορία και ASL
Υπεύθυνος υλοποίησης: Maria Mascheretti
Ίδρυμα: IIS E. Torricelli - Roma

Πληροφορίες για τον καθηγητή, Τύπος σχολείου, πόλη, αριθμός μαθητών και
καθηγητών, ηλικία μαθητών: Το έργο σχεδιάστηκε για δύο Τρίτες Τάξεις (IV B και IV C) και
αναπτύχθηκε με βάση το νόμο αριθ. 107 του 2015, με ιδιαίτερη αναφορά στην εναλλαγή
μεταξύ σχολείου και εργασίας, η οποία μπορεί να αποτελέσει στοιχείο καινοτομίας μόνο
εάν είναι καλά ισορροπημένη με τη διδακτική δραστηριότητα του προγράμματος σπουδών,
χωρίς αλληλεπικαλύψεις. Η "καινοτομία" είναι κάτι που εισάγει ένα στοιχείο νεωτερισμού
στη σχολική πρακτική και δεν συσσωρεύεται μέσω στρωματοποίησης. Μια βαθιά αλλαγή
αναδεικνύεται ως πρόκληση, προσφέροντας την ενίσχυση των προγραμμάτων σπουδών: τα
σχολικά προγράμματα θα είναι αποτελεσματικά, αν δεχτούν την πρόκληση που
συνεπάγεται η εναλλακτική εκπαίδευση και οι εργασίες, και θα αποτελέσουν νέα στοιχεία
που θα ανανεώνουν τις πρακτικές διδασκαλίας.
Γενική περιγραφή του έργου και σκοπός: Οι μαθητές μαθαίνουν σημαντικές πληροφορίες
σχετικά με την πραγματικότητα της οικονομικής έκρηξης και των κύριων μετασχηματισμών
της δεκαετίας του 1960. Διαβάζουν και αναλύουν ιστορίες και ταινίες που βρίσκονται στο
χώρο των αγορών και των υπεραγορών. Συζητούν με τους κατοίκους της γειτονιάς για να
μάθουν για την ιστορία και τη σημασία της περιφερειακής αγοράς και να γράψουν ιστορίες
εμπνευσμένες από αυτά τα πλαίσια. Για να μάθουν για τις συνήθειες της αγοράς,
υποβάλλουν ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο και επιλέγουν τη μέθοδο της διαχείρισης.
Τέλος, αναλύουν τα δεδομένα και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα. Ξεκινώντας από τη
σύγκριση με το Δημαρχείο του XIV, σχεδιάζουν μια πρόταση για την αναβάθμιση του
χώρου της αγοράς. Διοργανώνουν εκδήλωση για να μιλήσουν για το έργο που έχει γίνει και
να μιλήσουν με ενήλικες: γονείς, δάσκαλους, τοπικούς εκπρόσωπους της παραγωγικών και
θεσμικών οργάνων της περιοχής.
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Καινοτόμες πτυχές, θετικός αντίκτυπος και δυνατότητα εξαγωγής του έργου: Στο πλαίσιο
των οκτώ βασικών ικανοτήτων (σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση), που είναι στενά
διασυνδεδεμένες, το σχέδιο έχει ως στόχο:
- την προώθηση κοινωνικών και πολιτικών δεξιοτήτων
- την προώθηση της στατιστικής κουλτούρας
- τη συλλογή και σύγκριση δεδομένων
- το να αναλύσει και να δημιουργήσει συμφραζόμενα λογοτεχνικά και φιλικά κείμενα
- την επικοινωνία σε διαφορετικές γλώσσες
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Δ. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ
ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
1. Τα πλεονεκτήματα χρήσης της Wikipedia σαν εργαλείο μάθησης
Υπεύθυνος υλοποίησης: Αλεξάνδρα Ντρουμπογιάννη
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: 1ο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου, Κρήτη, Ελλάδα

Πληροφορίες για τον καθηγητή: Η κ. Ντρουμπογιάννη Αλεξάνδρα σπούδασε Βιολογία στο
Πανεπιστήμιο Κρήτης και αποφοίτησε το 1992. Το 2007 έλαβε το πρώτο μεταπτυχιακό της
δίπλωμα στη Βιο-ηθική στο ίδιο Πανεπιστήμιο και το 2014 έλαβε το δεύτερο μεταπτυχιακό
τίτλο (Med) από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, στην Εκπαίδευση και τη Σχολική
Ηγεσία. Το 2016, ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διατριβή της και έλαβε το Διδακτορικό
Δίπλωμα στη Βιο-ηθική (άριστα με διάκριση) από Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Διδάσκει Βιολογία σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Ρέθυμνο Κρήτης από το
2001 μέχρι σήμερα και είναι διευθύντρια σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ
συμμετέχει και στην επιστημονική ομάδα του ΕΚΦΕ Ρεθύμνου.
Τα επιστημονικά ενδιαφέροντά της επικεντρώνονται στα θέματα Βιοηθικής στο πεδίο των
Σπουδών Επιστήμης και Τεχνολογίας STS και των Εργαστηριακών Μελετών. Ενδιαφέρεται
επίσης για διάφορα πεδία μελετών όπως η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικά
προγράμματα STEM και τα προγράμματα των Ευρωπαϊκών Σχολείων.
Όσον αφορά την επαγγελματική της εξέλιξη, έχει παρακολουθήσει πολλά εκπαιδευτικά
προγράμματα για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία της παρέχουν
τα διαπιστευτήρια για τη χρήση νέων τεχνολογιών στην τάξη και την καθιστούν ικανή για
διδασκαλία μαθητών με ειδικές ανάγκες. Επιπλέον, είναι καλά πληροφορημένη για θέματα
ισότητας και συμπερίληψης στα σχολεία, διαφοροποιημένη διδασκαλία, διδασκαλία STEM
και τη διαλογική-ερωτηματική μέθοδο διδασκαλίας.
Κατά τη διάρκεια της καριέρας της έχει οργανώσει πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα
σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα, μεθόδους διδασκαλίας και εκπαιδευτικές
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στρατηγικές και εργαλεία, σε ελληνικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και σε
συνεργασία με άλλα ευρωπαϊκά σχολεία. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σχετικά με την έρευνα
του διδακτορικού της και έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε διάφορα συνέδρια.
Τύπος σχολείου, πόλη, αριθμός μαθητών και καθηγητών, ηλικία μαθητών: Η πρακτική
πραγματοποιήθηκε στο σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ρέθυμνο Κρήτης
(Ελλάδα), το 1ο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου. Ο συνολικός αριθμός των μαθητών είναι 350,
ηλικίας μεταξύ 15-18 ετών και ο αριθμός των εκπαιδευτικών είναι 32.
Γενική

περιγραφή του έργου και σκοπός: Το έργο που διαχειρίζομαι στο σχολείο

επικεντρώνεται στα πλεονεκτήματα της χρήσης της Wikipedia ως εργαλείου διδασκαλίας,
καθώς ως καινοτόμος διδακτική δραστηριότητα, επιτρέπει τη συμβολή στην κοινωνία μέσω
της μάθησης υπηρεσιών και της συμμετοχής σε μια διαδικτυακή κοινότητα πρακτικής.
Διερευνούμε με τους μαθητές μου τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους ενσωμάτωσης της
Wikipedia στο πρόγραμμα σπουδών, ειδικά στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών, το οποίο
διδάσκω.
Οι μαθητές μου έχουν αυξημένα κίνητρα εμπλεκόμενοι στις εργασίες Wikipedia στο
μάθημα Επιστημών, επειδή βλέπουν ότι έχουν ορατό αντίκτυπο στον πραγματικό κόσμο,
γεγονός που εκτιμούν, και αυτό αυξάνει το πόσο απολαμβάνουν το project.
Συγκρίνοντας το έργο Wikipedia με άλλες εκπαιδευτικές εργασίες, μπορούμε να πούμε ότι
οι μαθητές θεωρούν πως ότι κάνουν είναι διασκεδαστικό. Αυτό του είδους η εργασία, λόγω
της καινοτομίας και της πραγματικής χρησιμότητάς της, μπορεί να γίνει πιο ευχάριστη από
τις περισσότερες άλλες παραδοσιακού τύπου εργασίες.
Κατά τη διάρκεια αυτού του έργου οι μαθητές μου, μαθαίνουν τη διαφορά μεταξύ μιας
ενός στυλ δοκιμίου ή βασισμένου στην πραγματικότητα, αναλυτικού εγκυκλοπαιδικού
στυλ.
Το εγκυκλοπαιδικό στυλ, παρόμοιο με αυτό των εργασιών τριμήνου, των διατριβών και
αναφορών για πραγματικές έρευνας, είναι χρήσιμο για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης
και τη βελτίωση της κατανόησης του περιεχομένου του μαθήματος.
Και το πιο σημαντικό γεγονός, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι καθώς οι μαθητές μου πρέπει
να εξετάσουν τις υπάρχουσες πηγές και να αναζητήσουν νέες πέρα από τη Βικιπαίδεια,
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ενισχύουν την ικανότητα τους για αναζήτηση αξιόπιστων πηγών και την κριτική τους
αξιολόγηση.
Έτσι, οι μαθητές βελτιώνουν την παιδεία τους στα μέσα, την ψηφιακή τους παιδεία και την
επιστημονική τους κατάρτιση. Οι μαθητές αποκτούν γνώσεις στη διαδικασία δημιουργίας
κειμένων για τα wikis εν γένει, μια ολοένα και πιο απαραίτητη δεξιότητα σε ένα σύγχρονο
εργασιακό χώρο της Πληροφορικής. Ο κύριος σκοπός, είναι να συμβάλλει στην
επιστημονική ορολογία που χρησιμοποιείται στη Wikipedia στο πλαίσιο του προγράμματος
σπουδών του μαθήματος Φυσικών Επιστημών στα σχολεία.
Προετοιμασία και υλοποίηση του έργου: Το πιο αξιοσημείωτο σημείο ήταν η αρχική
αντίσταση των μαθητών μου σε μια νέα μέθοδο εργασίας. Έδειξαν έκπληξη παρόλο που
χρησιμοποιούν τη Wikipedia πολύ συχνά στις εργασίες τους για το σπίτι, ως βιβλιογραφική
πηγή αναφοράς.
Δεν είχαν καμία δυσκολία στα θέματα πληροφορικής, αλλά αντιμετώπισαν ψυχολογικά και
γνωστικά εμπόδια απέναντι σε αυτή τη νέα μέθοδο. Ιδιαίτερα, χρειάστηκε μεγάλη
προσπάθεια για την εισαγωγή τους στις κύριες πολιτικές του wikis.
Φάση διαχείρισης και σχεδιασμού: Η προστιθέμενη αξία ήταν τα καινοτόμα
χαρακτηριστικά του έργου και η δυνατότητα συνεργασίας και αλληλεπίδρασης που
απαιτήθηκε από όλους μας. Επίσης, ήταν πολύ σημαντικό για τους μαθητές μου να
καταλάβουν τι σημαίνει αξιόπιστη πηγή, ουδέτερη άποψη και καλή πίστη.
Καινοτόμες πτυχές και αντίκτυπος στην παραδοσιακή διδακτική μέθοδο: Οι μαθητές μου
έμαθαν πώς να εργάζονται σε μια ομάδα, πώς να λειτουργούν με διαφάνεια στις πρακτικές
τους, να ενεργούν υπεύθυνα και να δέχονται κριτική. Η μέθοδος έχει λειτουργήσει
συμπληρωματικά, με βοηθητικό τρόπο, και βοήθησε τους μαθητές μου να αναπτύξουν
κοινωνικές δεξιότητες και να ενισχύσουν το κύριο κομμάτι των γνώσεων τους.
Δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσμάτων σε διαφορετικά πλαίσια και πιθανότητα χρήσης
και από άλλα ιδρύματα: Η χρήση καινοτόμων μεθόδων πρέπει να αποτελέσει
προτεραιότητα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, προκειμένου να διεγερθεί το ενδιαφέρον των
μαθητών. Τα Wikis είναι πολύ πολύπλευρα και εύχρηστα εργαλεία που μπορούν να
εφαρμοστούν σε μεγάλο βαθμό στη διδασκαλία και τη μάθηση.
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Σήμερα, πολλά πανεπιστήμια προσφέρουν συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώς οι
καθηγητές, οι ακαδημαϊκοί και ακόμη και οι ίδιοι οι μαθητές χρησιμοποιούν όλο και
περισσότερο wikis στον τομέα των κοινωνικών επιστημών για να ενισχύσουν τη διαδικασία
της διδασκαλίας και της μάθησης. Αν και η τεχνολογία χρειάζεται να αναπτυχθεί πριν η
έννοια των εικονικών πανεπιστημίων να γίνει πραγματικά λειτουργική, τα wikis και η
Wikipedia προσφέρουν έναν ενδιαφέροντα τρόπο για τη συνεργασία των μαθητών σε
πραγματικές αποστολές στον κυβερνοχώρο. Η συνεισφορά στη Wikipedia μας επιτρέπει να
ενισχύσουμε το χαρτοφυλάκιο των στρατηγικών διδασκαλίας, να μετατρέψουμε τις
συνήθεις δραστηριότητες ρουτίνας της τάξης σε κάτι που μπορεί να ενσταλάξει τις αξίες
της δια βίου μάθησης και του επιστημονικού ήθους των μαθητών μας, ενώ ταυτόχρονα να
συμβάλλει στην ευρύτερη κοινότητα.
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2. Η συνδυαστική χρήση Lego Mindstorms NXT και AppInventor για τη
διδασκαλία των βασικών εννοιών προγραμματισμού σε αρχάριους
προγραμματιστές
Υπεύθυνος υλοποίησης: Σταμάτης Παπαδάκης
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: 5ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, Κρήτη, Ελλάδα

Πληροφορίες για τον καθηγητή: Ο κ. Παπαδάκης Σταμάτης εργάζεται ως καθηγητής
Πληροφορικής για σχεδόν 20 χρόνια. Από τον περασμένο χρόνο είναι μεταδιδακτορικός
ερευνητής στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία με έμφαση στην κινητή μάθηση στο Τμήμα
Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης (από το 2018). Είναι πτυχιούχος του
Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα. Το 2006
απέκτησε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στην Προσχολική Εκπαίδευση και Εκπαιδευτικό
Σχεδιασμό από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στη Ρόδο, στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών,
Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Το 2016, ολοκλήρωσε το διδακτορικό δίπλωμα Ph.D.
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών Αγωγής Ρεθύμνου, υπό την επίβλεψη του
καθηγητή κ. Ζαράνη Νικολάου. Έχει διδάξει ως βοηθός Λέκτορα μαθήματα Πληροφορικής
στην Εκπαίδευση (2017-2018) στο Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών
Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ελλάδας και Διδακτικής στον Προγραμματισμό ( (20172018) στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Επιστήμες και Μηχανική στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, Ελλάδα.
Τα επιστημονικά / ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μελέτη της κινητής
μάθησης και ειδικότερα τη χρήση έξυπνων κινητών συσκευών και των συνοδευτικών
εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας, για χρήση στην προσχολική και πρωτοβάθμια
εκπαίδευσης, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της Υπολογιστικής Σκέψης και της
κατανόησης αριθμών από τους μαθητές. Επιπλέον, τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα
περιλαμβάνουν επίσης τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση, τα περιβάλλοντα προγραμματισμού
αρχαρίων και τη διδασκαλία του προγραμματισμού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση (αρχάριοι προγραμματιστές).
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Γλώσσες: Αγγλικά (άπταιστα), Γερμανικά.
Τα τελευταία 2 χρόνια είναι διευθυντής στο 5ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου. Πριν από αυτό,
ήταν επίσης διευθυντής για 6 χρόνια στο Γενικό Λύκειο Κρουσώνα Κρήτης.
Τύπος σχολείου, πόλη, αριθμός μαθητών και καθηγητών, ηλικία μαθητών: Το
εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι ένα τυπικό Λύκειο, το 5ο Γενικό Λύκειο και βρίσκεται στην πόλη
του Ηρακλείου. Φέτος στο σχολείο παρακολουθούν 420 μαθητές μεταξύ 16 και 18 ετών. Σε
αυτή τη σχολική μονάδα υπάρχουν επίσης 35 εκπαιδευτικοί διαφόρων επιστημονικών
κλάδων.
Γενική περιγραφή του έργου και σκοπός: Το έργο μου έχει τίτλο «Η συνδυαστική χρήση
Lego Mindstorms NXT και AppInventor για τη διδασκαλία των βασικών εννοιών
προγραμματισμού σε αρχάριους προγραμματιστές». Τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό, οι μαθητές στο σχολείο στα εισαγωγικά μαθήματα πληροφορικής,
αντιλαμβάνονται τον προγραμματισμό ως ένα δύσκολο έργο. Τα εισαγωγικά μαθήματα
προγραμματισμού είναι συχνά απογοητευτικά τόσο για τους μαθητές, όσο και για τους
εκπαιδευτικούς. Ένας από τους κυριότερους παράγοντες στους οποίους οφείλονται αυτές
οι δυσκολίες στην εκμάθηση του προγραμματισμού, είναι η παραδοσιακή προσέγγιση στη
διδασκαλία των θεμελιωδών αρχών του προγραμματισμού, η οποία αδυνατεί να
προσφέρει στους μαθητές ένα ενδιαφέρον, διεγερτικό και ευχάριστο περιβάλλον, που θα
τονώσει τους προβληματισμούς και τις έννοιες που αποτελούν το αντικείμενο έρευνας.
Αντίθετα με αυτό, αρκετές μελέτες υποστηρίζουν ότι η ρομποτική διδασκαλία είναι
κατάλληλη για τους μαθητές, ανεξάρτητα από την ηλικία και το επίπεδό τους και είναι ένας
τρόπος ενθάρρυνσης της μάθησης. Η προσέγγισή μου στο έργο, παρουσιάζει μια
εναλλακτική χρήση των κατασκευών Lego Mindstorms και του περιβάλλοντος οπτικού
προγραμματισμού AppInventor για τη διδασκαλία του προγραμματισμού με στόχο την
κατανόηση των βασικών εννοιών για τους αρχάριους μαθητές - προγραμματιστές.
Προετοιμασία και υλοποίηση του έργου: Η κύρια δυσκολία που συνάντησα, ήταν ότι μια
εποικοδομητική προσέγγιση στην εκμάθηση του προγραμματισμού, απαιτεί κατάλληλο
περιβάλλον διδασκαλίας, το οποίο αφενός βοηθά τους μαθητές να λύσουν προβλήματα
και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις κοινές παρανοήσεις και δυσκολίες που συνήθως
συναντούν οι αρχάριοι προγραμματιστές σε εισαγωγικά μαθήματα προγραμματισμού και
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αφετέρου υποδηλώνει τη συνδυαστική χρήση των κατάλληλων δραστηριοτήτων για την
επίλυση επιλεγμένων προβλημάτων στο εργαστήριο υπολογιστών σε πραγματικά
περιβάλλοντα προγραμματισμού. Έτσι, έπρεπε να εφαρμόσω μία προσέγγιση που να δίνει
έμφαση στον παιδαγωγικό σχεδιασμό για τη διδασκαλία αρχαρίων προγραμματιστών,
καθώς η το κέντρο βάρους μετατοπίστηκε από τη διδασκαλία αυστηρής γλωσσικής
σύνταξης, στην ανάπτυξη κριτικής και αναλυτικής σκέψης μέσω της επίλυσης
προβλημάτων.
Το αυστηρό πρόγραμμα σπουδών ήταν ένα κύριο πρόβλημα επίσης.
Φάση διαχείρισης και σχεδιασμού: Η προστιθέμενη αξία της φάσης διαχείρισης και
προγραμματισμού σε αυτήν την προσέγγιση του Κονστρουκτιβισμού στη διαδικασία
προγραμματισμού δεν ήταν μόνο να διδάξει τις έννοιες προγραμματισμού πιο
αποτελεσματικά σε σύγκριση με την παραδοσιακή προσέγγιση, αλλά και να εκπαιδεύσει
τους μαθητές να οικοδομήσουν το αναγκαίο εννοιολογικό πλαίσιο για να ασκούν
δραστηριότητες προγραμματισμού με καθημερινά αντικείμενα όπως τα έξυπνα κινητά τους
τηλέφωνα.
Καινοτόμες πτυχές και αντίκτυπος στην παραδοσιακή διδακτική μέθοδο: Πρόκειται για
μια συνδυασμένη σχετική προσέγγιση στη χρήση εκπαιδευτικής ρομποτικής και του
οπτικού προγραμματισμού μέσω Lego Mindstorms και AppInventor, για τη διδασκαλία και
την κατανόηση των βασικών δομών προγραμματισμού. Οι μαθητές, μέσω της συμμετοχής
τους, κατανοούν τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού και της τεχνολογίας, καθώς
συμμετείχαν στην πράξη σε ένα διεπιστημονικό αυθεντικό περιβάλλον. Είναι γενικά
αποδεκτό ότι η διδασκαλία και εκμάθηση του προγραμματισμού χαρακτηρίζεται συνήθως
από κάποιες δυσκολίες, οι οποίες κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως στην κατασκευή ενός
προγράμματος αλγορίθμου. Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι οι μαθητές έχουν δυσκολίες
στην κατανόηση των εννοιών και των δομών του προγραμματισμού. Ένας από τους
κυριότερους παράγοντες που έχει βρεθεί ότι αποτελεί πηγή δυσκολιών στην εκμάθηση
προγραμματισμού είναι το γεγονός ότι η κλασική προσέγγιση διδασκαλίας δίνει έμφαση
στην εργασία με τους αριθμούς και τα σύμβολα με έναν αφηρημένο τρόπο, αγνοώντας τις
ανάγκες των μαθητών για μάθηση μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες.
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Η καινοτομία μου έχει επηρεάσει την παραδοσιακή διδακτική μέθοδο, καθώς εισάγει μια
εποικοδομητική προσέγγιση στην εκμάθηση του προγραμματισμού που απαιτεί κατάλληλα
περιβάλλοντα διδασκαλίας που αφενός βοηθούν τους μαθητές να λύσουν προβλήματα και
να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις προαναφερθείσες δυσκολίες και υποδηλώνουν τη
συνδυαστική χρήση των κατάλληλων δραστηριοτήτων και την επίλυση επιλεγμένων
προβλημάτων

στο

εργαστήριο

υπολογιστών

σε

πραγματικά

περιβάλλοντα

προγραμματισμού.
Δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσμάτων σε διαφορετικά πλαίσια και πιθανότητα χρήσης
και από άλλα ιδρύματα: Η πρακτική μου προώθησε έντονα τη συνεργασία μεταξύ
μαθητών και εκπαιδευτικών. Μέσα από τις καλά σχεδιασμένες δραστηριότητες, οι μαθητές
και ο εκπαιδευτικός προσπάθησαν να καλύψουν τόσο τις βασικές δομές προγραμματισμού
όσο και να αξιοποιήσουν τα μεμονωμένα μέρη του ρομπότ (κινητήρα και αισθητήρες). Τα
φύλλα εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν περιελάμβαναν τη χρήση έτοιμων μπλοκ εντολών,
με τις οποίες οι μαθητές μπόρεσαν να πειραματιστούν, αλλάζοντας τις τιμές διαφόρων
παραμέτρων και δημιουργώντας νέες ομάδες εντολών. Αυτή η προσέγγιση εστιάζεται σε
δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και ανάπτυξης αλγορίθμων και όχι στην εκμάθηση της
ίδιας της γλώσσας προγραμματισμού. Σε κάθε περίπτωση, η σχέση μεταξύ της φυσικής
δομής και ελέγχου του προγραμματισμού είναι εύκολο να κατανοηθεί, ενώ η ευκολία
χρήσης του AppInventor δεν είναι αναμενόμενη.
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3. Νέο κίνητρο για μάθηση μέσω των ΤΠΕ
Υπεύθυνος υλοποίησης: Adriana Albu
Ίδρυμα: Technical High School “Victor Slavescu” - Ploiesti

Πληροφορίες για τον καθηγητή: Ονομάζομαι Adriana Albu και είμαι εκπαιδευτικός
Οικονομικών Επιστημών, εξειδίκευσης στη λογιστική χρηματοοικονομική, στο ΤΕΙ "Victor
Slavescu" και στο Ploiesti, στην περιφέρεια Prahova της Ρουμανίας. Έχω 17ετή
επαγγελματική εμπειρία και είμαι η συντονίστρια της διεθνούς επιτροπής έργων.
Ζω στην πλατεία Ploiesti, στην πόλη της επαρχίας Prahova, στη Ρουμανία. Στο πλαίσιο του
εθνικού προγράμματος σπουδών το προφίλ των υπηρεσιών παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
Στο πλαίσιο αυτό, η διδασκαλία, η εκμάθηση και η αξιολόγηση προωθούνται συνεχώς
μέσω σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων που διεγείρουν τα κίνητρα των μαθητών.
Σε αυτό το πρόγραμμα προτείνουμε τη χρήση της μεθόδου άσκησης των εταιρειών,
διαδραστικές μεθόδους που χρησιμοποιούν λογιστικά λογισμικά για τον υπολογισμό των
μισθών και των φόρων.
Τύπος σχολείου, πόλη, αριθμός μαθητών και καθηγητών, ηλικία μαθητών: Το
Technological and Service High School "Victor Slavescu" Ploiesti, County Prahova, Ρουμανία,
προσφέρει εκπαίδευση για μαθητές ηλικίας μεταξύ 14 και 50 ετών. Το σχολείο μας έχει τις
ακόλουθες

ειδικότητες:

Μαθηματικά-Πληροφορική,

Εμπόριο,

Οικονομία-Διοίκηση,

Τουρισμός και Τρόφιμα, Ταξιδιωτικός Πράκτορας. Μέσω της εκπαιδευτικής του προσφοράς
το Διοικητικό και Τεχνολογικό Λύκειο "Victor Slăvescu" συμβάλλει σε κάποιο βαθμό στην
πρακτική ορισμένων επαγγελμάτων (υπάλληλος του ξενοδοχείου, υπάλληλος εμπορίου,
υπάλληλος τράπεζας, βοηθός διοίκησης κλπ.) που απαιτείται (Valea Prahovei, Valea
Teleajenului, Valea Doftanei κλπ) ανάπτυξη μιας σύγχρονης ανοικτής εκπαίδευσης, ικανής
να παρέχει πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα και τις μορφές εκπαίδευσης και θα αποτελεί το
κίνητρο για μια ποιοτική εκπαιδευτική πράξη που θα τονώσει τη δημιουργικότητα, την
ευελιξία και θα εκδημοκρατίσει τις σχέσεις δάσκαλου-μαθητή. Είναι θεμελιώδους
σημασίας για την εκπαιδευτική διαδικασία που αναπτύσσεται στο Τεχνολογικό Λύκειο
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Victor Slăvescu στο Ploieşti το γεγονός ότι ενθαρρύνει την ομαδική εργασία και αναπτύσσει
συνεργατικές σχέσεις με την τοπική κοινότητα.
Η εκπαιδευτική προσφορά και ο προσδιορισμός των επαγγελματικών προσόντων για τα
οποία οργανώνεται η σχολή μας, βασίζεται στις τάσεις κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης
και στις προβλέψεις απασχόλησης σύμφωνα με το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για την
Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (RAPI) και το Τοπικό Σχέδιο για
τη Δράση για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (LEAP). Σε
τοπικό, νομαρχιακό και περιφερειακό επίπεδο, καταγράφεται η ανάγκη για κατάρτιση,
εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού στον τομέα των υπηρεσιών, καθώς και οι
δραστηριότητες του εμπορίου, καθώς και του τουρισμού και των τροφίμων.
Γενική

περιγραφή του έργου και σκοπός: Πιστεύω ότι το ίδιο το έργο είναι μία

καινοτομία, δημιουργώντας ψηφιακά μέσα και εκπαιδευτικά προϊόντα πολυμέσων. Επίσης,
συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό της διδακτικής δραστηριότητας μέσω της ανάπτυξης
ψηφιακών δεξιοτήτων. Η υλοποίηση αυτού του έργου θα οδηγήσει στην ανάπτυξη
ψηφιακών ικανοτήτων για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, προσαρμόζοντας τις
παραδοσιακές μεθόδους στις ανάγκες και τα συμφέροντα της νέας γενιάς μαθητών. Η
ενσωμάτωση των πόρων των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι επωφελής και οδηγεί σε αύξηση
της σχολικής επίδοσης. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά στη
διαχείριση της τάξης, καθώς και στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.
Φάση διαχείρισης και σχεδιασμού: Η φάση υλοποίησης του σχεδίου βασίστηκε στην καλή
επικοινωνία μεταξύ του ιδρύματος αναφοράς και των άλλων εταίρων. Παρέχονται
πληροφορίες για τη συνέντευξη, καθώς και για το χώρο, τον εξοπλισμό και το
εξειδικευμένο προσωπικό. Η διαπραγμάτευση έχει βελτιωθεί ως μέσο μεσολάβησης της
λήψης αποφάσεων σε διάφορες καταστάσεις, ακούγοντας όλες τις απόψεις, αναλύοντας
τα επιχειρήματα και δίνοντας κατάλληλες προτεραιότητες.
Καινοτόμες πτυχές και αντίκτυπος στην παραδοσιακή διδακτική μέθοδο: Η ενσωμάτωση
των πόρων των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι επωφελής και οδηγεί σε αύξηση των σχολικών
επιδόσεων. Προκειμένου να ενσωματωθούν με επιτυχία σύγχρονοι πόροι διδασκαλίας,
πρέπει να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουμε τα ψηφιακά εργαλεία που είναι κατάλληλα για
τις ανάγκες των δικαιούχων και τα οποία μπορούν να διευκολύνουν τη μάθησή τους.
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Η τεχνολογία στοχεύει στη δημιουργία περιβαλλόντων που διευκολύνουν την ενεργό
συμμετοχή, ικανοποιώντας τις ειδικές και διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες των μαθητών,
διευκολύνοντας την επίλυση προβλημάτων μέσω της συνεργασίας, παρέχοντάς τους,
αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης.
Η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και εκπαιδευτικού λογισμικού είναι μια αναγκαιότητα
στην εκπαιδευτική διαδικασία και ο δάσκαλος μπορεί να προσαρμόσει το περιεχόμενο στις
ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή.
Η μέθοδος "Exercise Firm" είναι μια διαδραστική μέθοδος μάθησης που χρησιμοποιείται
πολύ στις σχολές γυμνασίου. Οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε πόρους ηλεκτρονικής
μάθησης για να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν διάφορες στρατηγικές που προωθούν το
σχηματισμό και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο, για τους
μαθητές, η μέθοδος συμβάλλει στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος μέσω της
υλοποίησης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, μιας πραγματικής προσομοίωσης των
συγκεκριμένων

οικονομικών

λειτουργιών

και

διαδικασιών,

στη

βελτίωση

της

επιχειρηματικής γλώσσας και στις στάσεις που χρειάζεται να κρατάει ένας δυναμικός
επιχειρηματίας:

δημιουργικότητα,

κριτική

σκέψη,

επίλυση

προβλημάτων,

λήψη

αποφάσεων, υπευθυνότητα, ομαδική εργασία, πρωτοβουλία, επιμονή, αυτο-οργάνωση και
αυτοπεποίθηση, εκτίμηση των μεμονωμένων πόρων, ευελιξία. Για τους εκπαιδευτικούς
αντίστοιχα, η βελτίωση έρχεται πραγματοποιώντας πρακτικές δραστηριότητες με μαθητές
με συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα, υλοποιώντας δραστηριότητες σε ένα
επαγγελματικό, ανταγωνιστικό περιβάλλον πραγματικής εκπαίδευσης των μαθητών στην
αγορά εργασίας, αυξάνοντας το κύρος της εκπαιδευτικής μονάδας μεταξύ των μαθητών και
γονέων τους.
Η εφαρμογή της έννοιας της "επιχείρησης άσκησης" στοχεύει στη δημιουργία του
δυναμικού επιχειρηματία ικανού να αναπτύξει μια νέα παραγωγική διαδικασία, να φέρει
ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία στην αγορά ή να ανακαλύψει μια νέα πορεία διανομής.
Δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσμάτων σε διαφορετικά πλαίσια και πιθανότητα χρήσης
και από άλλα ιδρύματα: Φυσικά, η εμπειρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε
είδος προγράμματος / ιδρύματος, καθώς συνδυάζει στοιχεία επίσημης, ανεπίσημης και
άτυπης μάθησης. Η γνώση που αναπτύσσεται στη διαδικασία καινοτομίας θα μπορούσε να
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μοιραστεί μέσω της αποτελεσματικής διάδοσης, καθώς και μέσω ενός οδηγού καλής
πρακτικής.
Η χρήση σύγχρονων στρατηγικών και τεχνολογιών προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των
δικαιούχων της εκπαίδευσης μέσω της χρήσης του διαδικτυακού περιβάλλοντος.
Κατά τη γνώμη μου, η γεωγραφική εγγύτητα δεν είναι ένα συναφές ζήτημα, διότι ζούμε σε
μια εποχή τεχνολογίας και οι πληροφορίες μπορούν εύκολα να μεταδοθούν μέσω του
Διαδικτύου.
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4. Παρακολούθηση της Δραστηριότητας του Οδηγού μέσω του TIS
Υπεύθυνος υλοποίησης: Madalina Tuinete
Ίδρυμα: Liceul Tehnologic de Transporturi - Ploiesti

Πληροφορίες για τον καθηγητή: Ονομάζομαι Tuinete Madalina και είμαι εκπαιδευτικός
Μηχανολόγος Οδικών Οχημάτων, στο Τεχνολογικό Γυμνάσιο Μεταφορών Ploiesti, Επαρχία
Prahova, Ρουμανία.
Ειδίκευση: Έχω επαγγελματική εμπειρία 24 ετών. Μεθοδιστής της σχολικής επιθεώρησης
του νομού Prahova - Τμήμα μόνιμης εκπαίδευσης. Καθηγητής αξιολογητών και μέλος
επιτροπών διοργάνωσης και διεξαγωγής εξετάσεων, διαγωνισμών σε εθνικό επίπεδο.
Συντονιστής Προγραμμάτων και Εκπαιδευτικών Έργων στο Τεχνολογικό Γυμνάσιο
Μεταφορών Ploiesti. Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ρουμανίας είναι οργανωμένο σε
επίπεδα, προφίλ και μορφές σχολικών ιδρυμάτων σε ένα συνεκτικό και ενιαίο σύνολο.
Τύπος σχολείου, πόλη, αριθμός μαθητών και καθηγητών, ηλικία μαθητών: Το
Τεχνολογικό Γυμνάσιο Μεταφορών Ploiesti είναι ένα προ-πανεπιστημιακό εκπαιδευτικό
ίδρυμα με τεχνικό προφίλ.
Το σχολικό έτος 2018-2019, στο Λύκειο Τεχνολογίας Μεταφορών Ploiesti φοιτούν συνολικά
600 μαθητές ηλικίας μεταξύ 14 και 50 ετών και εγγράφονται μέσω: Γυμνασίου Ημερήσιου
και Εσπερινού, Μετα-δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολής Πλοιάρχων.
- Γυμνάσιο: Τεχνολογική Κατεύθυνση, Τεχνικό προφίλ - Ειδίκευση στις Τεχνικές Μεταφορές,
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
- Επαγγελματική Εκπαίδευση: Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Αυτοκινήτων,
Σιδηρουργών, Βαφέων Αυτοκινήτων
- Υψηλή Σχολική Εκπαίδευση: Τεχνολογικός Κλάδος, Τεχνικό προφίλ, Εσπερινή
παρακολούθηση, Επαγγελματική Κατάρτιση Ηλεκτροτεχνικός
- Μεταπτυχιακές σπουδές - Επαγγελματικά Προσόντα: Εθνικός και Διεθνής Τεχνικός
Μεταφορών, Ηλεκτρομηχανικός.
Το Τεχνολογικό Λύκειο Μεταφορών Ploiesti έχει μια μοναδική εκπαιδευτική προσφορά
μέσω των ειδικοτήτων του που επιτρέπουν τόσο τη ενιαία και συνεκτική εκπαίδευση των
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μαθητών όσο και την αποτελεσματική ένταξή τους στην αγορά εργασίας, τη δημιουργία
ενός εργασιακού περιβάλλοντος προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης
εκπαίδευσης, τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων, τις πολιτιστικές ανταλλαγές και την
ανάπτυξη εξωσχολικών προγραμμάτων, προκειμένου να αποκτήσουν τις δεξιότητες που
είναι απαραίτητες για να προσαρμοστούν στις συνεχείς αλλαγές της κοινωνίας.
Γενική περιγραφή του έργου και σκοπός: Στις εκπαιδευτικές, σχολικές και εξωσχολικές
δραστηριότητες χρησιμοποιώ διάφορες τεχνικές διδασκαλίας και στρατηγικές που
αποσκοπούν στην εκπαίδευση των μαθητών μου και στην διεύρυνση των επαγγελματικών
ικανοτήτων που απαιτούνται για την αποτελεσματική και ταχεία ένταξη των αποφοίτων
στην αγορά εργασίας.
Το προσωπικό κίνητρο για την εκκίνηση και υλοποίηση του έργου, προέρχεται από την
επιθυμία για δέσμευση και αφοσίωση, από την θετική στάση στην επίλυση καθηκόντων και
από την πεποίθηση ότι οι πρωτοβουλίες και οι προκλήσεις προσδιορίζονται ως ευκαιρίες
για την εκπαίδευση της νέας γενιάς και ταυτόχρονα μπορούν πραγματικά να συμβάλουν
στην προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη.
Η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στη μαθησιακή δραστηριότητα θα συμβάλει στην αύξηση
του κινήτρου των άμεσων δικαιούχων και των εκπαιδευτικών, καθώς και των έμμεσων
δικαιούχων - γονέων και εκπαιδευτικών εταίρων από την κοινότητα, ώστε να συμμετέχουν
ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Οι γνώσεις και οι στρατηγικές για τη χρήση της τεχνολογίας μέσω του έργου θα είναι
εργαλεία που εστιάζουν στον εκπαιδευόμενο και θα τονώνουν την κριτική σκέψη,
διευκολύνοντας την ενεργό μάθηση βασισμένη σε προβλήματα.
Φάση διαχείρισης και σχεδιασμού: Για την υλοποίηση του έργου, το τεχνολογικό
γυμνάσιο του Ploiesti ξεκίνησε επαφές με εκπαιδευτικούς από άλλα εκπαιδευτικά
ιδρύματα του νομού. Κατάρτισε και διανέμει φόρμες καλής πρακτικής, παρέσχε
πληροφορίες για τη συνέντευξη, καθώς και χώρο, εξοπλισμό και προσωπικό εξειδικευμένο
στη διεξαγωγή της συνέντευξης. Η διαχείριση του έργου στο στάδιο του σχεδιασμού
περιελάμβανε δραστηριότητες όπως η έναρξη επαφών, η προετοιμασία, η διανομή και η
διερμηνεία με τη μορφή της ορθής πρακτικής, την προετοιμασία συνέντευξης και τη
συνέντευξη.
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Καινοτόμες

πτυχές

και

αντίκτυπος

στην

παραδοσιακή

διδακτική

μέθοδο:

Χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές και στρατηγικές, η μάθηση είναι επικεντρωμένη
στους μαθητές και ενεργά συμμετοχική. Τα μαθήματα διευκολύνουν την εύρεση
οδηγημένων ανακαλύψεων και απαιτούν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη μάθηση.
Οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους,
περιλαμβάνουν τη μάθηση με επίκεντρο τον μαθητή, την ενεργό συμμετοχή των μαθητών
στη μάθηση, τη θέση τους σε θέση να σκέφτονται κριτικά, να κάνουν λογικούς συνειρμούς,
να παράγουν απόψεις και συναφείς επιχειρηματολογίες.
Πιστεύω ότι μέσω της συνεπούς χρήσης των ψηφιακών πόρων σε ειδικές τάξεις, προωθώ
την εξατομικευμένη εκμάθηση των μαθητών. Παράδειγμα: Ένας μαθητής που έχει
αναπτύξει ένα κιναισθητικό στυλ θα μάθει εύκολα από μια μαθησιακή εργασία που
περιλαμβάνει τη λήψη μιας ψηφιακής κάρτας και την άσκηση των εκθέσεων
δραστηριοτήτων, χρησιμοποιώντας το λογισμικό TIS-Office.
Η δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εκτέλεση
των πρακτικών δοκιμών χρησιμοποιώντας το εξειδικευμένο λογισμικό, μου έδωσε την
ευκαιρία να κεφαλαιοποιήσω και να αξιολογήσω τις ειδικότητες του κλάδου.
Δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσμάτων σε διαφορετικά πλαίσια και πιθανότητα χρήσης
και από άλλα ιδρύματα: Αυτή η εμπειρία θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για άλλα
εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς αποτελεί παράδειγμα ορθής πρακτικής για το
εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό.
Οι γνώσεις που αναπτύσσονται μέσω της διαδικασίας καινοτομίας μπορούν να εξαχθούν
μέσω μιας εκπαιδευτικής πλατφόρμας στην οποία έχουν πρόσβαση πολλοί δάσκαλοι,
μαθητές και γονείς. Έτσι, τα καινοτόμα υλικά είναι δημόσια και εκτιμώνται από τους
χρήστες και μπορούν να παράσχουν πόρους για τη δημιουργία άλλων ειδικών υλικών
προσαρμοσμένων στις ανάγκες των δικαιούχων.
Η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας προωθεί τη συνεργασία μεταξύ άμεσων και έμμεσων
δικαιούχων της εκπαίδευσης μέσω της χρήσης του διαδικτυακού περιβάλλοντος. Οι γονείς,
οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμμετάσχουν σε σχέδια που βασίζονται στην
εταιρική σχέση σχολείου-κοινότητας.
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Δεν θεωρώ ότι η γεωγραφική εγγύτητα αποτελεί σημαντική πτυχή, δεδομένου ότι οι
πρακτικές εξαγωγής και η επικοινωνία πραγματοποιούνται με τη χρησιμοποίηση των
υφιστάμενων ψηφιακών πόρων σε όλα τα θεσμικά όργανα της περιοχής.
Μέσω εκπαιδευτικών πλατφορμών δημιουργήθηκαν μέσω της συμμετοχής διάφορα
μαθήματα eLearning: eTwinning, Jobs, wikispaces, blackboard, AEL.
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5. Piña 3.0: Τύπος, Ραδιόφωνο και Τηλεόραση για την Εργασία Γλωσσικής
Επάρκειας

Υπεύθυνος υλοποίησης: José Luis Rey Diez
Ίδρυμα: Colegio Publico Tierra de Pinares

Πληροφορίες για τον καθηγητή: Γεια σας, το όνομά μου είναι Jose Luis Rey. Είμαι
καθηγητής Φυσικής Αγωγής. Σπούδασα στη σχολή εκπαίδευσης του Βαγιαδολίδ, μεταξύ
των ετών 1993-1996. Σπούδασα επίσης ψυχο-παιδαγωγική και έκανα τη διδακτορική
διατριβή μου σχετικά με τη σωματική άσκηση και την υγεία. Εργάζομαι ως εκπαιδευτικός
από το 1997, αναπτύσσοντας το ρόλο μου ως καθηγητής φυσικής αγωγής. Πρώτα σε ένα
κέντρο δίπλα στο Αλικάντε. Αργότερα στο Peñafiel, Valladolid, και στη συνέχεια στο
δημόσιο σχολείο Tierra de Pinares, όπου είμαι σήμερα. Στο κέντρο αυτό εκτός από
καθηγητής φυσικής αγωγής, είμαι επικεφαλής των σπουδών, συντονιστής ΤΠΕ και
συντονιστής κατάρτισης. Εκτός αυτού, είμαι ο συντονιστής του σχετικού προγράμματος,
που ονομάζεται Piña 3.0, για το οποίο θα μιλήσω αργότερα. Σε προσωπικό επίπεδο, μπορώ
επίσης να πω ότι είμαι υποδειγματικός Καθηγητής Smart, από το 2014 συνεργάζομαι με
διάφορους εκδότες όπως οι Edelvives, Oxford ή Santillana. Σ το τελευταίο, είμαι ψηφιακός
εμπειρογνώμονας και συνεργάτης του κέντρου της Εκπαίδευσης και της Εκπαιδευτικής
Καινοτομίας του Valladolid, όπου συνηθίζω να εκπαιδεύω καθηγητές που σχετίζονται με
τον τομέα της τεχνολογίας και τη χρήση της στην τάξη. Επιπλέον, έκανα εκπαίδευση σε
καθηγητές του Πανεπιστημίου του Βαγιαδολίδ.
Τύπος σχολείου, πόλη, αριθμός μαθητών και καθηγητών, ηλικία μαθητών: Δουλεύω στο
δημόσιο σχολείο Tierra de Pinares, ένα αγροτικό κέντρο, που βρίσκεται νότια της
πρωτεύουσας του Valladolid, περίπου 25 χιλιόμετρα μακριά. Το Mojado είναι μια περιοχή
μεσαίου κοινωνικοοικονομικού επιπέδου. Οι οικογένειες ζουν κυρίως στους κλάδους των
υπηρεσιών, της γεωργίας και της μικρής βιομηχανίας και ο πληθυσμός είναι περίπου 3500.
Από τα 3500 περίπου 300 είναι τα παιδιά που έρχονται στο σχολείο καθημερινά, από το
νηπιαγωγείο (3 έτη) έως το 6ο Δημοτικό (12 έτη ). Έχουμε συνολικά 5 καθηγητές
νηπιαγωγείου "infanitl" και 12 καθηγητές του δημοτικού σχολείου, εκτός από τους

148

ειδικούς. Είμαστε συνολικά 29 επαγγελματίες που εργάζονται σε αυτό το κέντρο και σε
αυτό το έργο. Το σχολείο Tierra de Pinares είναι ένα κέντρο που επενδύει το 2011 στη
χρήση της τεχνολογίας, για να βελτιώσει τα αποτελέσματα των μαθητών όπως έχουμε
σχολιάσει, όσον αφορά την ψηφιακή και γλωσσική ικανότητα που είναι η πιο σημαντική
για εμάς. Το μέσο επίπεδο των μαθητών σε σχέση με την τεχνολογία είναι μέτριο προς
υψηλό. Κάθε χρόνο αφιερώνουμε συγκεκριμένο χρόνο στη χρήση των ΤΠΕ στο σχολείο.
Διεξάγουμε εργαστήρια με διαφορετικούς οργανισμούς όπως το Incide, Cefide de
Valladolid ή το γενικό σχέδιο που απευθύνεται σε οικογένειες για την επαρκή και υπεύθυνη
χρήση των τεχνολογιών στην τάξη.
Γενική περιγραφή του έργου και σκοπός: Η πρόταση της καλής πρακτικής που μας έφερε
εδώ καλείται Pineapple 3.0: Τύπος, Ραδιόφωνο και σχολική τηλεόραση. Χρησιμοποιεί τα
τρία μέσα επικοινωνίας: Τύπο, Ραδιόφωνο και Τηλεόραση, για την ανάπτυξη της γλωσσικής
και ψηφιακής ικανότητας. Ήμουν ο δημιουργός αυτής της πρότασης το 2011, οπότε και
προέκυψε αυτή η πρόταση, αλλά το σχέδιο εξελίσσεται, αναπτύσσεται και βελτιώνεται από
τις προτάσεις των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων.
Προετοιμασία και υλοποίηση του έργου: Το έργο, όπως είπαμε προηγουμένως,
αποτελείται από τρία μέσα ενημέρωσης: τον τύπο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Όσον
αφορά τον Τύπο, έχουμε την σελίδα Piña Digital, στην οποία τα παιδιά δημοσιεύουν νέα,
σχετικά με τις εμπειρίες που έχουν μέσα στην τάξη ή στο κέντρο. Συνήθως δημοσιεύουμε
μια δημοσίευση κάθε μήνα. Όσον αφορά το ραδιόφωνο, έχουμε ένα πρόγραμμα που
ονομάζεται "Charlarporcharlar", στο οποίο κάθε δεκαπέντε μέρες, ομάδες δημοτικού
σχολείου και νηπιαγωγείου αναπτύσσουν ένα πρόγραμμα που σχετίζεται με την
προφορική

έκφραση.

Υπάρχουν

γλωσσικά

αινίγματα,

ποιήματα,

τραγούδια,

προσομοιωμένες συνεντεύξεις, πραγματικές συνεντεύξεις, περιγραφές, κλπ. Όλα τα
περιεχόμενα με τα οποία εργαζόμασταν προηγουμένως στην τάξη. Ο σκοπός είναι να
δουλέψουμε με νόημα. Όσον αφορά το τμήμα της τηλεόρασης, γίνονται διαφορετικά
βίντεο, είτε στα ισπανικά είτε σε μια ξένη γλώσσα, στην περίπτωση μας στην αγγλική
γλώσσα. Οι μαθητές εκθέτουν διαφορετικές ειδήσεις από το κέντρο. Έχουμε ένα σταθερό
πρόγραμμα που ονομάζεται Tele Mensual, το οποίο είναι ένα είδος μηνιαίου περιοδικού
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του σχολείου στο οποίο συμμετέχουν τα παιδιά και γράφουν τις διαφορετικές ειδήσεις που
έχουν συμβεί στο σχολείο, ειδήσεις σε τοπικό επίπεδο και εθνικές ή διεθνείς ειδήσεις ή
οτιδήποτε άλλο τους ενδιαφέρει. Υπάρχει επίσης χώρος για αφιερώματα σε αθλήματα και
ειδήσεις σχετικά με τον καιρό. Όλα σε ένα πολύ παιχνιδιάρικο, διασκεδαστικό και γεμάτο
κίνητρο τρόπο για παιδιά. Τους επιτρέπει να ασχολούνται με γλωσσικές ικανότητες και
ψηφιακές δεξιότητες με πολύ διασκεδαστικό τρόπο και είναι ένα ομαδικό έργο που μας
οδηγεί σε συνεργατική δουλειά. Οι στόχοι που έχουμε για αυτό το έργο είναι τρεις. Ένα, το
έργο να είναι εστιασμένο στους εκπαιδευτικούς, σχετικά με τη γνώση και τη χρήση νέων
εκπαιδευτικών πόρων, σε αυτή την περίπτωση της τεχνολογίας. Ένα άλλο, όσον αφορά τις
οικογένειες. Σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη συμμετοχή των οικογενειών στο
πρόγραμμα. Και το τρίτο, είναι σε σχέση με τους μαθητές που είναι ο θεμελιώδης άξονας
του έργου και είναι να βελτιώσουν τη γλωσσική τους ικανότητα, χρησιμοποιώντας
στοιχεία, κίνητρα, και αλλά στοιχεία εξίσου σημαντικά. Δεν είναι το ίδιο να δουλεύουν με
κείμενα ή ιστορίες που δεν ξέρουν, με το να δουλεύουν με τις προσωπικές τους εμπειρίες,
τόσο στο σχολείο όσο και στο εκτός αυτού.
Φάση διαχείρισης και σχεδιασμού: Υπάρχει μια μηνιαία αξιολόγηση του έργου, όπου κάθε
δάσκαλος, νέος ή παλαιός, θα φέρει πτυχές σημαντικές για να ληφθούν υπόψη για τη
βελτίωση αυτού του έργου. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να κάνουμε την τελική έκθεση
στο τέλος του μαθήματος στο οποίο οι καθηγητές, οι μαθητές και οι οικογένειες, μέσα από
ένα έντυπο της Google, εκφράζουν τη γνώμη τους για το έργο και τις πιθανές βελτιώσεις
του, οι οποίες αποτιμώνται στο επόμενο μάθημα και υλοποιούνται όταν εκτιμώνται θετικά.
Καινοτόμες πτυχές και αντίκτυπος στην παραδοσιακή διδακτική μέθοδο: Αρχίζουμε να
ψάχνουμε για κάτι που τα παιδιά έχουν νόημα, κίνητρα, για να κάνουν τη δουλειά τους.
Προσδιορίσαμε ότι η τεχνολογία συνδέεται στενά με την ανάπτυξη των μαθητών μας και
αποφασίσαμε να πάρουμε αυτό το στοιχείο ως αφετηρία. Το πρώτο στοιχείο που βρήκαμε
στο έργο ήταν ο σχηματισμός του προσωπικού των εκπαιδευτικών και των υλικών.
Ξεκινήσαμε από το να έχουμε υποτυπώδη υλικά στο σχολείο με την ανάγκη να χρειαστούν
και άλλα είδη υλικών. Από τα διάφορα βραβεία που έχουμε επιτύχει, ανανεώνουμε όλο
τον εξοπλισμό (διδακτικές ομάδες, εξοπλισμό κεντρικού επιπέδου, πολυμηχανήματα,
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εκτυπωτές, έγχρωμες εκτυπώσεις, βιντεοκάμερες, φωτογραφικό και video studio, τάξη TIC
κλπ.). Είμαστε αυτάρκεις από την άποψη αυτή. Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι όλοι αυτοί οι
νέοι πόροι χρειάζονται εκπαίδευση από τους δασκάλους για να μπορέσουν να
χρησιμοποιηθούν. Για το λόγο αυτό, το Κέντρο Εκπαίδευσης και Καινοτομίας Εκπαιδευτικής
Ανάκαμψης μας επέτρεψε να αναπτύξουμε το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, του οποίου
είμαι συντονιστής. Εβδομαδιαία ή κάθε 15 μέρες όλοι οι καθηγητές παράγουν υλικό και
εφαρμόζουμε κάθε μια από τις γνώσεις που αποκτούσαμε στη συνέχεια στις τάξεις μας.
Τα αποτελέσματα είναι πολύ θετικά. Όπως έχουμε πει προηγουμένως, ξεκινήσαμε με
βαθμό 5,4 στις γλωσσικές γνώσεις το 2011 και έχουμε φτάσει στο 7,8 στο τελευταίο
μάθημα στις εξατομικευμένες δοκιμές αξιολόγησης του 3ου δημοτικού, τα τεστ LOMCE.
Επιπλέον, πήραμε ένα 8,2 στις γραπτές εξετάσεις έκφρασης. Αυτά τα αποτελέσματα
αποτελούν ένα μέσο όρο μεταξύ όλων των μαθητών του δημοτικού σχολείου, και
μπορούμε να είμαστε πολύ χαρούμενοι και υπερήφανοι για όλη τη δουλειά που γίνεται
από τότε, αφού έχουμε αυξήσει πάνω από 2 πόντους και μισό τη βαθμολογία σε σχέση με
τα στοιχεία του 2011.
Δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσμάτων σε διαφορετικά πλαίσια και πιθανότητα χρήσης
και από άλλα ιδρύματα: Το έργο αυτό όχι μόνο έχει εξαχθεί και σε άλλα σχολεία.
Γνωρίζουμε ότι ορισμένα από αυτά έχουν εκπαιδευτεί και έχουν αναπτύξει παρόμοια έργα,
τα οποία είναι επίσης πολύ εύκολο να διαδοθούν. Έχουμε συνεργαστεί με κέντρα των ΗΠΑ,
του Καναδά, της Ιταλίας, της Γερμανίας, ακόμα και άλλων ισπανικών κέντρων, σε διάφορα
προγράμματα ραδιοφώνου ή τηλεόρασης. Υπάρχουν ιδέες που τα κέντρα αυτά έλαβαν
πρώτα με μεγάλο ενθουσιασμό και μερικούς φόβους, αλλά τελικά τους βοήθησε να
αναπτύξουν και άλλα είδη δουλειών που δεν γνώριζαν ότι οι μαθητές τους θα μπορούσαν
να συνειδητοποιήσουν.
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6. Πολλαπλασιασμός με το BEEBOT: Αγώνας BEEBOT
Υπεύθυνος υλοποίησης: Maria Felix Vela Checa
Ίδρυμα: ColegioJesus Nazareno - Getafe

Πληροφορίες για τον καθηγητή: Γεια σας, το όνομά μου είναι Μ. Φέλιξ Βελά. Είμαι
δασκάλα νηπιαγωγείου και δημοτικού. Έχω ασκήσει αυτό το επάγγελμα για περισσότερα
από 18 χρόνια, το οποίο αγαπάω απόλυτα και διακρίνομαι για το πάθος μου και τον
επαγγελματισμό μου. Ήξερα ότι ήθελα να είμαι δασκάλα από τη στιγμή που γεννήθηκα.
Διδάσκω σε ένα σχολείο που βρίσκεται στη Χετάφε, το οποίο ανήκει στην κοινότητα της
Μαδρίτης. Το σχολείο ονομάζεται Jesús Nazareno. Έχω βρεθεί σε αυτό το κέντρο για πάνω
από 18 χρόνια, ενώ ήταν και η σχολή μου όταν ήμουν νέα. Ως εκ τούτου, είμαι τυχερή που
συνέχισα στο στάδιο αυτό, πρώτα ως μαθήτρια και τώρα ως δασκάλα. Αυτή τη στιγμή
είμαι στο Δημοτικό, αν και τα περισσότερα μου χρόνια βρισκόμουν στο Νηπιαγωγείο. Αυτή
η αλλαγή οφείλεται στο ενδιαφέρον μου και στην προτίμησή μου για νέες τεχνολογίες.
Πάντα θεωρούσα τον εαυτό μου λίγο περίεργη. Είμαι λάτρης των βιντεοπαιχνιδιών.
Λατρεύω οτιδήποτε ηλεκτρονικό. Πιστεύω ότι η κοινωνία εξελίσσεται και ότι τα παιδιά
εξελίσσονται αλματωδώς και ότι οι δάσκαλοι δεν μπορούν να αγνοήσουν αυτές τις νέες
τεχνολογίες στην τάξη. Για μερικά χρόνια ήμουν συντονίστρια ΤΠΕ του σχολείου μου. Αυτό
με έκανε να ερευνήσω περισσότερα για τις νέες τεχνολογίες. Πάντα μου άρεσε γιατί το ένα
πράγμα οδηγεί σε ένα άλλο, μέχρι το ενδιαφέρον να αυξηθεί και αποφάσισα να
προχωρήσω περαιτέρω σε αυτό το αντικείμενο. Έκανα επιμορφώσεις σε θέματα
τεχνολογίας, μάθησης και γνώσης. Έχω εμπλακεί σε όλες τις νέες μεθοδολογίες που είναι
ενεργές και ιδιαίτερα τεχνολογικές. Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα τα παιδιά να μάθουν να
χρησιμοποιούν την τεχνολογία στην καθημερινότητά τους. Πολλές φορές, αυτό γίνεται
χωρίς σκοπό και έλεγχο, χωρίς να μπορούμε να ελέγξουμε το είδος της επιρροής της
τεχνολογίας στους μαθητές. Νομίζω ότι μπορούμε να καθοδηγήσουμε τα παιδιά ώστε να
βελτιώσουν πολλές βασικές δεξιότητές τους.
Τύπος σχολείου, πόλη, αριθμός μαθητών και καθηγητών, ηλικία μαθητών: Επί του
παρόντος, εργάζομαι στην 2η τάξη. Έχω μια τάξη με 28 μαθητές και κάθε μέρα προσπαθώ
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να εισαγάγω ελκυστικές μεθόδους εκπαίδευσης για αυτούς, εκτός από το σημειωματάριο
και το συνηθισμένο βιβλίο ή το PDI που έχει ήδη ξεπεραστεί. Δουλεύω μαζί τους με
επαυξημένη πραγματικότητα, εικονική πραγματικότητα, κλπ.
Γενική περιγραφή του έργου και σκοπός: Όπως είπα, αυτό το έτος διδάσκω στην 2η τάξη
και έχω εισάγει ένα πρόγραμμα gamification στα μαθηματικά, το οποίο μέσω μιας κάρτας
δίνω στους μαθητές τη δυνατότητα να πάρουν εμβλήματα όταν βελτιώνουν τις
μαθηματικές δυνατότητες. Αυτές οι κονκάρδες κερδίζονται μέσω προκλήσεων, οι οποίες
μπορεί να είναι ο υπολογισμός, τα προβλήματα, ή όπως συμβαίνει στην περίπτωση αυτή,
πολλαπλασιασμός με το BeeBot, το οποίο αναπτύσσει την υπολογιστική σκέψη. Σκέφτηκα
αυτό, γιατί νομίζω ότι το θέμα του πολλαπλασιασμού είναι λίγο δύσκολο για τα παιδιά
αυτής της τάξης. Στο τέλος, ξέρουν την

έννοια, αλλά πρέπει να μάθουν τον

πολλαπλασιασμό από τη βάση και ήταν ένας τρόπος να δώσω λίγο περισσότερο κίνητρο
στην ιδέα της εκμάθησης.
Προετοιμασία και υλοποίηση του έργου: Το πρόγραμμα είναι πολύ απλό, δεν έχει πολύ
μεγάλη επιπλοκή. Χρησιμοποιούμε το BeeBot. Μέλισσες ή ποντίκια που έχουν
προγραμματιστεί να μετακινούνται γύρω από τις σανίδες. Η ιδέα είναι να κάνουμε μια
κατάσταση στην οποία δύο συμμαθητές αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον. Αφήνουν την
αναφερόμενη έξοδο και με μερικά ζάρια, ο πολλαπλασιασμός εμφανίζεται. Πρέπει να
σκεφτούν γρήγορα το αποτέλεσμα και να προγραμματίσουν τη μέλισσα για να φτάσει στο
δεξί τετράγωνο. Ο πρώτος που φτάνει παίρνει ένα αστέρι. Όταν παίρνουν 3 αστέρια,
παίρνουν ένα χρυσό αστέρι. Για να πάρετε το σήμα, πρέπει να πάρετε όλα τα χρυσά
αστέρια όλων των πινάκων πολλαπλασιασμού. Αυτή η δραστηριότητα προορίζεται να
πραγματοποιηθεί κατά την τρίτη σεζόν. Ως εκ τούτου, το έχω έτοιμο, αλλά δεν το ξεκίνησα
με τους μαθητές. Ωστόσο, ξεκίνησα την υπολογιστική σκέψη με το BeeBot σε άλλες
δραστηριότητες αρκετά απλούστερες. Φαντάζομαι, επειδή δεν το έχω ακόμα εφαρμόσει
και δεν μπορώ να δώσω ένα πραγματικό αποτέλεσμα της δραστηριότητας, ότι θα είναι
καλά αποδεκτή από τους μαθητές, καθώς θα αποτελέσει πρόκληση γι 'αυτούς, αφού είναι
μια δραστηριότητα με μεγαλύτερα κίνητρα. Θα ήθελα πολύ να σας πω πώς θα ήταν στο
μέλλον. Θα το καταγράψω και θα σας πω μετά πώς ήταν η εμπειρία. Μέχρι το τέλος του
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δεύτερου τριμήνου ή την αρχή του τρίτου, δεν ξεκινάμε τον πολλαπλασιασμό.
Εξακολουθούμε να ασχολούμαστε με ποσά, αφαιρέσεις κλπ. Η ιδέα μου είναι να την
εφαρμόσω σύντομα,

να είναι χρήσιμη και να την μοιραστώ με τους άλλους

εκπαιδευτικούς ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν.
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7. Κωδικοποίηση (Προγραμματισμός) και Δημιουργικότητα
Υπεύθυνος υλοποίησης: Gabriella Cecchetti
Ίδρυμα: IS L.L. Radice - Roma

Τύπος σχολείου, πόλη, αριθμός μαθητών και καθηγητών, ηλικία μαθητών: Το ISLucio
Lombardo Radice βρίσκεται στον Δήμο VII. Έχει περίπου 1.100 μαθητές και διδακτικό
προσωπικό 100 καθηγητών. Πρόκειται για ένα τεχνολογικά άρτια εξοπλισμένο σχολείο.
Κάθε τάξη έχει LIM. Όλες οι αίθουσες διδασκαλίας καλύπτονται από το WIFI. Υπάρχουν
επίσης 5 εργαστήρια ΤΠΕ στο ίδρυμα. Όλοι οι μαθητές μπορούν ελεύθερα να περιηγηθούν
στο διαδίκτυο ως μέρος του σχολικού συγκροτήματος.
Περίπου 50 μαθητές από 11 διαφορετικές τάξεις συμμετείχαν στο έργο. Το 70% των
συμμετεχόντων ήταν πάντα παρόντες στην προτεινόμενη δραστηριότητα, περίπου 20
μαθητές έγιναν δάσκαλοι άλλων μαθητών και των 11 τάξεων κατά τη διάρκεια της «ώρας
κωδικοποίησης» που διοργανώθηκε στο σχολείο από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Ιανουάριο.
Περίπου 8 μαθητές έγιναν επίσης δάσκαλοι στο Fondazione Mondo Digitale καθώς και σε
άλλα ινστιτούτα. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ ενθαρρυντικά για τον προτεινόμενο
αντίκτυπο στους συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία, εξετάζοντας επίσης τις επιπτώσεις
στους συμμετέχοντες και τη δυνατότητα εμπλουτισμού των προγραμμάτων σπουδών τους.
Γενική περιγραφή του έργου και σκοπός: Η εμπειρία που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο
αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου έργου, το οποίο προωθεί το Fondazione Mondo Digitale,
σε συνεργασία με τη Microsoft για να επιταχύνει την επίτευξη ίσων ευκαιριών στον
επιστημονικό και τον τεχνολογικό τομέα. Το Ινστιτούτο Ράντις του Lucio Lombardo είναι
στην πραγματικότητα ένα κομβικό τμήμα του έργου που ονομάζεται " Coding Girl ". Ένα
πρόγραμμα που στοχεύει στην υπέρβαση των στερεοτύπων φύλου στην επιστήμη και την
τεχνολογία, στην προσέγγιση των γυναικών στον προγραμματισμό (κωδικοποίηση) και στην
επαγγελματική χρήση των νέων τεχνολογιών, προκειμένου να ξεπεραστεί το γυναικείο
χάσμα στα επαγγέλματα των ΤΠΕ.
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Μέσω του μαθησιακού περιβάλλοντος "SCRATCH.MIT.EDU", οι μαθητές διερευνούν και
ανακαλύπτουν την κωδικοποίηση, χρησιμοποιώντας εύχρηστα εργαλεία που δεν απαιτούν
προηγμένες δεξιότητες στη χρήση του υπολογιστή. Οι μαθητές δημιούργησαν διαδραστικές
ιστορίες Scratch, παιχνίδια και κινούμενα σχέδια και μοιράστηκαν τις δημιουργίες τους με
τα άλλα μέλη της κοινότητας.
Οι μαθητές άρχισαν να σκέφτονται δημιουργικά, να λογοθετούν με συστηματικό τρόπο και
να συνεργάζονται, αναπτύσσοντας όλες τις βασικές δεξιότητες για όσους ζουν στον 21ο
αιώνα. Οι μαθητές οδηγήθηκαν αρχικά από έναν διδάσκαλο, και μέσω ομαδικής εργασίας
και hackathons, που εμπλέκονται άμεσα, αναπτύσσουν διηγήματα. Στη συνέχεια
παρουσίασαν τις δραστηριότητες τους στους γονείς τους κατά τη διάρκεια του σχολείου
OpenDay.
Χάρη σε αυτό το έργο, ήταν δυνατό να ενθαρρυνθεί η δημιουργικότητα των μαθητών,
βοηθώντας τους να προωθήσουν την εκμάθηση βασικών λογικών δεξιοτήτων. Οι μαθητές
απέκτησαν αυξημένη υπολογιστική σκέψη και πιο ανεπτυγμένες ψηφιακές δεξιότητες.
Προετοιμασία και υλοποίηση του έργου: Το ελεύθερο και ηλεκτρονικό μαθησιακό
περιβάλλον "SCRATCH.MIT.EDU", αναπτύχθηκε από την Ομάδα Δια Βίου Νηπιαγωγών του
Εργαστηρίου Media MIT. Διδακτικές μεθοδολογίες που χρησιμοποιήθηκαν: σύντομη
διδασκαλία

από

διδάσκαλο

αγγλικής

γλώσσας,

εργασίες

ομαδικής

εργασίας,

δραστηριότητες διδασκαλίας μεταξύ μαθητών, μαθήματα βίντεο, συνεργατική μάθηση,
διαγωνισμοί μεταξύ μαθητών του Ινστιτούτου, Μαραθώνιος υπολογιστή μεταξύ μαθητών
διαφορετικών ιδρυμάτων στο Fondazione Mondo Digitale και το Πανεπιστήμιο Tor
Vergata.Το διδακτικό υλικό δημιουργήθηκε κυρίως στα αγγλικά.
Impact of the project: Η εμπειρία ενισχύει τις δεξιότητες πληροφορικής των μαθητριών με
εντατικά προγράμματα, ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και την έκφραση των
συναισθημάτων. Έγινε πειραματισμός που εμπλούτισε τη διδασκαλία, δημιουργώντας
συνεργασία μεταξύ του διδακτικού προσωπικού, το οποίο με αυτό το πρόγραμμα ανέπτυξε
περαιτέρω την ικανότητα να σχεδιάσει μια διεπιστημονική διδασκαλία.
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Οι μαθήτριες δείχνουν επίσης μια ισχυρή εκτίμηση για την εμπειρία που αποκτήθηκε. Για
αυτά τα κορίτσια η κωδικοποίηση έχει γίνει μια προσέγγιση στη ζωή, γιατί ανοίγει το
μυαλό και δίνει ένα όραμα για το μέλλον.
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8. PON Course – Η Ιστορία ανάμεσα στο Πάθος και την Επιχείρηση
Υπεύθυνος υλοποίησης: Antonietta D’Oria
Ίδρυμα: Istituto Comprensivo Marconi – Castelfranco Emilia

Πληροφορίες για τον καθηγητή, Τύπος σχολείου, πόλη, αριθμός μαθητών και
καθηγητών, ηλικία μαθητών: Το μάθημα περιελάμβανε 30 δευτεροβάθμιους μαθητές
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της πρώτης τάξης του Γυμνασίου (περίπου 12 ετών). Οι
εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές που υλοποίησαν την εμπειρία επιλέχθηκαν με δημόσια
ανακοίνωση. Ο καθηγητής Miceli ήταν ο δάσκαλος του μαθήματος, η καθηγήτρια αναφοράς ήταν η
Antonietta D'Oria και συντονιστής ήταν η διευθύντρια Vilma Baraccani.

Γενική περιγραφή του έργου και σκοπός: Με το έργο "Storytelling, ανάμεσα στο πάθος
και τις επιχειρήσεις", έχουμε προσεγγίσει μια πραγματικότητα που στοχεύει στην άμεση
γνώση των εταιριών παραγωγής, μηχανικών, τεχνιτών, αξιολογητών, ιδρυτών νέων έργων,
στην περιοχή όπου ζουν οι μαθητές, μέσω της παραγωγής μιας ψηφιακής αφήγησης. Η
ανάγκη εδραίωσης αποτελεσματικών και ισχυρότερων εκφραστικών και επικοινωνιακών
ικανοτήτων αυξάνεται από την καθοδηγούμενη αξία της δραστηριότητας που παρέχει
στους μαθητές ασφαλή και συμπαγή στοιχεία για να επιλέξουν συνειδητά το γυμνάσιο
τους, ενισχύοντας έτσι την ακαδημαϊκή επιτυχία, τους δρόμους προσανατολισμού και την
ενεργοποίηση των πρώτων σταδίων της εργασίας και της σχολικής εκπαίδευσης.
Προετοιμασία και υλοποίηση του έργου: Το έργο υλοποιήθηκε με τα κονδύλια του
Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Π.Ο.Ν. Η όλη δραστηριότητα του έργου διεξήχθη το
απόγευμα ως εξωσχολική δραστηριότητα, για να εμπλουτίσει την εκπαιδευτική προσφορά
και να αντισταθμίσει τη σχολαστική διασπορά.
Η διευθύντρια, Vilma Baraccani, αναφέρει ότι η εκπαίδευση ήταν δομημένη σε 3
συνεδρίες:
- 14 ώρες θεωρία
- 10 ώρες εργαστηρίου
- 6 ώρες παραγωγής αποτελεσμάτων πληροφόρησης και επικοινωνίας
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Οι μαθητές επισκέφθηκαν τις εταιρείες, πήραν συνέντευξη από επιχειρηματίες και
εμβάθυναν τις γνώσεις τους για τους κύκλους παραγωγής. Στη συνέχεια ανέπτυξαν τα
ερωτηματολόγια της έρευνας χρησιμοποιώντας το Google © Forms και το MovieMaker ©
για τη δημιουργία των βίντεο. Επιπλέον, έμαθαν να πραγματοποιήσουν ανάλυση
δεδομένων και παρουσίασή τους με το Google © Presentation, Google © Doc. Πολλές ώρες
του έργου αφιερώθηκαν επίσης σε ανταλλαγή ιδεών, με στόχο τη βελτίωση της χρήσης
ψηφιακών εργαλείων για την υποστήριξη της αφήγησης.
Δύο μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα - οι Anita και Mubarak - μαρτυρούν την
εμπειρία που αποκτήθηκε, εκφράζοντας μεγάλη ικανοποίηση για την πρόοδο που
σημειώθηκε. Συγκεκριμένα, είναι η γνώση των νέων εφαρμογών και ειδικότερα για το
MovieMaker ©, καθώς και οι επισκέψεις σε εταιρείες που έχουν διεγείρει περισσότερο το
ενδιαφέρον των μαθητών. Και οι δύο μαθητές πιστεύουν ότι έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη
συνειδητοποίηση σχετικά με τις πιθανές θέσεις εργασίας που πρέπει να ακολουθήσουν ως
ενήλικες και ποια είναι τα μαθήματα κατάρτισης που ταιριάζουν περισσότερο στα
ενδιαφέροντά τους. Η συνεχής αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση του ενδιαφέροντος των
μαθητών στη συμμετοχής τους, πραγματοποιήθηκε τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή
μορφή.
Υλικά/πηγές που απαιτήθηκαν για την υλοποίηση του έργου: Η εκπλήρωση του έργου
απαίτησε τις επισκέψεις των μαθητών στις εγκαταστάσεις τοπικών επιχειρήσεων, τη
διεξαγωγή συνεντεύξεων και διάφορες εκπαιδευτικές επισκέψεις.
Μια ιστορία θα συγκεντρωθεί, χρησιμοποιώντας διαφορετικές γλώσσες, είτε ψηφιακές είτε
όχι, σύμφωνα με την τεχνική αφήγησης.
Αρκετές εφαρμογές της GSuite για εκπαίδευση χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή και την
ανάληψη των πρώτων ιστοριών, είτε αυτόνομα είτε συλλογικά. (Google DOC,
Παρουσιάσεις

Google,

Έντυπα

Google,

προετοιμασία

των

συνεντεύξεων).

Χρησιμοποιούμενες εφαρμογές:
• CANVA, για τη δημιουργία της τελικής εφημερίδας.
• SUTORI, για τη συλλογή όλων των έργων των μαθητών και την προβολή σε μορφή blog.
• POWER POINT για την παρουσίαση των εμπειριών.
• WORD και GOOGLE DOC για τη σύνταξη.
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• MOVIE MAKER και QUICK για την πραγματοποίηση του τελικού βίντεο.
Καινοτόμες πτυχές και αντίκτυπος στην παραδοσιακή διδακτική μέθοδο: Το έργο έχει
συνεπή επίπτωση στην εδραίωση αποτελεσματικών και ισχυρότερων εκφραστικών και
επικοινωνιακών ικανοτήτων μεταξύ των μαθητών. Ο θετικός αντίκτυπος οφείλεται κυρίως
στην καθοδηγούμενη αξία της δραστηριότητας για την παροχή στους μαθητές ασφαλών
και σταθερών στοιχείων, ώστε να μπορούν να επιλέξουν συνειδητά το γυμνάσιο τους,
ενισχύοντας έτσι την ακαδημαϊκή επιτυχία, τους δρόμους προσανατολισμού και
ενεργοποιώντας τα πρώτα βήματα εργασίας και σχολικής εκπαίδευσης, στοιχεία που
σχετίζονται με τη μάθηση γενικότερα. Το πιο ενδιαφέρον καινοτόμο στοιχείο έγκειται στη
δυνατότητα βελτίωσης όχι μόνο της ικανότητας γραπτής και προφορικής παραγωγής, αλλά
και της αύξησης της ευαισθητοποίησης των μαθητών σχετικά με τη χρήση εργαλείων
πολυμέσων που χρησιμοποιούνται για την πρώτη προσέγγιση μάθησης και της σχολικής
εκπαίδευσης.

