Η κοινοπραξία του INTELed
Η κοινοπραξία του ευρωπαϊκού
προγράµµατος INTELed αποτελείται από 4
εταίρους (το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο
Κύπρου µέσω του Ερευνητικού Κέντρου
Κοινωνικής Πληροφορικής, το Ερευνητικό
Κέντρο του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, το
Ευρωπαϊκό κέντρο CESIE, το Πανεπιστήµιο
Βαγιαδολίδ) και έχει ως στόχο να διευκολύνει
τις δραστηριότητες δικτύωσης µεταξύ
εκπαιδευτικών της Ειδικής Εκπαίδευσης,
εκπαιδευτών, εκπαιδευτικών τεχνολόγων και
ερευνητών σε 4 χώρες (Κύπρο, Ελλάδα,
Ιταλία και Ισπανία).
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“Υποστηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς
στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στη
χρήση διαδραστικών και
πολυαισθητηριακών τεχνικών για
ανταπόκριση στις ανάγκες
των παιδιών της Ειδική Εκπαίδευσης”

inteled.org

Με συγχρηματοδότηση από το
πρόγραμμα «Erasmus+»
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Με συγχρηματοδότηση από το
πρόγραμμα «Erasmus+»
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Στόχοι
Ανάπτυξη ενός παιδαγωγικού πλαισίου για την
Ειδική Εκπαίδευση µε γνώµονα τη θεωρία της
ενσώµατης µάθησης.

Καινοτόμα χαρακτηριστικά του
ευρωπαϊκού προγράμματος INTELED
Το INTELed συνδέει τη θεωρία µε την
εκπαιδευτική πρακτική στο αυθεντικό πλαίσιο
διδασκαλίας στη σχολική τάξη, όπου και
συνυπάρχουν παιδιά µε διαφορετικά επίπεδα
ικανοτήτων και αναπηριών.
To INTELed χρησιµοποιεί πολυαισθητηριακές
τεχνολογίες µε στόχο την τόνωση της
οπτικοακουστικής, κιναισθητικής και παιγνιώδους
µάθησης, που πηγάζουν από τη θεωρία της
ενσώµατης µάθησης.
Το INTELed υιοθετεί µια ολιστική προσέγγιση στην
εκπαίδευση των παιδιών της Ειδικής Εκπαίδευσης
µε έµφαση στους ακαδηµαϊκούς στόχους καθώς και
στη συναισθηµατική και κοινωνική ανάπτυξη των
παιδιών.
Το INTELed προωθεί µια κοινότητα πρακτικής
λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη για αναβάθµιση
των υφιστάµενων προγραµµάτων επαγγελµατικής
ανάπτυξης για τους εκπαιδευτικούς.
Το INTELed στηρίζεται στη σηµαντική
τεχνογνωσία της κοινοπραξίας σε ότι αφορά στις
καινοτόµες παιδαγωγικές προσεγγίσεις στην Ειδική
Εκπαίδευση.

Ανάπτυξη ενός µεθοδολογικού πλαισίου για την
επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της
Ειδικής Εκπαίδευσης σε ότι αφορά στα
τεχνολογικά εργαλεία και τις πολυαισθητηριακές
τεχνικές, στο πλαίσιο της µάθησης και της
αξιολόγησης.
Ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών για την
επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της
Ειδικής Εκπαίδευσης, µε άδεια κοινής χρήσης
(Creative Commons License).
∆ιεξαγωγή επιµορφωτικών ηµερίδων για την
επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της
Ειδικής Εκπαίδευσης.
Εφαρµογή των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα
αποκοµίσουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη συµµετοχή
τους στο πρόγραµµα, µέσω πιλοτικών µελετών σε
αυθεντικά σχολικά περιβάλλοντα.
Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της
µεθόδου INTELed στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων
των µαθητών της Ειδικής Εκπαίδευσης µέσω
πιλοτικών µελετών.
∆ράσεις διάχυσης για την προώθηση της µεθόδου
INTELed στις χώρες των εταίρων.
Ανάπτυξη και διατήρηση µιας Κοινότητας
Πρακτικής στο πλαίσιο του INTELed, µε στόχο την
αναβάθµιση της επαγγελµατικής ανάπτυξης των
εκπαιδευτικών.
Ευρύτερες δράσεις διάχυσης, όπως η συµµετοχή
σε επιστηµονικά συνέδρια, µε στόχο την
προώθηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος
INTELed σε διεθνές επίπεδο.

