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Θέμα: Εφαρμογή μαθησιακού περιβάλλοντος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTELed 

 

Αξιότιμη κ. Μιχαήλ,  
 

To Δημοτικό Σχολείο Στ’ (ΚΒ) – Αγίου Νικολάου συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTELed 
(http://inteled.org) το οποίο συντονίζεται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), μέσω του 
εκπαιδευτικού του σχολείου σας κ. Νεόφυτο Νεοφυτίδη, τον οποίο ευχαριστούμε και συγχαίρουμε ιδιαίτερα για 
τη συμμετοχή του.  
 
Το INTELed στοχεύει στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μέσω του σχεδιασμού και της εφαρμογής 
περιβαλλόντων μάθησης με χρήση διαδραστικών και πολυαισθητηριακών τεχνολογιών. Απώτερος σκοπός του 
προγράμματος είναι η προώθηση της ενσώματης μάθησης, ως μια καινοτόμος μέθοδος μάθησης και διδασκαλίας 
για την επίτευξη της ενιαίας εκπαίδευσης. 
 
Στο πλαίσιο του προγράμματος το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου διεξάγει έρευνα στην οποία συμμετέχουν 
μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κάθε συνεργαζόμενο σχολείο. Η έρευνα αυτή θα συμβάλλει στην 
επιμόρφωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην προσπάθειά τους για προώθηση της ενιαίας εκπαίδευσης 
μέσω της προσέγγισης της ενσώματης μάθησης, η οποία απευθύνεται σε μαθητές με και χωρίς αναπηρίες. Για 
τους σκοπούς της έρευνας αυτής, παρακαλούμε θερμά όπως επιτραπεί η συλλογή δεδομένων μέσω χορήγησης 
ερωτηματολογίων και ενδεχομένως συνέντευξης ή/και βιντεογράφησης/φωτογραφίσης μαθημάτων που θα 
διεξαχθούν στο σχολείο σας, με την προσέγγιση της ενσώματης μάθησης με χρήση διαδραστικών και 
πολυαισθητηριακών τεχνολογιών. Η συλλογή δεδομένων θα συμπεριλαμβάνει μόνο μαθητές των οποίων οι γονείς 
παρέχουν έγκριση. Η όλη διαδικασία θα γίνει με ιδιαίτερα προσεγμένο τρόπο, ώστε να μην επηρεάζεται το έργο 
των εκπαιδευτικών, του σχολείου ή των μαθητών.  
 
Τα πορίσματα της έρευνας θα είναι ανώνυμα και οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν θα τηρηθούν απολύτως 
εμπιστευτικές. Ωστόσο, τόσο οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί όσο και η ομάδα του INTELed στο Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι στη διάθεσή σας για ενημέρωση για τις προσπάθειες που γίνονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος και στις εφαρμογές στην τάξη.  
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