
Supporting teachers in acquiring knowledge and skills 
about the use of interactive and multi-sensory techniques 
for addressing the needs of Special Education (SEN) 
children

Δρ Άντρη Ιωάννου, Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου
Δρ Γιάννης Γεωργίου, Διαχειριστής Έργου



Υποστηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς στην απόκτηση 
δεξιοτήτων στη χρήση διαδραστικών και 
πολυαισθητηριακών τεχνικών για τις ανάγκες των 
παιδιών της ειδικής και ενιαίας εκπαίδευσης 

Δρ Άντρη Ιωάννου, Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου
Δρ Γιάννης Γεωργίου, Διαχειριστής Έργου



Γνωριμία σε 30 δευτερόλεπτα...



Δρ Άντρη Ιωάννου

4

Επιστη ονική Υπεύθυνη Έργου

Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΠΑΚ
●
●

Ειδίκευση Εκπαιδευτική τεχνολογία Πολυ έσα στη
Μάθηση



Δρ Γιάννης Γεωργίου
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Διαχειριστής Έργου

Μετα διδακτορικός ερευνητής
●
●

Ειδίκευση Παιδαγωγικά Εκπαιδευτική Τεχνολογία



Νικολεττα Παντέλα 
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Ερευνήτρια στο και

Ειδίκευση Παιδαγωγικά Εκπαιδευτική
Τεχνολογία



Πρόγραμμα ημερίδας
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ΩΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

08:30-9:00 Εγγραφές: Γνωριμία-Καφές

09:00-09:30 Παρουσίαση-Συζήτηση: Βασικοί σκοποί και στόχοι του ευρωπαϊκού προγράμματος INTELed

09:30-09:45 Δραστηριότητα αξιολόγησης: Διερεύνηση τoυ βαθμού επίδρασης του προγράμματος INTELed σε ευρωπαϊκό επίπεδο

09:45-10:30 Αναστοχαστική δραστηριότητα: Το παιδαγωγικό πλαίσιο της ενσώματης μάθησης μέσα από τις δικές σας εμπειρίες

10:30-11:00 Διάλειμμα-Καφές

11:00-11:30 Παρουσίαση-Συζήτηση: Το πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης INTELed

11:30-12:15 Βιωματική δραστηριότητα: Διερευνώντας τις δυνατότητες καινοτόμων και διαδραστικών τεχνολογιών για την προώθηση της 
ενσώματης μάθησης [Μέρος Α’]

12:15-12:30 Διάλειμμα

12:30-13:15 Βιωματική δραστηριότητα: Διερευνώντας τις δυνατότητες καινοτόμων και διαδραστικών τεχνολογιών για την προώθηση της 
ενσώματης μάθησης [Μέρος Β’]

13:15-13:30 Ανακοινώσεις: Επόμενα βήματα

13:30  Λήξη συνάντησης



Βασικά στοιχεία του προγράμματος INTELed



Πληροφορίες ευρωπαϊκού έργου

Ταυτότητα: 2017-1-CY01-KA201-026733
Ημερομηνία έναρξης- λήξης: Nov 1, 2017 - Οκτ 31, 2019

Κοινοπραξία 4 εταίρων σε 4 χώρες:
- Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου [μέσω CSRC και RISE] (Συντονιστής 
έργου)
- Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστηµίου Πειραιώς [Ελλάδα] 
- Ευρωπαϊκό κέντρο CESIE [Ιταλία]
- Πανεπιστήµιο Βαγιαδολίδ [Ισπανία]
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Βασικοί σκοποί και στόχοι του ευρωπαϊκού 
προγράμματος INTELed



Βασικές επιδιώξεις INTELEd:
 #1 Κοινωνική συμπερίληψη (Social 
Inclusion)  

▪ Προώθηση της κοινωνικής ένταξης μέσω καινοτομίας στην Ειδική και 
Ενιαία Εκπαιδευση.

▪ Δημιουργία ευκαιριών για όλα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες μέσω ενός 
παιδαγωγικού και μεθοδολογικού πλαισίου που καθοδηγείται από θεωρίες 
ενσώματης νόησης και τη χρήση πολυαισθητηριακών τεχνολογιών.

  
11



Ορίζοντας την ενιαία εκπαίδευση

Ενιαία εκπαίδευση [Salamanca statement, 1994: 
Σχολείο για ΟΛΟΥΣ]
- Αποτελεσματική εκπαίδευση προς όλους τους 

μαθητές (ανεξαρτήτως ΚΟΕ, πολιτισμικό & 
εθνικό υπόβαθρο, ικανοτήτων κ.λπ.)

- Η διαφορετικότητα ως πηγή πλούτου
- Σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνική 

δικαιοσύνη, ισότητα, διαφορετικότητα, ισότιμη 
συμμετοχή, κοινωνική συμπερίληψη

- Βαθιά δημοκρατική προσέγγιση στην 
εκπαίδευση

12



Επιλογές Φοίτησης των παιδιων με ειδικές 
ανάγκες στην Κύπρο 

1. Φοίτηση στη γενική τάξη με εξατομικευμένη στήριξη 
από ειδικό εκπ/κο ή λογοθεραπευτή

2. Φοίτηση σε ειδική μονάδα και μερική ένταξη 
στη γενική τάξη

3.   Φοίτηση σε ειδικό σχολείο

13
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Ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με 
Ειδικές Ανάγκες Νόμος του 1999 (Ν. 113(I)/1999)

Είναι ευθύνη του κράτους να αποφεύγει τη δημιουργία περιοριστικών 
μαθησιακών περιβαλλόντων για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, στερώντας τους 
ευκαιρίες για ισότιμη εκπαίδευση.

Είναι δικαίωμα αυτών των παιδιών να ενταχθούν στον ενιαίο πυρήνα της 
εκπαίδευσης, γνωστή ως ενιαία ή συμπεριληπτική εκπαίδευση, χωρίς 
αποκλεισμούς.
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H πραγματικότητα...
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Βασικές επιδιώξεις INTELEd:
 #2 Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

▪ Επαγγελματική επιμόρφωση και υποστήριξη μάχιμων εκπαιδευτικών

▪ Υποστήριξη σχολείων για την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και επιτυχία 
ΟΛΩΝ των μαθητών.
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Νέες προκλήσεις… Καινούριες απαιτήσεις...

▪ “Οι αλλαγές στην εκπαίδευση και στην κοινωνία θέτουν νέες 
προκλήσεις στους εκπαιδευτικούς [...] οι σχολικές τάξεις περιέχουν 
ετερογενείς πληθυσμούς παιδιών από διαφορετικά υπόβαθρα, με 
διαφορετικά επίπεδα ικανοτήτων, με διαφορετικές ανάγκες, 
μαθησιακές δυσκολίες [...]

▪ Οι προκλήσεις αυτές απαιτούν από τους εκπαιδευτικούς όχι απλά να 
αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες αλλά να αναβαθμίζουν και 
να βελτιώνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους συνεχώς"
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Το πρόβλημα

Στο αρχικό πλαίσιο της κατάρτισής τους, οι εκπαιδευτικοί δεν 
προετοιμάζονται επαρκώς για:

▪ διδασκαλία σε ετερογενείς σχολικές τάξεις.
▪ θέματα που αφορούν την ειδική και ενιαία εκπαίδευση.
▪ τη χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνολογιών που μπορούν να 

εμπλέξουν ενεργά τους μαθητές και να δημιουργήσουν μαθησιακές 
ευκαιρίες για ΟΛΑ τα παιδιά.
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Οι προτεινόμενες λύσεις...
1. Το INTELed έχει ως στόχο να στηρίξει τους εκπαιδευτικούς της 

ειδικής, ενιαίας και γενικής εκπαίδευσης στην απόκτηση γνώσεων και 
δεξιοτήτων στη χρήση πολυαισθητηριακών τεχνολογιών για τη 
διδασκαλία και την αξιολόγηση Όλων των παιδιών στο πλαίσιο της 
ενιαίας και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.

2. Αυτό θα καταστεί δυνατό μέσω ενός καινοτόμου επιμορφωτικού 
προγράμματος, το οποίο στηρίζεται στις θεωρίες της ενσώματης 
νόησης και τη χρήση πολυαισθητηριακών τεχνολογιών.

3. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα αξιολογηθεί μέσα από πιλοτικές 
εφαρμογές σε σχολεία των τεσσάρων χωρών-εταίρων που μετέχουν 
στο ευρωπαϊκό έργο INTELed.
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Θεωρητικό πλαίσιο: Ενσώματη νόηση
Αδιαχώριστη σύνδεση ανάμεσα στο 
μυαλό (νόηση)-στο σώμα  και στον κόσμο 
που μας περιβάλλει! 

Η ανθρώπινη νόηση γίνεται αντιληπτή και 
κατανοητή σε συνάρτηση με το 
ανθρώπινο σώμα, και αντίστροφα το 
σώμα ως φυσική οντότητα που δρα και 
αλληλεπιδρά με στο φυσικό κόσμο έχει τη 
δυνατότητα να επηρεάσει και να 
μεταβάλλει την νοήση (νοητικές/γνωστικές 
λειτουργίες)
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Ενσώματη νόηση

21

http://www.youtube.com/watch?v=hAGrkZSOTyc


Η ενεργός εμπλοκή του σώματος στην ανθρώπινη 
διαδικασία μπορεί να συμβάλει στην απόκτηση 

καινούργιων μαθησιακών εμπειριών. Πώς;

[Θα ακολουθήσει αναστοχαστική δραστηριότητα]
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Από την ενσώματη νόηση στην ενσώματη 
μάθηση

Σε μαθησιακά περιβάλλοντα 
ενσώματης μάθησης οι μαθητές είναι 
ταυτοχρόνως: 
▪ Ψυχοκινητικά σώματα
▪ Αναστοχαστικές μονάδες
▪ Κοινωνικές υπάρξεις

Μηπως η ενσώματη μάθηση 
χρειάζεται να γίνει αναπόσπαστο 
μέρος των σύγχρονων παιδαγωγικών 
προσεγγίσεων; 
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Η μάθηση μέσω πολυαισθητηριακής 
διδασκαλίας δεν είναι κάτι νέο!
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Ενσώματη αλληλεπίδραση  (Dourish, 2001)

Η ανάδυση καινοτόμων τεχνολογιών 
που επιτρέπουν τη κίνηση, τη 
φυσικότητα στην αλληλεπίδραση,  
την εμπλοκή ολόκληρου του 
ανθρώπινου σώματος, έχει αρχίσει 
να οδηγεί στην περαιτέρω διάδοση 
μαθησιακών περιβαλλόντων που 
στηρίζονται στη θεωρία της 
ενσώματης νόησης. 
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Οι πολυαισθητητηριακές 
τεχνολογίες, όπως τα κινητικά 

ψηφιακά παιχνίδια, μπορούν να 
προσφέρουν καινούριες ευκαιρίες 
για ενσώματη μάθηση στο πλαίσιο 
της ειδικής και ενιαίας εκπαίδευσης. 
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Στόχοι του προγράμματος INTELed

▪ Ανάπτυξη ενός παιδαγωγικού πλαισίου για την Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση µε 
γνώµονα τη θεωρία της ενσώµατης νόησης.

▪ Ανάπτυξη ενός µεθοδολογικού πλαισίου για την επαγγελµατική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών σε ότι αφορά στα τεχνολογικά εργαλεία και τις πολυαισθητηριακές 
τεχνικές, στο πλαίσιο της ενσώµατης νόησης.

▪ Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την επαγγελµατική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών της Ειδικής και Ενιαίας Εκπαίδευσης, µε άδεια κοινής χρήσης 
(Creative Commons License).
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Στόχοι του προγράμματος INTELed

▪ Διεξαγωγή επιµορφωτικών ηµερίδων για την επαγγελµατική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών της Ειδικής και Ενιαίας Εκπαίδευσης.

▪ Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της µεθόδου INTELed µέσω πιλοτικών 
µελετών.

▪ Δράσεις 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.
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Πρόγραμμα Συναντήσεων 



2018

Θέμα συνάντησης Ημερομηνίες Ώρα Χώρος

Εισαγωγή στο παιδαγωγικό πλαίσιο της ενσώματης μάθησης με 
χρήση καινοτόμων και διαδραστικών τεχνολογιών

6/10/2018 08:30-13:30 ΤΕΠΑΚ

Εφαρμογή και αξιολόγηση ενοτήτων ενσώματης μάθησης με χρήση 
καινοτόμων και διαδραστικών τεχνολογιών (Μέρος Α)

3/11/2018 08:30-13:30 ΤΕΠΑΚ

Εφαρμογή και αξιολόγηση ενοτήτων ενσώματης μάθησης με χρήση 
καινοτόμων και διαδραστικών τεχνολογιών (Μέρος Β)

1/12/2018 08:30-13:30 ΤΕΠΑΚ

2019 

Ημερομηνίες Ώρα Χώρος

Εφαρμογές ενοτήτων στα σχολεία Φεβρουάριος-Απρίλιος 2019

Αξιολόγηση και αναστοχασμός 18/5/2019 08:30-13:30 ΤΕΠΑΚ

Τελική ημερίδα INTELed Ιούνιος 2019 08:30-13:30 ΤΕΠΑΚ



Μέσα από τη συμμετοχή σας στο 
πρόγραμμα INTELed...

▪ Θα γνωρίσετε  τις ενέργειες που διαδραματίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε 
θέματα αξιοποίησης καινοτόμων διαδραστικών τεχνολογιών στην Ειδική και 
Ενιαία Εκπαίδευση. 

▪ Θα μάθετε περισσότερα για σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις που 
στηρίζονται στην ενσώματη νόηση μέσω πολυαισθητηριακών τεχνολογιών στο 
πλαίσιο της Ειδικής και Ενιαίας Εκπαίδευσης. 

▪ Θα εξοικειωθείτε με διαδραστικές τεχνολογίες αιχμής στο πλαίσιο μάθησης και 
διδασκαλίας στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση. 
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Μέσα από τη συμμετοχή σας στο 
πρόγραμμα INTELed...

▪ Θα αξιοποιήσετε τεχνολογικά υποστηριζόμενο μαθησιακό υλικό, για υποστήριξη 
των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική τάξη και ένταξη μαθητών από 
τις ειδικές μονάδες στην γενική εκπαίδευση. 

▪ Θα διερευνήσετε την αποτελεσματικότητα νέων μεθόδων μάθησης ως προς τα 
γνωστικά, συναισθηματικά και κοινωνικά κέρδη για τους μαθητές.

▪ Θα συνεισφέρετε στην προώθηση της κατανόησης των δυνατοτήτων και των 
περιορισμών των παιδαγωγικών προσεγγίσεων που στηρίζονται στην ενσώματη 
νόηση, στο πλαίσιο της Ειδικής και Ενιαίας Εκπαίδευσης.
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Αναστοχαστική δραστηριότητα
 
Η ενσώματη μάθηση μέσα από τις δικές σας εμπειρίες

30’ λεπτά συζήτηση στην ομάδα 
15’ λεπτά συζήτηση στην ολομέλεια 
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Αναστοχαστική δραστηριότητα
▪ Πόσo σημαντική θεωρείτε την εμπλοκή του σώματος / κίνησης και την 

αλληλεπίδραση με το φυσικό περιβάλλον στις μαθησιακές δραστηριότητες; 
Εξηγήστε; 

▪ Μπορείτε να σκεφτείτε και να καταγράψετε τέτοιες μαθησιακές δραστηριότητες με 
ή χωρίς τη χρήση τεχνολογίας, που έτυχε να χρησιμοποιήσετε στη διδασκαλία 
σας; Ποια η αποτίμησή σας για τις δραστηριότητες αυτές;

▪ Πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσαν οι δραστηριότητες αυτές να συμβάλουν στο 
πλαίσιο της μάθησης ΟΛΩΝ των παιδιών;

▪ Πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσαν οι δραστηριότητες αυτές να συμβάλουν στην 
προώθηση της ενιαίας εκπαίδευσης; 
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Το πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης 
INTELed



Το πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης 
INTELed: Βασικοί άξονες

• Παιδαγωγικό πλαίσιο & εκπαιδευτικές εφαρμογές

• Μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης

• Διαδικτυακή κοινότητα 



Άξονας 1

Παιδαγωγικό πλαίσιο & εκπαιδευτικές εφαρμογές



Από την θεωρία της ενσώματης νόησης… 
στην ενσώματη μάθηση...

Πώς ένα βρέφος/νήπιο ανακαλύπτει τον κόσμο γύρω του;

https://www.youtube.com/watch?v=d0JrzrZsZGg

38

https://www.youtube.com/watch?v=d0JrzrZsZGg


Τα πλεονεκτήματα της ενσώματης μάθησης...

▪ Αυξημένα επίπεδα επεξεργασίας: Πολλαπλά πολυαισθητηριακά 
ερεθίσματα

▪ Μειωμένα επίπεδα γνωστικού φορτίου: Χρήση της κίνησης για 
αποδέσμευση γνωστικών πόρων

▪ Σύνδεση αφηρημένου-συγκεκριμένου: Αφηρημένες έννοιες και ιδέες 
αποκτούν υπόσταση μέσω της αλληλεπίδρασης με το φυσικό κόσμο

https://www.youtube.com/watch?v=d0JrzrZsZGg
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https://www.youtube.com/watch?v=d0JrzrZsZGg


Πολυαισθητηριακές τεχνολογίες για 
ενσώματη μάθηση

Leap motion

40

Kinect camera



Πολυαισθητηριακές τεχνολογίες για ενσώματη 
μάθηση
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Leap motion

http://www.youtube.com/watch?v=_d6KuiuteIA


Πολυαισθητηριακές τεχνολογίες για ενσώματη 
μάθηση

42

Kinect

http://www.youtube.com/watch?v=upCnHdrdGUc


Παραδείγματα ψηφιακών παιχνιδιών 
ενσώματης μάθησης

43

Για την ενιαία και γενική εκπ/ση Για την ειδική εκπ/ση



Συμμετοχικός σχεδιασμός για την ανάπτυξη 
των ψηφιακών παιχνιδιών 

44

▪ Τα ψηφιακά παιχνίδια ενσώματης μάθησης αναπτύχθηκαν με την μέθοδο 
του συμμετοχικού σχεδιασμού:
o Εκπαιδευτικοί της Ειδικής και Ενιαίας Εκπαίδευσης
o Προγραμματιστές / Γραφίστες
o Εκπαιδευτικοί τεχνολόγοι

▪ Τα παιχνίδια αυτά εφαρμόστηκαν ήδη σε σχολεία με στόχο την 
ανατροφοδότηση και αξιολόγηση από τους ίδιους τους μαθητές ως τελικοί 
χρήστες

https://www.youtube.com/watch?v=d0JrzrZsZGg

https://www.youtube.com/watch?v=d0JrzrZsZGg


Μικροί Καρδιολόγοι 
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http://www.youtube.com/watch?v=YpH9Jz3rrUI


Γωνιογνώστες 
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http://www.youtube.com/watch?v=UB9FXvIXiVg


http://www.youtube.com/watch?v=3mrrZlumIh0


Ψηφιακά παιχνίδια ενσώματης μάθησης... 
για ΟΛΟΥΣ
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▪ Μαθησιακά κίνητρα: Αύξηση των κινήτρων - Αυξημένη εμπλοκή 

▪ Προσοχή & εστίαση: Αυξημένα επίπεδα συγκέντρωσης

▪ Κινητικές δεξιότητες: Μεγαλύτερη ακρίβεια και συγχρονισμός των κινήσεων

▪ Συναισθηματική ανάπτυξη: Ανάπτυξη/Εκδήλωση θετικών συναισθημάτων

▪ Κοινωνική ανάπτυξη: Συνεργασία και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις

▪ Ακαδημαϊκή ανάπτυξη: Η κίνηση συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση και 
απομνημόνευση του μαθησιακού περιεχομένου (ιδιαίτερα, όσο συνάδει 
περισσότερο μ’ αυτό)



Ψηφιακά παιχνίδια ενσώματης μάθησης... 
για ΟΛΟΥΣ
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▪ Πόσο σημαντικά είναι τα μαθησιακά κέρδη για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες;
o Παιδιά υπερκινητικά / με ελλειμματική προσοχή
o Παιδιά με κινητικά προβλήματα
o Παιδιά στο φάσμα του αυτισμού
o Παιδιά με συναισθηματικά προβλήματα
o Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία)

▪ Πόσο σημαντικά είναι τα μαθησιακά κέρδη για όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά 
μιας σχολικής τάξης;



Άξονας 2

Το μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης



Διαγραμματική απεικόνιση του μοντέλου

▪4 στάδια- 4 διαδοχικοί ρόλοι
o Μανθάνοντες
o Διδάσκοντες
o Καινοτόμοι 
o Αναστοχαστές



Στάδιο 1: Μανθάνοντες
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Συνάντηση 1: Σάββατο, 6/10

▪ Διερεύνηση των ψηφιακών παιχνιδιών ενσώματης μάθησης παίρνοντας το ρόλο 
των μαθητών
o Εισαγωγή & εξοικείωση 
o Αξιολόγηση μαθησιακών εμπειριών

▪ Παιχνίδια ενσώματης μάθησης στην ενιαία & γενική εκπ/ση
o Γωνιογνώστες
o Μικροί καρδιολόγοι

▪ Παιχνίδια ενσώματης μάθησης στην ειδική εκπ/ση
o Mathloons
o Lexis



Στάδιο 2: Διδάσκοντες
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Συνάντηση 2 & 3: Σάββατο, 3/11  (Μέρος Α) / Σάββατο, 1/12  (Μέρος Β)

▪ Παιχνίδια ενσώματης μάθησης στην ειδική & ενιαία εκπ/ση
o Σενάρια ένταξης στη σχολική τάξη και στην ειδική μονάδα

• Μαθησιακές δραστηριότητες (Αλληλουχία & Διάρκεια)
• Υλικά & Απαραίτητος εξοπλισμός
• Ενορχήστρωση τάξης
• Ρόλος εκπαιδευτικού / μαθητών

o Αξιολόγηση μαθησιακών κερδών



Στάδιο 3: Καινοτόμοι 
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Φλεβάρης-Απρίλιος 2019

▪ Από τη θεωρία...στην πράξη

▪ Πιλοτικές εφαρμογές σε αυθεντικά συγκείμενα
o Ενιαία και γενική εκπαίδευση: 1 τουλάχιστον σχολική τάξη στην οποία 

υπάρχουν 3-4 παιδιά με ειδικές ανάγκες (π.χ. υπερκινητικότητα, ελλειμματική 
προσοχή, δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, αυτισμός)

o Ειδικές μονάδες (3-4 μαθητές με ειδικές ανάγκες)

▪ Αξιολόγηση πιλοτικών εφαρμογών



Στάδιο 4: Αναστοχαστές
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Συνάντηση 4: Σάββατο, 18/5

▪ Ανταλλαγή εμπειριών και βιωμάτων

▪ Αναστοχασμός για τις πιλοτικές εφαρμογές
o Θετικά
o Αρνητικά
o Προκλήσεις 
o Ευκαιρίες

▪ Εισηγήσεις-Βελτιώσεις-Επόμενα βήματα



Άξονας 3

Διαδικτυακή κοινότητα 



Σκοπός
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▪ Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα δημιουργηθεί μια διαδικτυακή κοινότητα 
για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς

▪ Εκπαιδευτικοί της ομάδας INTELed: Μαθησιακό όφελος
o Συνεργασία
o Αλληλεπίδραση 
o Ανταλλαγή υλικών / πηγών
o Υποστήριξη

▪ Άλλοι ενδιαφερόμενους φορείς: Πολλαπλασιαστικό όφελος
o Ενημέρωση
o Ενεργοποίηση
o Εμπλοκή



Οι εκπ/κοι ως πυρήνες διάχυσης
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▪ Διάχυση και διαμοιρασμός των 
εμπειριών που αποκομίζονται από 
κάθε στάδιο

▪ Δημιουργία, επέκταση, διατήρηση 
διαδικτυακής κοινότητας

▪ Τελική δημόσια εκδήλωση (Ιούνιος 
2018)



Μορφή διαδικτυακής κοινότητας
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▪ Χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης - Πλατφόρμα Facebook
o Εύκολη στη χρήση
o Αρκετά διαδεδομένη
o Εύκολα προσβάσιμη

▪ Facebook group
o Ελλαδίτες & Κύπριοι, Ισπανοί και

Ιταλοί θα μοιράζονται εμπειρίες 
(Το Facebook μπορεί να μεταφρασει
αυτόματα σε οποιαδήποτε γλώσσα
με πολύ ικανοποιητικά 
αποτελέσματα). 



Χρονοδιαγράμματα
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▪ Οκτώβρης-Δεκέμβρης 2018
o Μαθησιακό όφελος
o Closed group - Ανοικτό μόνο για τους συμμετέχοντες εκπ/κους

▪ Γεννάρης-Νοέμβριος 2019
o Πολλαπλασιαστικό όφελος
o Open group - Ανοιχτό για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς

▪ Νοέμβριος 2019 -....
o Διατήρηση και επέκταση των ιδεών και της φιλοσοφίας του προγράμματος



Δραστηριότητα αξιολόγησης Διερεύνηση
τ υ βαθ ού επίδρασης του προγρά ατος

σε ευρωπαϊκό επίπεδο
15 λεπτά 
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Βιωματική δραστηριότητα
Οι δυνατότητες καινοτόμων και διαδραστικών τεχνολογιών για την 
προώθηση της ενσώματης μάθησης ...

45’ λεπτά παιχνίδι
15’ διάλειμμα 
45’ λεπτά παιχνίδι
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Kinect tracking 
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http://www.youtube.com/watch?v=_Ahy0Gh69-M


Leap motion tracking  

65

http://www.youtube.com/watch?v=zXghYjh6Gro


Τι ακολουθεί μέχρι την επόμενη συνάντηση; 
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▪ Σύνδεση ε τη διαδικτυακή κοινότητα

▪ Ανατροφοδότηση για την η ας συνάντηση Συ πλήρωση ηλ
φόρ ας

▪ Προγρα ατισ ός εφαρ ογών Συ πλήρωση ηλ φόρ ας
Ενιαία Ειδική εκπαίδευση Επίπεδο Τάξη Αριθ ός
αθητών

Επιλογή εφαρ ογής
Προτεινό ενες η ερο ηνίες
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Internet access
Wifi: Enginite
Pw: Int3led20!8
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