
ΗΜΕΡΙΔΑ 2: Εφαρμογή και αξιολόγηση εφαρμογών 
ενσώματης μάθησης με χρήση καινοτόμων και 
διαδραστικών τεχνολογιών

Δρ. Άντρη Ιωάννου, Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου
Δρ. Γιάννης Γεωργίου, Διαχειριστής Έργου
κ. Νικολέττα Παντέλα, Ερευνητική Συνεργάτιδα



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.
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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 
ΌΛΩΝ των μαθητών.
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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



Αξιολόγηση πρώτης ημερίδας: 
Ανατροφοδότηση (Σας ευχαριστούμε!)

▪ Βιβλιογραφία για ενσώματη μάθηση
▪ Εμβάθυνση θεμάτων: Τι εχει να προσφέρει επιπλέον η ενσώματη μάθηση
▪ Περισσότερη πρακτική εξάσκηση με τα λογισμικά / Hands on activities
▪ Σενάρια ένταξης εφαρμογών στη μαθησιακή διαδικασία / Σύνδεση με το 

αναλυτικό πρόγραμμα
▪ Περισσότερη αλληλεπίδραση με συναδέλφους 
▪ Τήρηση χρονοδιαγράμματος
▪ Προσδοκίες (Απαιτήσεις) από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς
▪ Υλικό (π.χ. βίντεο από την πιλοτική εφαρμογή των μαθημάτων)
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Πρόγραμμα ημερίδας
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ΩΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

08:30-9:00 Εγγραφές: Καφές-Παραλαβή υπολογιστών για εγκατάσταση λογισμικών

09:00-09:30 Παρουσίαση-Συζήτηση: Ταξινόμηση και επίδραση των εφαρμογών ενσώματης μάθησης με χρήση καινοτόμων και 
εκπαιδευτικών τεχνολογιών

09:30-10:30 Βιωματική δραστηριότητα:  Εξοικείωση με τις ψηφιακές εφαρμογές ενσώματης μάθησης 

10:30-11:00 Διάλειμμα-Καφές

11:00-12:30 Αναστοχαστική δραστηριότητα:  Ανάπτυξη σεναρίων ένταξης για τις ψηφιακές εφαρμογές ενσώματης μάθησης

12:30-13:15 Παρουσίαση-Συζήτηση: Σενάρια ένταξης εφαρμογών ενσώματης μάθησης στη γενική τάξη και στην ειδική μονάδα

13:15-13:30 Ανακοινώσεις: Επόμενα βήματα-Επιστροφή υπολογιστών

13:30  Λήξη συνάντησης



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 νόηση (νοητικές/γνωστικές 
λειτουργίες)
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Από τη θεωρία της ενσώματης νόησης… 
στην ενσώματη μάθηση...

Ως ενσώματη μάθηση ορίζεται η δυνατότητα μάθησης οποιασδήποτε 
πληροφορίας, που επηρεάζεται από το αισθητήριο-κινητικό ερέθισμα.

Στην ενσώματη μάθηση το σώμα αναγνωρίζεται ως πηγή γνώσης
▪ Δεχόμαστε πληροφορίες από το περιβάλλον μας μέσω του σώματος.
▪ Παράλληλα σημαντικό ρόλο παίζουν και οι αισθήσεις. 
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Από τη θεωρία της ενσώματης νόησης… 
στην ενσώματη μάθηση...

Η συσχέτιση ανάμεσα στη θεωρία της ενσώματης 
νόησης και στη μάθηση έχει διερευνηθεί ιδιαίτερα τα 
προηγούμενα χρόνια 

π.χ. Ο τρόπος που κατανοούν τα παιδιά στα μαθηματικά 
στηρίζεται στις αρχές της ενσώματης νόησης

▪ Κατανόηση/μέτρηση στο δεκαδικό σύστημα με τη 
χρήση των δακτύλων

▪ Κατανόηση της αριθμητικής γραμμής με κινήσεις 
του σώματος προς τα δεξιά/αριστερά
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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


Καινοτόμες και διαδραστικές τεχνολογίες

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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Πολυαισθητηριακές τεχνολογίες για 
ενσώματη μάθηση

Leap motion
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Kinect camera
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http://www.youtube.com/watch?v=_Ahy0Gh69-M


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


Συνεισφορά της εκπαιδευτικής τεχνολογίας 
στο πλαίσιο της ενσώματης μάθησης

1. Αναπαράσταση σώματος και 
κινήσεων: δημιουργία φυσικών και 
νοητικών αναπαραστάσεων

2. Παροχή δυναμικής 
ανατροφοδότησης με το λιγότερο 
επεμβατικό τρόπο

3. Συναισθηματική εμπλοκή 
(εμβύθιση) στο ψηφιακό κόσμο 
που δημιουργούν οι τεχνολογίες 
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Δυνατότητες τεχνολογικών εφαρμογών για 
προώθηση ενσώματης μάθησης

Πληθώρα τεχνολογικών εφαρμογών - μαθησιακών περιβαλλόντων που 
στηρίζονται σε νέες τεχνολογίες

1. Σε ποιο βαθμό βασίζονται στις αρχές της ενσώματης νόησης;

2. Προωθούν στον ίδιο βαθμό την ενσώματη μάθηση;
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Ταξινόμηση ψηφιακών εφαρμογών για 
προώθηση ενσώματης μάθησης

3 άξονες

Άξονας 1: Κιναισθητική εμπλοκή (Sensorimotor engagement)

Άξονας 2: Γνωστική/Συναισθηματική εμπλοκή (Immersion)

Άξονας 3: Συνάφεια κίνησης-μαθησιακού περιεχομένου (Gestural congruence)
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Άξονας 1: Κιναισθητική εμπλοκή

▪ Τεχνολογίες που παρέχουν ευκαιρίες για συνεχή κίνηση μπορούν να 
προωθήσουν σε μεγαλύτερο βαθμό την ενσώματη μάθηση

▪ Κίνηση χεριών / ολόκληρου σώματος Vs κίνηση δακτύλων για χειρισμό 
mouse/keyboard
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Άξονας 2: Εμβύθιση

▪ Τεχνολογίες που παρέχουν πιο 
ρεαλιστικά ψηφιακά 
περιβάλλοντα με  περισσότερα 
οπτικοακουστικά ερεθίσματα (π.
χ. τεχνολογίες εικονικής 
πραγματικότητας), προωθούν 
την αίσθηση της εμβύθισης:

▪ Ο χρήστης νιώθει ότι βρίσκεται 
και δρα μέσα στο ψηφιακό 
κόσμο γεγονός που προωθεί 
την ενσώματη μάθηση. 
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http://www.youtube.com/watch?v=EZmRdg_xFxE


Άξονας 3: Συνάφεια κίνησης-μαθησιακού 
περιεχομένου

▪ Τεχνολογίες που παρέχουν ευκαιρίες για κινήσεις με το χέρι είτε 
ολόκληρο το σώμα, οι οποίες συνάδουν με μαθησιακό περιεχόμενο και 
τις προς προς εκμάθηση έννοιες προωθούν την ενσώματη μάθηση. 
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Ταξινόμηση ψηφιακών εφαρμογών για 
προώθηση ενσώματης μάθησης

Άξονας 1: Κιναισθητική εμπλοκή (Sensorimotor engagement)

Χαμηλή                                                                                    Ψηλή 

Άξονας 2: Γνωστική/Συναισθηματική εμπλοκή (Immersion)

Χαμηλή                                                                                    Ψηλή 

Άξονας 3: Συνάφεια κίνησης-μαθησιακού περιεχομένου (Gestural congruence)

Χαμηλή                                                                                    Ψηλή 
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Βιωματική δραστηριότητα:  Εξοικείωση με τις 
ψηφιακές εφαρμογές ενσώματης μάθησης 

Διάρκεια: 60’
● Σταθμός 1: Εφαρμογή «Οι γωνιογνώστες»
● Σταθμός 2: Εφαρμογή «Μικροί καρδιολόγοι»
● Σταθμός 3: Σουίτα παιχνιδιών KINEMS
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Εφαρμογή 1: Γωνιογνώστες
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▪ Μάθημα: Μαθηματικά 

▪ Ενότητα: Γεωμετρία, Εκμάθηση γωνιών

▪ Τάξη: Γ΄- Στ’ Δημοτικού

▪ Συγκείμενο: Γενική τάξη

▪ 3 επίπεδα εφαρμογής
o Επίπεδο 1: Ελεύθερη δημιουργία γωνίας
o Επίπεδο 2: Δημιουργία προκαθορισμένης γωνιών (π.χ. ορθή, οξεία, αμβλεία)
o Επίδο 3: Δημιουργία τριγώνων (Ορθογώνιο, αμβλυγώνιο, οξυγώνιο)



Εφαρμογή 2: Μικροί καρδιολόγοι
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▪ Μάθημα: Φυσικές επιστήμες

▪ Ενότητα: Το σώμα και υγεία μας

▪ Τάξη: Ε’ Δημοτικού

▪ Συγκείμενο: Γενική τάξη

▪ 3 επίπεδα εφαρμογής
o Επίπεδο 1: Δομή και λειτουργία της καρδιάς
o Επίπεδο 2: Μικρή και μεγάλη κυκλοφορία αίματος
o Επίπεδο 3: Υγεία του κυκλοφορικού συστήματος



Εφαρμογή 3: Σουίτα παιχνιδιών Kinems

25

Περιλαμβάνει ποικίλα εκπαιδευτικά παιχνίδια, ενσώματης 
μάθησης 

▪ Τάξη: Α’- Γ’ Δημοτικού

▪ Συγκείμενο: Γενική τάξη / Ειδική μονάδα

Παραδείγματα:
- Μαθηματικά μπαλόνια (Mathloons): Εξάσκηση 

νοερών υπολογισμών στην +– × ÷ και κλάσματα έως 
την 100αδα.

- Αυγολέξεις (Lexis): Γλωσσική ανάπτυξη, δεξιότητες 
πρώτης γραφής, ανάγνωσης και ορθογραφίας

- Άλλα https://academy.kinems.com/games 

https://academy.kinems.com/games


Αναστοχαστική δραστηριότητα: Ανάπτυξη 
σεναρίων  ένταξης για τις ψηφιακές εφαρμογές ενσώματης 
μάθησης

● Ομάδα 1: Εφαρμογή «Οι γωνιογνώστες»
● Ομάδα 2: Εφαρμογή «Μικροί καρδιολόγοι»
● Ομάδα 3: Σουίτα παιχνιδιών KINEMS στην γενική τάξη
● Ομάδα 4: Σουίτα παιχνιδιών KINEMS στην ειδική μονάδα

Διάρκεια: 90’  (1 ώρα, 30 λεπτά)
● Φάση 1 [Ατομική εργασία – Διάρκεια: 30’]: Να μελετήσετε τα πιο κάτω ερωτήματα και να καταγράψετε τις σκέψεις σας 

ανά ερώτημα
● Φάση 2 [Ομαδική εργασία – Διάρκεια: 60’]: Να συζητήσετε με τα μέλη της ομάδας σας τις απαντήσεις σας, να 

ανταλλάξετε απόψεις και να προσθέσετε αναλόγως στις απαντήσεις σας
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Τι ακολουθεί μέχρι την επόμενη συνάντηση; 
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▪ Ανατροφοδότηση για την 2η μας συνάντηση (Συμπλήρωση ηλ. 
φόρμας) 
[Η φόρμα θα σταλεί εντός της εβδομάδας]

▪ Παραλαβή κωδικών KINEMS

▪ Ολοκλήρωση προγραμματισμού πιλοτικών εφαρμογών στα 
σχολεία [Οργανόγραμμα με ημερομηνίες]

▪ Σύνδεση με τη διαδικτυακή κοινότητα στο 
https://www.facebook.com/groups/178585362871649/ 

https://www.facebook.com/groups/178585362871649/


Ευχαριστούμε!

Τo ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTELed χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Grant agreement: 2017-1-CY01-KA201-026733
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Internet access
Wifi: Enginite
Pw: Int3led20!8
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