
Εφαρμογή και αξιολόγηση ενοτήτων ενσώματης μάθησης με 
χρήση καινοτόμων και διαδραστικών τεχνολογιών

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



Πρόγραμμα ημερίδας
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ΩΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

08:30-9:00 Εγγραφές & Καφές

09:00-09:30 Παρουσίαση-Συζήτηση: Οι άξονες της συμπερίληψης και της τεχνολογικής ενσωμάτωσης στο πλαίσιο προώθησης της ενιαίας 
εκπαίδευσης

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

09:45-10:30 Γενική Εκπαίδευση: Ανταλλαγή σχεδίων μαθήματος και ανατροφοδότηση [Μέρος Α’]
Ειδική μονάδα: Θεραπευτική παρέμβαση - Επιλογή παιχνιδιών KINEMS  - Εξατομικευμένες συνεδρίες [Μέρος Α’]

10:30-11:00 Διάλειμμα-Καφές

11:00-11:45 Γενική Εκπαίδευση: Ανταλλαγή σχεδίων μαθήματος και ανατροφοδότηση [Μέρος B’]
Ειδική μονάδα: Θεραπευτική παρέμβαση - Επιλογή παιχνιδιών KINEMS  - Εξατομικευμένες συνεδρίες [Μέρος B’]

11:45-12:15 Παρουσίαση-Συζήτηση: Παραδείγματα σχεδίων μαθήματος

12:15-12:30 Διάλειμμα

12:30-13:00 Παρουσίαση-Συζήτηση: Η αξιολόγηση των διδακτικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος INTELed

13:00-13:30 Διαδικαστικά ζητήματα-Ανακοινώσεις-Επόμενα βήματα

13:30  Λήξη συνάντησης



Οι άξονες της συμπερίληψης και της τεχνολογικής ενσωμάτωσης 
στο πλαίσιο προώθησης της ενιαίας εκπαίδευσης

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



Βασικές επιδιώξεις ευρωπαϊκού έργου INTELEd

▪ Ακαδημαϊκή/Κοινωνική συμπερίληψη των μαθητών με αναπηρία - 
Προώθηση της Ενιαίας Εκπαίδευσης (από τη θεωρία στην πράξη)

▪ Δημιουργία ευκαιριών για όλα τα παιδιά (με και χωρίς αναπηρίες) μέσω 
ενός παιδαγωγικού και μεθοδολογικού πλαισίου που καθοδηγείται από 
θεωρίες ενσώματης μάθησης και τη χρήση πολυαισθητηριακών 
τεχνολογιών
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Σχεδιάζοντας μαθήματα στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού έργου INTELed

▪ Ερώτημα 1: Πώς το μάθημα που σχεδιάζω συμβάλλει στην 
ακαδημαϊκή/κοινωνική ένταξη των μαθητών με αναπηρία;
o Άξονας 1: Συμπερίληψη μαθητών με αναπηρία 

▪ Ερώτημα 2: Πώς το μάθημα που σχεδιάζω εντάσσει τις εφαρμογές 
ενσώματης μάθησης δημιουργώντας μαθησιακές ευκαιρίες για ΟΛΑ τα παιδιά; 
o Άξονας 2: Σενάρια ένταξης πολυαισθητηριακών τεχνολογιών
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Άξονας 1: Συμπερίληψη μαθητών με αναπηρία



Είδη φοίτησης στο INTELed
1. Φοίτηση στη γενική τάξη χωρίς οποιεσδήποτε αναπηρίες 

2. Φοίτηση με ήπιες μορφές αναπηρίας (που ενδεχομένως και να 
μην έχουν τύχει επίσημης διάγνωσης)

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

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

5. Φοίτηση σε ειδικό σχολείο
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▪ Η ενιαία εκπαίδευση είναι μια φιλοσοφία, μια πορεία προς την 
ενοποίηση ΟΛΩΝ των παιδιών

▪ Η χωροταξική ενοποίηση των παιδιών με και χωρίς αναπηρίες αλλά ο 
διαχωρισμός τους στην εκπαίδευση και στις ίσες ευκαιρίες μάθησης - 
δεν είναι ενιαία εκπαίδευση

▪ Κάθε φορά που σκέφτομαι πώς δεν θα αποκλείσω ένα παιδί… Κάθε 
φορά που σκέφτομαι τρόπους με τους οποίους μπορώ να 
συμπεριλάβω ΟΛΑ τα παιδιά στη μάθηση, προσεγγίζω την ενιαία 
εκπαίδευση και συμβάλλω προς την επίτευξή της
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Τι είναι/δεν είναι ενιαία εκπαίδευση;



▪ Ενιαία εκπαίδευση σε όλα τα κράτη μέρη: Τα άτομα με αναπηρία δεν 
αποκλείονται από τη γενική εκπαίδευση

o Ποιοτική - Δωρεάν εκπαίδευση

o Εύλογες προσαρμογές-Αναγκαίες τροποποιήσεις προκειμένου να 
διασφαλίσουν σε παιδιά με αναπηρία την απόλαυση ή άσκηση σε 
ίση βάση όλων των δικαιωμάτων/ελευθεριών

o Εξατομικευμένα μέτρα υποστήριξης όπου και όπως χρειάζεται με 
στόχο την προώθηση των ακαδημαϊκών και κοινωνικών κερδών
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Σύμβαση για τα δικαιώματα των παιδιών 
με αναπηρία (ΟΗΕ): Άρθρο 24



Ποιοτική εκπαίδευση
Έχουμε ποιοτική εκπαίδευση όταν ΟΛΑ ανεξαρτήτως τα παιδιά 
μαθαίνουν και βελτιώνονται
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Διαφοροποίηση & εύλογες προσαρμογές
Αναγκαίες τροποποιήσεις προκειμένου να διασφαλίσουν σε παιδιά με 
αναπηρία την απόλαυση ή άσκηση σε ίση βάση όλων των δικαιωμάτων 
και ελευθεριών
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Εξατομικευμένα μέτρα υποστήριξης

● Τα εξατομικευμένα μέτρα υποστήριξης ιδιαίτερα για μαθητές με 
σοβαρές αναπηρίες μεταφράζονται ως μάθηση σε 
διαχωριστικά πλαίσια

● Συνήθης  πρακτική: Το έργο του ειδικού παιδαγωγού είναι να 
εκπαιδεύει παιδιά σε εξατομικευμένη βάση

● Ωστόσο εξατομίκευση και διαφοροποιημένη διδασκαλία μπορεί 
να υλοποιηθεί και μέσα στην γενική τάξη
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Ενιαία εκπαίδευση: Όραμα ή ουτοπία;
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http://www.youtube.com/watch?v=vAZsQkx75BI


Άξονας 2: Σενάρια ένταξης τεχνολογιών



Εντάσσοντας καινοτόμες τεχνολογίες στο 
εκπαιδευτικό πλαίσιο

15

▪ Η ένταξη καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνολογιών σε αυθεντικά 
σχολικά συγκείμενα συνεπάγεται μεγάλες προκλήσεις

▪ Για την επιτυχημένη ένταξη κάθε τεχνολογίας στο εκπαιδευτικό 
πλαίσιο  χρειάζεται να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθοι άξονες:
o Σχέσεις / Δυναμικές
o Προσωπική ανάπτυξη 
o Τεχνολογική επίδραση [Δυνατότητες και περιορισμοί 

τεχνολογίας]



Σχέσεις / Δυναμικές
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▪ Οι σχέσεις/δυναμικές που αναπτύσσονται γύρω από την 
τεχνολογική εφαρμογή είναι ιδιαίτερα σημαντικές:

o Κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μαθητών 

o Υποστήριξη του εκπαιδευτικού

o Εμπλοκή/Ανάμειξη μαθητών



Προσωπική ανάπτυξη
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▪ Επίτευξη προσωπικής ανάπτυξης (μάθησης) μέσω των 
παιδαγωγικών προσεγγίσεων που αξιοποιούνται σε συνάρτηση με 
την τεχνολογική εφαρμογή:

o Αναστοχαστικές δραστηριότητες
o Μάθηση με διερώτηση / Διερεύνηση
o Ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες
o Συνεργασία & Ανταγωνισμός



Τεχνολογική επίδραση
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Η επίδραση της τεχνολογίας στο περιβάλλον της τάξης ως “σύστημα”. 
Τι αλλάζει; Τι παραμένει σταθερό; Πώς μπορεί να διατηρηθεί η 
ισορροπία;

▪ Βαθμός καινοτομίας
▪ Βαθμός δυσκολίας στο χειρισμό της τεχνολογίας
▪ Βαθμός ελέγχου από τον εκπαιδευτικό
▪ Τρόποι οργάνωσης / ενορχήστρωσης της σχολικής τάξης



Δυνατότητες & περιορισμοί 
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▪ Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες έχουν αρκετές δυνατότητες 
και περιορισμούς π.χ. ψηφιακά περιβάλλοντα ενσώματης μάθησης
o Δυνατότητες: Εμπλοκή ανθρώπινου σώματος, μάθηση μέσω κίνησης, 

παιγνιώδεις δραστηριότητες, ελκυστικές τεχνολογίες και διεπαφές 
συμβάλλουν στην εμβύθιση

o Περιορισμοί: Μειωμενες ενδογενείς δυνατότητες συνεργασίας, εξειδικευμένος-
ακριβός εξοπλισμός, τεχνικά θέματα: περιορισμοί στην ανίχνευση κίνησης (π.
χ. ακρίβεια, χρόνος ανατροφοδότησης)

▪ Είναι σημαντικό ο/η εκπαιδευτικός να έχει υπόψη του/της τις 
εκάστοτε δυνατότητες/περιορισμούς



Παράδειγμα χωροταξικής οργάνωσης 
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Σχεδιασμός πιλοτικών εφαρμογών INTELed



Προς μια επιτυχημένη εφαρμογή INTELed
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▪ Όσο περισσότερο λάβετε υπόψη σας και σχεδιάσετε το μάθημά 
σας βάσει των δύο άξονων, τόσο πιο επιτυχές θα είναι και η 
τελική έκβαση του μαθήματος

o Άξονας 1: Συμπερίληψη παιδιών με αναπηρία

o Άξονας 2: Τεχνολογική ενσωμάτωση



Άξονας 1: Συμπερίληψη παιδιών με αναπηρία
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Μέσα από τα σχέδια μαθήματος που έχετε αναπτύξει, 
διακρίνονται οι εξής κατευθύνσεις:

1. Σχεδιασμός μαθήματος το οποίο απευθύνεται σε ΟΛΟΥΣ τους μαθητές με 
και χωρίς μαθησιακές αναπηρίες εντός της γενικής τάξης

2. Σχεδιασμός ατομικού ή ομαδικού μαθήματος στην ειδική μονάδα, η οποία 
αν και διαχωρίζει τους μαθητές, βασίζεται στην ίδια παιδαγωγία 
επιθυμώντας να δώσει ισότιμες μαθησιακές ευκαιρίες [Ενσώματη μάθηση 
ως μια κοινη μαθησιακή προσέγγιση για ΟΛΟΥΣ]

3. Συνέργειες παιδαγωγών ειδικής και γενικής εκπαίδευσης για 
συνδιδασκαλία σε ένα κοινό πλαίσιο όπου θα συνυπάρχουν μαθητές της 
ειδικής μονάδας και της γενικής τάξης



Άξονας 1: Συμπερίληψη παιδιών με αναπηρία
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Και στις 3 περιπτώσεις είναι σημαντικό να μπορείτε να 
απαντήσετε στα πιο κάτω ερωτήματα:

▪ Ποιοτική εκπαίδευση: Προωθεί τη μάθηση ΟΛΩΝ ανεξαιρέτως των 
παιδιών; Γιατί; Με ποιούς τρόπους;

▪ Εύλογες προσαρμογές: Υπάρχουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις 
προκειμένου να διασφαλίσουν σε παιδιά με αναπηρία ίση 
συμμετοχή/ίσες ευκαιρίες; Ποιες είναι αυτές;

▪ Εξατομικευμένη υποστήριξη: Υπάρχει εξατομικευμένη υποστήριξη 
όπου και όπως χρειάζεται; Τι είδους εξατομικευμένη υποστήριξη;



Άξονας 2: Τεχνολογική ενσωμάτωση
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Μέσα από τα σχέδια μαθήματος που έχετε αναπτύξει, 
διακρίνονται οι εξής κατευθύνσεις:

1. Ένταξη της τεχνολογίας στην γενική τάξη για ολόκληρο τον πληθυσμό της 
τάξης με και χωρίς αναπηρία

2. Ένταξη της τεχνολογίας στην ειδική μονάδα σε εξατομικευμένη βάση, είτε 
για μικρή ομάδα μαθητών με αναπηρία



Άξονας 2: Τεχνολογική ενσωμάτωση
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Και στις 2 περιπτώσεις είναι σημαντικό να μπορείτε να 
απαντήσετε στα πιο κάτω ερωτήματα:

▪ Σχέσεις/δεσμοι: Τι είδους σχέσεις/δεσμοί θα αναπτύσσονται γύρω 
από την τεχνολογική καινοτομία;

▪ Προσωπική ανάπτυξη: Ποιες παιδαγωγικές προσεγγίσεις θα 
αξιοποιηθούν σε συνάρτηση με την τεχνολογική καινοτομία;

▪ Τεχνολογική επίδραση: Ποια η επίδραση της τεχνολογικής 
καινοτομίας στη σχολική τάξη/ειδική μονάδα ως “σύστημα”; Τι 
μεταβάλλεται; Τι παραμένει σταθερό;



Δραστηριότητα αξιολόγησης: 
Διερεύνηση τoυ βαθμού επίδρασης του 
προγράμματος INTELed σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο

15 λεπτά 
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Ανταλλαγή σχεδίων μαθήματος και 
ανατροφοδότηση
Εργασία σε δυάδες
● Παρουσίαση σχεδίου μαθήματος (Εναλλάξ)
● Ανταλλαγή ανατροφοδότησης (Σχόλια, Εισηγήσεις)

45’ λεπτά [Μέρος Α’] 
Διάλειμμα 
45’ λεπτά [Μέρος Β’] 
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Παραδείγματα σχεδίων μαθήματος

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



Ενδεικτικά σχέδια μαθήματος
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Ως επιπλέον, υποστηρικτικό υλικό στους φακέλους σας

1. Εφαρμογή “Γωνιογνώστες” - Γ’ τάξη (Ενότητα: Γεωμετρία, Γ’ Δημοτικού)
o Σε συνεργασία με ομάδα εκπαιδευτικών

2. Εφαρμογή “Μικροί καρδιολόγοι” - Ε’ τάξη (Ενότητα: To κυκλοφορικό 
σύστημα”
o Σε συνεργασία με ομάδα εκπαιδευτικών

3. Εφαρμογή “Mathloons” - B’ τάξη (Ενότητα: Αριθμητικές πράξεις - 
πρόσθεση και αφαίρεση)

4. Εφαρμογή “Lexis” - B’ τάξη (Ενότητα: “Νιώθω” στα Ελληνικά)



Ενδεικτικά σχέδια μαθήματος
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Στα σχέδια μαθήματος:

▪ Σύνδεση των εφαρμογών με το υφιστάμενο αναλυτικό 
πρόγραμμα / δραστηριότητες

▪ Οργάνωση της τάξης σε σταθμούς / ένταξη της τεχνολογίας 
σε ένα σταθμό
 

▪ Σημειώσεις για σημαντικά θέματα τα οποία χρειάζεται να 
λάβει υπόψη του ο/η εκπαιδευτικός (πριν/κατά την 
παρέμβασή του)



Ενδεικτικά σχέδια μαθήματος
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

▪ Τα σχέδια μαθήματος δεν έρχονται για να αντικαταστήσουν 
τα δικά σας!

▪ Έρχονται να λειτουργήσουν υποστηρικτικά και να σας 
δώσουν κάποιες καινούργιες ιδέες



Η αξιολόγηση των διδακτικών παρεμβάσεων 
στο πλαίσιο του έργου INTELed

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



Η αξιολόγηση των διδακτικών παρεμβάσεων 
στο πλαίσιο του έργου INTELed

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



Σημαντικότητα αξιολόγησης
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▪ Κομβικής σημασίας στο πλαίσιο του προγράμματος INTELed

o Διερεύνηση της συμβολής της ενσώματης μάθησης ως μια 
καινοτόμος παιδαγωγική προσέγγιση στη γνωστική, 
συναισθηματική, κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών 
• Ειδική μονάδα: Θεραπευτικό πλαίσιο
• Γενικές εκπαίδευση: Διδακτικό πλαίσιο 

o Διερεύνηση της επίδρασης της ενσώματης μάθησης έναντι 
της παραδοσιακής διδασκαλίας [Γενική εκπαίδευση]



Σημαντικότητα αξιολόγησης
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▪ Συλλογή δεδομένων με στόχο την εμπειρική τεκμηρίωση της επίδρασης 
του προγράμματος INTELed, σε ευρωπαϊκό επίπεδο
o Κύπρος, Cyprus University of Technology
o Ελλάδα, University of Piraeus
o Ιταλία, CESIE
o Ισπανία, University of Valladolid

▪ Παρουσίαση αποτελεσμάτων στην καταληκτική δημόσια εκδήλωση του 
προγράμματος

▪ Υποβολή ερευνητικών αναφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 



Σημαντικότητα αξιολόγησης
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▪ Ευκαιρίες για δική σας συμμετοχή σε τοπικά, εθνικά και 
ευρωπαϊκά δρώμενα 

o Παρουσιάσεις στις σχολικές σας μονάδες (προς γονείς, 
άλλους εκπαιδευτικούς)

o Παρουσιάσεις σε σχετικά συνέδρια σε Κύπρο και Ελλάδα
o Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά φεστιβάλ (π.χ. Science on stage)



Μέθοδοι αξιολόγησης
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▪ Θα διαφοροποιηθούν ανάμεσα στις ειδικές μονάδες και στις γενικές 
τάξεις

o Γενικές τάξεις: Διδακτικό πλαίσιο 

o Ειδική μονάδα: Θεραπευτικό πλαίσιο



1. Αξιολόγηση στη Γενική Εκπαίδευση



Αξιολόγηση στη Γενική Εκπαίδευση
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▪ Διαγνωστικό εννοιολογικής κατανόησης μαθητών (Pre-Post)

▪ Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης στάσεων μαθητών

▪ Λεύκωμα εντυπώσεων 

▪ Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς / κηδεμόνες



Διαγνωστικό εννοιολογικής κατανόησης
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▪ Το διαγνωστικό εννοιολογικής κατανόησης θα δοθεί πριν και μετά 
την κάθε εφαρμογή στη Γενική τάξη
o Σύγκριση τι γνώριζαν οι μαθητές πριν / τι γνώριζαν μετά

▪ Θα σας δοθούν ενδεικτικά κάποια διαγνωστικά (Μέγιστο σκορ: 10)
o Εφαρμογή “Γωνιογνώστες”
o Εφαρμογή “Μικροί καρδιολόγοι”
o Εφαρμογές KINEMS στην γενική (διαγνωστικά από 

εκπαιδευτικούς)

▪ Μπορείτε να τροποποιήσετε ανάλογα τα διαγνωστικά αυτά ή να 
φτιάξετε το δικό σας διαγνωστικό ώστε να ανταποκρίνονται:
o Στο επίπεδο των μαθητών σας
o Στους στόχους του μαθήματος που έχετε ετοιμάσει



Διαγνωστικό εννοιολογικής κατανόησης
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Εφαρμογή “Γωνιογνώστες”



Διαγνωστικό εννοιολογικής κατανόησης
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Εφαρμογή “Μικροί καρδιολόγοι”



Διαγνωστικό εννοιολογικής κατανόησης
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Εφαρμογές KINEMS



Ερωτηματολόγιο στάσεων μαθητών
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Λεύκωμα εντυπώσεων μαθητών



Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς
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Ερωτήσεις

1. Το παιδί έκανε αναφορά στο σπίτι για την ενασχόλησή του για το 
ψηφιακό παιχνίδι (KINEMS στην γενική, Γωνιογνώστες, Μικροί 
καρδιολόγοι)

2. Ποια ήταν τα σχόλια του; Τι του άρεσε; Τι δεν του άρεσε;

3. Έχει εκφράσει την επιθυμία να συνεχίσει να δραστηριοποιείται 
παίζοντας με το παιχνίδι στο σπίτι ή το σχολείο;

4. Εάν ναι, ποιο ήταν το κίνητρο που το ενθουσίασε; 



Διασφάλιση ανωνυμίας
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Σε όλα τα διαγνωστικά θα σημειώνεται ο αριθμός καταλόγου 
του παιδιού αντί του ονόματος του!

Στις περιπτώσεις παιδιού με αναπηρίες, ο εκπαιδευτικός βάζει 
ένα αστεράκι και θα σημειώνει την αναπηρία.



Διασφάλιση παιδιών για ομάδα ελέγχου
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Επιθυμητό! 

Σύγκριση μαθησιακών κερδών παιδιών που συμμετείχαν στις 
παρεμβάσεις του INTELed με ομάδα παιδιών που δεν συμμετείχαν

▪ Χορήγηση διαγνωστικού  εννοιολογικής κατανόησης κατά την ίδια 
περίοδο (pre-post) / στάσεων σε άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας 
o Σε τάξεις του σχολείου που δε θα γίνει η εφαρμογή
o Σε διαφορετικά σχολεία



Συνεντεύξεις & βιντεογραφήσεις
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Σε συνεννόηση μαζί σας και διευθέτηση με τη σχολική σας 
μονάδα, η ομάδα του ΤΕΠΑΚ

▪ Παρακολουθήσεις μέρους των εφαρμογών

▪ Βιντεογραφήσεις μέρους των εφαρμογών

▪ Συνεντεύξεις με ομάδα μαθητών



2. Αξιολόγηση στην Ειδική εκπαίδευση



Αξιολόγηση στην Ειδική Εκπαίδευση
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▪ Καταγραφή δεδομένων εντός του παιχνιδιού 

▪ Διαγνωστικό δοκίμιο 
o Ανάκληση αριθμών, ανάκληση λέξεων, συμπερασματική 

σκέψη, εκφραστικό λεξιλόγιο

▪ Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς / κηδεμόνες
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Διαγνωστικό δοκίμιο  (δείγμα) 



Διασφάλιση ανωνυμίας
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Σε όλα τα διαγνωστικά θα σημειώνεται ο αριθμός καταλόγου 
του παιδιού αντί του ονόματος του!

Στις περιπτώσεις παιδιού με αναπηρίες, ο εκπαιδευτικός βάζει 
ένα αστεράκι και θα σημειώνει την αναπηρία.



Διαδικαστικά ζητήματα-Επόμενα βήματα

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



Διασφάλιση σχετικής άδειας & συγκαταθέσεων
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Άδεια από ΚΕΕΑ - Αντίτυπα για ενημέρωση σχολικής μονάδας

Ενημερωτική επιστολή προς τη σχολική διεύθυνση - 
Αντίτυπα

Έντυπα συγκατάθεσης για γονείς 
- 25 αντίτυπα ανά εκπαιδευτικό - Η ημερομηνία επιστροφής στα έντυπα 
παραμένει κενή προς συμπλήρωση
- Τα συμπληρωμένα έντυπα συγκατάθεσης πρέπει να παραδοθούν την 
ημέρα που θα παραλάβετε τον εξοπλισμό 



Προγραμματισμός εφαρμογών
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Προγραμματισμός 
εφαρμογών
▪ Γενική εκπαίδευση 

(βραχυπρόθεσμες 
εφαρμογές: 1 
εβδομάδα)

▪ Ειδική εκπαίδευση 
(μακροπρόθεσμες 
εφαρμογές: 2-3 
μήνες)



Παραλαβή & παράδοση εξοπλισμού
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Χώρος: Cyprus Interaction Lab, Λεμεσός
https://www.cyprusinteractionlab.com/contact-us/

Χρόνος: 
▪ Παραλαβη: Παρασκευή απόγευμα (πριν από την εφαρμογή) / 

Χρέωση εξοπλισμου
▪ Γενική εκπαίδευση: Παρασκευή απόγευμα (μετά από την 

εφαρμογή)
▪ Ειδική εκπαίδευση: 1-2 μήνες μετά την εφαρμογή

https://www.cyprusinteractionlab.com/contact-us/


Διαδικασία παραλαβής
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Διάρκεια: 45’

Παραλαβή:
▪ Εξοπλισμου
▪ Εργαλείων αξιολόγησης (διαγνωστικά δοκίμια, λευκώματα κ.λπ.)

Παράδοση:
▪ Εντύπων συγκατάθεσης
▪ Σχεδίων μαθήματος & τελικού μαθησιακού υλικού

Διεξαγωγή αρχικής συνέντευξης 



Διαδικασία παράδοσης 
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Διάρκεια: 45’

Παράδοση:
▪ Εξοπλισμου
▪ Εργαλείων αξιολόγησης (διαγνωστικά δοκίμια, λευκώματα κ.λπ.)
▪ Φωτογραφιών (σε περίπτωση που έχουν ληφθεί φωτογραφίες 

από τις εφαρμογές - USB)

Διεξαγωγή τελικής συνέντευξης 



Διάχυση & ενημέρωση 
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- Παραλαβή ενημερωτικών flyers προγράμματος και διάχυση στις 
σχολικές μονάδες

- Ενημέρωση για το πρόγραμμα σε εκπαιδευτικές συνεδρίες του 
σχολείου σας

- Πρόσκληση των συναδέλφων σας στη διαδικτυακή κοινότητα 
πρακτικής 
(https://www.facebook.com/groups/178585362871649/)

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


Συναντήσεις προγράμματος
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- Αξιολόγηση 3ης συνάντησης

- Επόμενη συνάντηση (18/5/2019)

- Τελική ημερίδα (Ιούνιος 2019) 



A small thank 
you gift!
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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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