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Αναγνώριση
Αυτό το εγχειρίδιο έχει λάβει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει της Συμφωνίας Επιχορήγησης με
αριθμό 2019- 41-IT02-KA201-062276, έργο στρατηγικής δράσης ERASMUS+ «Ψηφιακός Κήπος για τα Ευρωπαϊκά
Σχολεία».
Αποποίηση ευθυνών
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του
περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Ψηφιακός κήπος για
Ευρωπαϊκά σχολεία

Συνεργασία για καινοτομία, ανταλλαγή καλών πρακτικών και στρατηγικές συνεργασίες
για τη σχολική εκπαίδευση
2019-41-IT02-KA201-062276

“DigiEU”

Πνευματικά
Παραδοτέα

IO1 – TEAL Garden Classroom

Δραστηριότητες

Μεθοδολογίες και οδηγίες για τη διεξαγωγή ενός μαθήματος με τη μέθοδο
TEAL με έμφαση στην εγκατάσταση και διαχείριση ενός μικρού λαχανόκηπου
για οικιακή χρήση

Συντονιστής του
έργου

PETIT PAS APS, Italy

Συγγραφείς

Sara Vieira, Flávio Lopes, Angelo Ricchiuto, Fabiola Porcelli, Marina Aristodemou,
Katerina Vladimirou, Kalia Maria Socratous, Joanna Wanielista, Estera Ligia Stancu
And Cătălina Simona Bălaşa

Σύνοψη

Το εκπαιδευτικό πλαίσιο αλλάζει προοδευτικά, η εκπαίδευση που βασίζεται
στην ανοιχτή τεχνολογία είναι «απαραίτητη» και όχι μόνο «επιθυμητή» και
αυτό ισχύει για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Είναι σημαντικό, ειδικά για τους
νέους να διαθέτουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες για το μέλλον τους.
Το «Opening up Education» φιλοδοξεί να προωθήσει νέες μεθοδολογίες
μάθησης για να διασφαλίσει ότι οι άνθρωποι έχουν καλύτερες πιθανότητες να
βρουν δουλειά και να αναπτύξουν περισσότερες επιχειρηματικές δεξιότητες.
Χάρη στις καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας (TEAL) το έργο DigiEU
θέλει να πειραματιστεί στη διδασκαλία η οποία απομακρύνεται από το
παραδοσιακό, μεταδοτικό και δασκαλοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας και
μετατρέπεται σε μια ενεργή εργαστηριακή διδασκαλία, ενθαρρύνοντας την
προσοχή των μαθητών, παρακινόντας και δίνοντας χώρο στην ανάγκη για
ενεργό συμμετοχή και έκφραση των απόψεών τους.
Αυτός ο οδηγός είναι ένας διδακτικός πειραματισμός σχετικά με τον τρόπο
διεξαγωγής ενός μαθήματος με τη μέθοδο TEAL, με έμφαση στην κατασκευή
ατομικών αστικών κήπων για οικιακή χρήση, με διεπιστημονικούς στόχους σε
θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, χρησιμοποιώντας μεθοδολογία TEAL που
θα οδηγήσει τους μαθητές να αναπτύξουν βασικές γνώσεις και δεξιότητές
ώστε να μπορούν να εγκαταστήσουν και να διαχειρίζονται μικρούς
λαχανόκηπους εξοπλισμένους για οικιακά περιβάλλοντα όπως μπαλκόνια,
βεράντες και κήπους.
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Η σύμπραξη των πέντε οργανισμών διεξήγαγε πρωτογενή έρευνα στις
τεχνικές, τα είδη των καλλιεργειών και στα παραδείγματα της εφαρμογής
της μεθοδολογίας TEAL σε κάθε χώρα-εταίρο.
Ο οδηγός περιέχει 5 κεφάλαια με στόχο την επισκόπηση της κατάστασης
του εκπαιδευτικού συστήματος και των παραδειγμάτων στην εφαρμογή της
μεθοδολογίας TEAL στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στις χώρες εταίρους του έργου,
μαζί με λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία TEAL που
εφαρμόζεται στην υπαίθρια εκπαίδευση και την ατομική κατασκευή ενός
αστικού κήπου. Περιέχει επίσης πρακτικά φύλλα εργασίας για τη δημιουργία
ενός μαθήματος TEAL που εφαρμόζεται σε διαφορετικά διδακτικά
αντικείμενα και οδηγίες για τη διεξαγωγή ενός πρακτικού εργαστηρίου στην
ενότητα δημιουργία ενός αστικού κήπου:
•
•
•
•
•
•
•
•
Λέξεις κλειδιά

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή
Κεφάλαιο 2 Ερευνητικές Μελέτες Περιπτώσεων
Κεφάλαιο 3.1 Θεωρία Teal
Κεφάλαιο 3.2 Ρυθμίσεις χώρου TEAL
Κεφάλαιο 4.1 Ατομική κατασκευή αστικών Κήπων
Κεφάλαιο 4.2 Υπαίθρια εκπαίδευση
Κεφάλαιο 5 Συμπέρασμα
Κάρτες πρακτικών πληροφοριών

Ψηφιακή εκπαίδευση, μεθοδολογία TEAL, αστικός κήπος, υπαίθρια
εκπαίδευση
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συνεταιρισμός
THE ASSOCIATION OF SOCIAL PROMOTION
PETIT PAS - IT
Είναι οργανισμός κοινωνικής προώθησης με βάση τη συνεργασία
και την ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας και κοινών αξιών που
εμπνέονται από την ένταξη. Ιδρύθηκε στο Trani (BT) – Απουλία –
Ιταλία, το 2015 .

DANMAR COMPUTERS SP - PL MARKETING
SPECIALIST

Danmar Computers LLC, ιδρύθηκε το 2000, είναι μια ιδιωτική εταιρεία
που δραστηριοποιείται στον τομέα της Πληροφορικής και παρέχει
επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα αυτό.

MUNICIPIO DE LOUSADA IED - PT
Ο Δήμος Λουσάντας είναι θεσμός τοπικής δημόσιας διοίκησης.
Στοχεύει στην επιδίωξη των συμφερόντων του πληθυσμού στον
εδαφικό χώρο του Δήμου Λουσάντας.

CROSS CULTURE INTERNATIONAL
FOUNDATION CYPRUS - CCIF CYPRUS
Ο οργανισμός CCIF CYPRUS ιδρύθηκε το 2016, με ΑΠΟΣΤΟΛΗ
να υποστηρίξει την κοινωνική ένταξη όλων των πολιτών, ιδίως των
νέων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με λιγότερες ευκαιρίες, μέσω
ανταλλαγών, δικτύωσης, διακρατικών πρωτοβουλιών και πολιτιστικών
διαλόγων.

LICEUL TEORETIC MARIN PREDA – TURNU - RO
Το Θεωρητικό Λύκειο "Marin Preda" βρίσκεται στο Turnu Magurele,
μια μικρή πόλη στην κομητεία Teleorman.
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δείκτης
Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή
Κεφάλαιο 2 Ερευνητικές Μελέτες Περιπτώσεων
Κεφάλαιο 3.1 Θεωρία TeaL
Κεφάλαιο 3.2 Ρυθμίσεις χώρου TEAL
Κεφάλαιο 4.1 Ατομική κατασκευή αστικών Κήπων
Κεφάλαιο 4.2 Υπαίθρια εκπαίδευση
Κεφάλαιο 5 Συμπέρασμα
Κάρτες πληροφοριών
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Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Γενικές εκτιμήσεις

σκεφτόμαστε την εκπαίδευση και τη σημασία της στη ζωή μας, το πρώτο πράγμα
Ό ταν
που πιθανώς έρχεται στο μυαλό μας είναι η απόκτηση γνώσης. Και έχουμε δίκιο:

η εκπαίδευση είναι το κύριο εργαλείο που μας παρέχει γνώσεις, δεξιότητες, τεχνικές και
πληροφορίες. Ταυτόχρονα όμως, η εκπαίδευση, μας επιτρέπει να γνωρίζουμε τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις μας απέναντι στην οικογένειά μας, την κοινότητα στην οποία ζούμε και γενικά
προς την κοινωνία. Η εκπαίδευση διευρύνει το όραμα και τις προοπτικές μας για τον κόσμο,
βοηθώντας μας να αποκτήσουμε τις απαραίτητες ικανότητες για την καταπολέμηση αρνητικών
στάσεων όπως η αδικία, οι διακρίσεις, η βία ή η διαφθορά. Η εκπαίδευση διασφαλίζει την εξέλιξη
της κοινωνίας μας. Χωρίς εκπαίδευση, δεν θα μπορούσαμε να καλλιεργήσουμε αξίες, αρχές και
νέες ιδέες πως να αναπτύξουμε τον κόσμο. Χωρίς ιδέες δεν υπάρχει δημιουργικότητα και χωρίς
δημιουργικότητα, δεν υπάρχει ανάπτυξη της ανθρωπότητας.

Αν και γνωρίζουμε ότι η εκπαίδευση δεν περιορίζεται σε ένα σχολείο ή σε μια συγκεκριμένη
περίοδο, ο ρόλος των σχολείων στην απόκτηση μορφωμένων ατόμων είναι αναμφίβολα
πρωταρχικός. Η δομή του σχολείου προωθεί την ανάπτυξη του ατόμου, προάγει τη ψυχική υγεία,
διαπλάθει την προσωπικότητα, συμβάλει στην πρόοδο και την ανάπτυξη της κοινωνίας του. Είναι
ο τόπος όπου ο μαθητής μαθαίνει σε επίσημο πλαίσιο, με τη βοήθεια διαφόρων μεθόδων και
στρατηγικών που εγγυώνται την επίτευξη σαφώς καθορισμένων στόχων. Το σχολείο συμβάλλει
στην ανάπτυξη των μαθητών και διαπλάθει την προσωπικότητα τους, με βάση συγκεκριμένες
αρχές τους βοηθά να αναπτύξουν την ταυτότητά τους, προωθεί την ποικιλομορφία, τη
διαπολιτισμική συνείδηση και τις κοινές αξίες.
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Λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο που παίζει το σχολείο στη ζωή των
ανθρώπων, καθώς και τις αλλαγές που έχουν υποστεί τόσο τα άτομα
όσο και η κοινωνία, θα ήταν αδύνατο η προσφερόμενη εκπαιδευτική
διαδικασία να παραμένει η ίδια όλα αυτά τα χρόνια. Επομένως, στην
εισαγωγή του βιβλίου μας, TEALGardenClassroom, παρουσιάζεται το
γενικό πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης και τα εκπαιδευτικά δεδομένα.
Προκειμένου να αποκτήσουμε ευρύτερη και εμπεριστατωμένη άποψη,
δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο κοινοποιήθηκε από τους
εταίρους του σχεδίου, σε ευρωπαϊκές επαφές από άλλα προγράμματα
εκτός των χωρών που συμμετέχουν στο σχέδιο, αλλά και σε διαφορετικές
περιοχές των συνεργαζόμενων χωρών. Λάβαμε συνολικά 39 απαντήσεις,
ως εξής:
› 7απαντήσεις από την Πορτογαλία (Lousada, Porto, North)
› 7 απαντήσεις από τη Λετονία (Latgale, Riga, Daugavpils)
› 4 απαντήσεις από την Ελλάδα (Μεσσηνία, Κρήτη, Κεντρική Μακεδονία,
Θεσσαλία)
› 3 απαντήσεις από τη Βουλγαρία (Σόφια, Ρούσε)
› 3 απαντήσεις από την Τουρκία (Sivas, Karaman)
› 3 απαντήσεις από τη Ρουμανία (Βορειοανατολικά, Άραντ, Βουκουρέστι)
› 3 απαντήσεις από τη Λιθουανία (Κάουνας, Βίλνιους)
› 2 απαντήσεις από τη Γαλλία (Κορσική, Oise)
› 2 απαντήσεις από τη Σλοβενία (Νοτιοανατολικά, Savinjska)
› 1 απάντηση από την Ισπανία (Navarra)
› 1 απάντηση από τη Γερμανία (Βαυαρία)
› 1 απάντηση από την Κύπρο (Πάφος)
› 1 απάντηση από την Πολωνία (Dolnośląskie)
› 1 απάντηση από τη Φινλανδία (Pirkanmaa)

α ερωτήματα σχετίζονται με τους στόχους και το περιεχόμενο του
T
σχεδίου μας, όπως το εκπαιδευτικό σύστημα (οργάνωση, κατανομή
τάξεων, ηλικία, μέγεθος τάξης), τις εκπαιδευτικές προτεραιότητες, τα
προγράμματα σπουδών, τους εκπαιδευτικούς πόρους, τις εκπαιδευτικές
ανάγκες, τη σχέση μεταξύ σχολείων και τοπικών ή περιφερειακών
ιδρυμάτων και οργανισμών, καθώς και τη σχέση της διαδικασίας,
διδασκαλίας, μάθησης και του πραγματικού κόσμου.
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Τα ευρήματα της έρευνας παρουσιάζονται
παρακάτω:
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ο αριθμός των μαθητών σε μια
τάξη κυμαίνεται μεταξύ 20-25, αλλά υπάρχουν επίσης περιπτώσεις όπου το μέγεθος της τάξης
φτάνει ακόμη και 35 μαθητές.

Όταν μιλάμε για υποχρεωτική εκπαίδευση, παρατηρούμε ότι σχεδόν οι μισές χώρες/περιοχές
που συμμετέχουν στην έρευνα ξεκινούν το σχολείο σε ηλικία 6 ετών, ενώ υπάρχει ένα μεγάλο
ποσοστό μαθητών που είναι υποχρεωμένοι να πάνε στο σχολείο στην ηλικία των 7 ετών. Πολύ
λίγοι είναι αυτοί για τους οποίους η υποχρεωτική εκπαίδευση ξεκινά από την ηλικία των 4 ετών.

Όσον αφορά την ηλικία που ολοκληρώνεται η υποχρεωτική εκπαίδευση, η κατάσταση είναι
διαφορετική, όπως φαίνεται στο διάγραμμα.

Όσον αφορά τις προτεραιότητες της εκπαίδευσης όπως καθορίζονται από κάθε χώρα, το 59%
των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους τους μαθητές είναι η πιο
σημαντική. Ακολουθεί η προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της ισότητας (43,6%), με τρίτη
προτίμηση 35,9%, τη βελτίωση των συνθηκών σπουδών στα σχολεία. Το 30,8% πιστεύει στην
ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Το 25,6% θεωρεί
ότι η προσφορά ευκαιριών στους εκπαιδευτικούς για μελλοντική επαγγελματική ανάπτυξη είναι
μια άλλη σημαντική προτεραιότητα για τα σχολεία.
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Όσον αφορά το πρόγραμμα σπουδών, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες παραδέχτηκαν ότι έχουν περιορισμένες
δυνατότητες να δημιουργήσουν το δικό τους πρόγραμμα σπουδών, είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν αυτό που
καθιερώθηκε σε εθνικό επίπεδο από το Υπουργείο Παιδείας.

Εάν αναφερόμαστε στα εκπαιδευτικά τεχνολογικά βοηθήματα (όπως υπολογιστές, εκτυπωτές, προβολείς, διαδραστικοί
πίνακες κ.λπ.) και τον εξοπλισμό στα σχολεία, το πιο κάτω διάγραμμα δείχνει ότι τα περισσότερα σχολεία διαθέτουν ένα
ευρύ φάσμα τεχνολογικών μέσων που μπορούν να υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η επόμενη ενότητα της έρευνας αναφέρεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών.
Στις πρώτες τέσσερις θέσεις σε ότι αφορά τους μαθητές είναι:
›
›
›
›

Η ανάγκη να εφαρμόσουν όσα έχουν μάθει (64,1%)
Η ανάγκη προσωπικής ανάπτυξης (61.5%)
Η ανάγκη ασφάλειας στο σχολείο
Η ανάγκη μελέτης σε μαθησιακά περιβάλλοντα που είναι δημιουργικά και προάγουν τη μάθηση (48,7%)

Αναφορικά με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, προκύπτει ως σημαντικότερη ανάγκη η εργασία με τεχνολογικό
εξοπλισμό (εκπαιδευτικοί πόροι) 53,8%, ακολουθεί η ανάγκη προσαρμογής της διδακτικής στρατηγικής με τις ανάγκες
των μαθητών τους (51,3%). Η τρίτη πιο σημαντική ανάγκη είναι η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων (41%).
Πιστεύοντας ότι η σχέση μεταξύ του σχολείου και των άλλων τοπικών / περιφερειακών ιδρυμάτων συμβάλλει
σημαντικά σε μια επιτυχημένη μαθησιακή εμπειρία, συμπεριλάβαμε δύο ερωτήσεις σε αυτή την κατηγορία. Όπως
φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα, μόνο το 33,3% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι τη στενή συνεργασία μεταξύ του
σχολείου και άλλων τοπικών / περιφερειακών ιδρυμάτων (όπως ΜΚΟ, εκπαιδευτικά κέντρα, μουσεία, τοπικές αρχές,
τοπική αστυνομία, κ.λπ.), ενώ το 23,1% παραδέχεται ότι τέτοιες συνεργασίες είναι μάλλον σπάνιες.
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Οι κύριοι τομείς της εκπαίδευσης στους οποίους τα σχολεία συνεργάζονται με άλλα ιδρύματα
είναι:
ü
ü
ü
ü

Καθοδήγηση σταδιοδρομίας (71,8%)
Περιβαλλοντική εκπαίδευση (61,5%)
Εκπαίδευση στην υγεία (48,7%)
Εθελοντισμός και εκπαίδευση των πολιτών (43,6%)

Η τελευταία ενότητα του ερωτηματολογίου μας ήταν αφιερωμένη στη σχέση μεταξύ της
διαδικασίας διδασκαλίας / μάθησης και του πραγματικού κόσμου. Είμαστε στην ευχάριστη
θέση να δηλώσουμε ότι ένας μεγάλος αριθμός ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι εκπαιδευτικοί
χρησιμοποιούν εκπαιδευτικά τεχνολογικά βοηθήματα (υπολογιστές, βιντεοπροβολείς,
διαδραστικούς πίνακες κ.λπ.), αν και, όπως δείχνει το γραφική παράσταση, ορισμένοι τα
χρησιμοποιούν συνεχώς ενώ άλλοι μόνο περιστασιακά.

Δυστυχώς, η έρευνα έδειξε ότι το 59% των ερωτηθέντων συμφώνησαν ότι, κατά τη διάρκεια
των μαθημάτων, οι μαθητές καλούνται κυρίως να απομνημονεύσουν πράγματα, αντί να τα
καταλάβουν.
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Όσον αφορά την κατ 'οίκον εργασία, η έρευνα αποκάλυψε ότι σε πολλές περιπτώσεις, η
εργασία ενθαρρύνει τη δημιουργική σκέψη, ενώ το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων θεώρησε
ότι οι μαθητές σπάνια προκαλούνται να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους μέσω της
εργασίας τους.

Αν αναφερθούμε στις τεχνικές που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για να παρακινήσουν
τους μαθητές τους και να κάνουν τις τάξεις τους πιο ελκυστικές, η έρευνα έδειξε ότι
πράγματι, οι εκπαιδευτικοί ανησυχούν για το επίπεδο ενδιαφέροντος που δείχνουν οι μαθητές
τους για το τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Τέλος, θέλαμε να μάθουμε αν οι δεξιότητες και οι ικανότητες που αποκτήθηκαν στο σχολείο
θα επιτρέψουν στους μαθητές να εισέλθουν με επιτυχία στην αγορά εργασίας. Δεν αποτελεί
ίσως έκπληξη, ότι το 38,5% των ερωτηθέντων ήταν της άποψης ότι αυτό είναι πολύ απίθανο,
επειδή λείπει το πρακτικό στοιχείο.
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Λεπτομερής περιγραφή της κατάστασης
στις χώρες εταίρους
από τη γενική επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης
Ξ εκινώντας
στα ευρωπαϊκά σχολεία σχετικά με την εκπαιδευτική

διαδικασία, αναλύσαμε το συγκεκριμένο πλαίσιο στις χώρες των
συνεργαζόμενων οργανισμών, κυρίως γιατί σε αυτές εφαρμόζουμε
τις δραστηριότητες του προγράμματος. Οι πτυχές που αναφέρονται
είναι ίδιες με αυτές που περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο, η
διαφορά στην ποσότητα των πληροφοριών που αναφέρονται αλλά και
στα παραδείγματα που παρέχονται από κάθε εταίρο.

Α) Η ΠΡΏΤΗ ΠΤΥΧΉ ΠΟΥ ΕΞΕΤΆΣΑΜΕ ΕΊΝΑΙ Η ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΤΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΧΏΡΕΣ ΜΑΣ.
Στην Ιταλία, από όπου προέρχεται ο συντονιστής του έργου, το εκπαιδευτικό σύστημα
οργανώνεται κάθετα, σε 4 διδακτικούς κύκλους:
› Νηπιαγωγείο για παιδιά από 3 έως 6 ετών (δεν αποτελεί μέρος του υποχρεωτικού
κύκλου)
› Πρώτος κύκλος εκπαίδευσης, συνολικής διάρκειας 8 ετών, χωρισμένος σε:
1. στο δημοτικό σχολείο (5 ετών) για παιδιά από 6 έως 11 χρονών
2. στο γυμνάσιο πρώτου βαθμού (3 ετών) για μαθητές από 11 έως 14 χρονών
Δεύτερος κύκλος εκπαίδευσης:
1. δευτεροβάθμια εκπαίδευση (5 ετών) για μαθητές 14 έως 19 χρονών
2. επαγγελματική εκπαίδευση κατάρτισης σε τριετή και τετραετή φοίτηση (IeFP) 3.
Ανώτατη εκπαίδευση που προσφέρουν τα πανεπιστήμια
Οι διδακτικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται σύμφωνα με το ημερολόγιο που καθορίζεται
από κάθε περιοχή. Μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 30 Ιουνίου, για συνολικά 30-35 εβδομάδες.
Τα μεγέθη της τάξης εξαρτώνται από το εκπαιδευτικό επίπεδο, με τουλάχιστον 15 έως 2627 μαθητές στο δημοτικό σχολείο και τουλάχιστον 27 με 30 μαθητές στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση. Κανονικά, ένα μάθημα διαρκεί 50 λεπτά, υπάρχουν 5 μαθήματα την ημέρα με
ένα διάλειμμα των 20 λεπτών.
Στην Πορτογαλία, η εκπαιδευτική δομή ακολουθεί το κάθετο σύστημα εκπαίδευσης. Το
Εκπαιδευτικό Σύστημα χωρίζεται σε διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης, διαδοχικά. Ξεκινά με
την προσχολική εκπαίδευση, με προαιρετικό κύκλο φοίτησης 3 έως 6 χρόνων. Συνεχίζει με τη
Βασική Εκπαίδευση, που περιλαμβάνει τρεις διαδοχικούς κύκλους:
› Ο 1ος κύκλος: διάρκεια 4 ετών (αναμενόμενη ηλικία παρακολούθησης μεταξύ 6 και 10
ετών)
› Ο 2ος κύκλος: διάρκεια δύο ετών (αναμενόμενη ηλικία παρακολούθησης μεταξύ 10 και
12 ετών), που αντιστοιχεί στο CITE 1
› Ο 3ος κύκλος διάρκειας 3 ετών (αναμενόμενη ηλικία από 12 έως 15 ετών) που αντιστοιχεί
στο CITE 2

18 | Digital Garden for European Schools

2019-1-IT02-KA201-062276

Ακολουθεί η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με τριετή κύκλο (αναμενόμενη ηλικία
παρακολούθησης από 15 έως 18 ετών) που αντιστοιχεί στο CITE 3, και περιλαμβάνει επτά
τύπους μαθημάτων: Επιστημονικά - Ανθρωπιστικά μαθήματα, Επαγγελματικά μαθήματα,
Εξειδικευμένα καλλιτεχνικά μαθήματα, Μαθήματα επιλογής (Επιστημονικά - Τεχνολογικά),
Διδασκαλία και Εκπαίδευση για νέους.
Η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι δομημένη σύμφωνα με τις αρχές της Μπολόνια και
απευθύνεται σε μαθητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και
έχουν νομικά ισοδύναμο προσόν.
Το CITE 4 αντιστοιχεί στη μετα-δευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση και το CITE 5
αντιστοιχεί στο πρόγραμμα βραχυπρόθεσμης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Το CITE 6 περιλαμβάνει τα προγράμματα πτυχίων (ή ισοδύναμα) και το CITE 7 τα μεταπτυχιακά
προγράμματα (ή ισοδύναμα). Τέλος, το CITE 8 περιλαμβάνει τα διδακτορικά προγράμματα (ή
ισοδύναμα).
Το σχολείο ξεκινά στα μέσα Σεπτεμβρίου και τελειώνει στα μέσα Ιουνίου του επόμενου έτους.
Χωρίζεται σε δύο εξάμηνα (Σεπτέμβρη - Δεκέμβρη και Γεννάρη – Ιούνη). Υπάρχουν σχολεία
που διατηρούν τρία εξάμηνα (Σεπτέμβρη - Δεκέμβρη, Γεννάρη - Απρίλη, Μάη - Ιούνη). Τα
μεγέθη των τάξεων εξαρτώνται από το επίπεδο της εκπαίδευσης: 15 έως 20 μαθητές στην
προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 20 έως 25 μαθητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
και 25 έως 30 μαθητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κανονικά, ένα μάθημα διαρκεί 50
λεπτά, ακολουθούμενο από διάλειμμα 10 λεπτών. Υπάρχουν 4-6 μαθήματα την ημέρα, ανάλογα
με το επίπεδο εκπαίδευσης και οι μαθητές πηγαίνουν στο σχολείο το πρωί ή το απόγευμα.
Τα τελευταία χρόνια, η εκπαίδευση στην Πολωνία έχει τύχει μεταρρυθμίσεων. Η υποχρεωτική
εκπαίδευση για τους μαθητές είναι από 7 έως 18 χρονών.
Η δομή του εκπαιδευτικού συστήματος αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια:
• Προσχολική εκπαίδευση - από την ηλικία των 6 χρονών, είναι υποχρεωτική (1 έτος)
• 8ετές δημοτικό σχολείο – υποχρεωτική από 7 χρονών (ή από την ηλικία των 6 χρονών εάν
ο γονέας το επιθυμεί)
› 1-3 - εκμάθηση πρώτων ετών - τα μαθήματα διδάσκονται από έναν μόνο δάσκαλο (εκτός
από εκείνα της μουσικής και της ξένης γλώσσας),
› 4-8 - Η εκπαίδευση - διάφορα μαθήματα από εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων (Secondary
schools):
›
›
›
›
›

4ετές γενικό γυμνάσιο,
5ετής τεχνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
3έτες βιομηχανικό σχολείο πρώτου βαθμού,
2ετής βιομηχανική σχολή δευτέρου βαθμού,
3ετές ειδικό σχολείο για ενισχυτική διδασκαλία

• Μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση
• Ανώτερη εκπαίδευση
Η σχολική χρονιά ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου συνήθως και τελειώνει τέλος Ιουνίου. Χωρίζεται
σε 2 εξάμηνα, τα οποία χωρίζουν οι χειμερινές διακοπές (2 εβδομάδων) και οι αργίες (2 μηνών
τον Ιούλιο και Αύγουστο). Τα παιδιά έχουν επίσης διακοπές τα Χριστούγεννα και το Πάσχα.
Τα μεγέθη των τάξεων ποικίλλουν από σχολείο σε σχολείο, αλλά συνήθως ο μέγιστος αριθμός
μαθητών είναι 30. Ανάλογα με την τάξη, υπάρχει διαφορετικός αριθμός. Διδάσκονται 4 έως
8 μαθήματα την ημέρα. Το μάθημα διαρκεί 45 λεπτά. Υπάρχουν διαλείμματα των 5 λεπτών
μεταξύ διαφορετικών τάξεων και ένα διάλειμμα 15 λεπτών.
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Η Ρουμανική εκπαιδευτική δομή αποτελείται από ένα κάθετο σύστημα εκπαίδευσης.
Πέντε βασικά στοιχεία αντιπροσωπεύουν τους θεμελιώδεις πυλώνες αυτού του συστήματος:
› Προσχολική εκπαίδευση – μη υποχρεωτική,
› Υποχρεωτική εκπαίδευση - πέντε χρόνια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τέσσερα χρόνια
μέσης εκπαίδευσης και δύο χρόνια γυμνασιακής εκπαίδευσης.
› Ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση – μη υποχρεωτική (τα τελευταία δύο χρόνια στο
λύκειο),
› Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση - τεχνολογικά γυμνάσια και επαγγελματικά
σχολεία,
› Τριτοβάθμια εκπαίδευση - πανεπιστήμια.
Το σχολείο ξεκινά στα μέσα Σεπτεμβρίου και τελειώνει στα μέσα Ιουνίου του επόμενου έτους.
Χωρίζεται σε δύο εξάμηνα. Τα μέγεθος της τάξης εξαρτάται από το εκπαιδευτικό επίπεδο:
15 έως 20 μαθητές στην προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 20 έως 25 μαθητές στο
γυμνάσιο και 25 έως 30 μαθητές στο λύκειο. Κανονικά, ένα μάθημα διαρκεί 50 λεπτά,
ακολουθούμενο από διάλειμμα 10 λεπτών. Υπάρχουν 4-6 τάξεις την ημέρα, ανάλογα με το
εκπαιδευτικό επίπεδο, και οι μαθητές πηγαίνουν στο σχολείο είτε το πρωί είτε το απόγευμα.
Η Κύπρος φημίζεται για την καλή δημόσια εκπαίδευση όσον αφορά το ποσό του GDP που
δαπανάται για την εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό σύστημα χωρίζεται στην προσχολική
εκπαίδευση (3-6 χρονών), στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (6-12 χρονών), στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση (12-18 χρονών) και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (18+).
a. Η προσχολική εκπαίδευση στοχεύει στην ικανοποίηση των αναγκών των παιδιών για την
ανάπτυξη μιας καλής προσωπικότητας σε ένα βιωματικό περιβάλλον που τους επιτρέπει να
αναγνωρίζουν τις ικανότητές τους και να ενισχύουν την εικόνα τους.
b. Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση στοχεύει στη δημιουργία και εξασφάλιση των απαραίτητων
μαθησιακών ευκαιριών για παιδιά ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, το οικογενειακό και
κοινωνικό υπόβαθρο και τις ψυχικές ικανότητες.
c. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση προσφέρει δύο τριετή κύκλους εκπαίδευσης – το Γυμνάσιο
(κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και το Λύκειο (ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση).
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει βασικά μαθήματα, διεπιστημονικά θέματα, ενδοσχολικές
και εξωσχολικές δραστηριότητες. Οι μαθητές επιλέγουν μεταξύ της Δευτεροβάθμιας και
της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που παρέχει γνώσεις και δεξιότητες που
προετοιμάζουν τους μαθητές για την αγορά εργασίας ή να συνεχίσουν περαιτέρω σπουδές στον
τομέα που τους ενδιαφέρει
d. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελείται από δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια στην
Κύπρο.
Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά ηλικίας μεταξύ 5 και 15 ετών. Η δημόσια
14 εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πληρώνεται από τη
φορολογία των πολιτών. Σε κάθε τάξη υπάρχουν μέχρι 25 μαθητές. Η σχολική ημέρα στην
Κύπρο ξεκινά από τις 7.30 και τελειώνει μεταξύ 13.15 και 13.30, ανάλογα με το σχολείο και
το επίπεδο. Κάθε μέρα, οι μαθητές παρακολουθούν επτά μαθήματα 45 λεπτών ή οκτώ 40
λεπτών ανάλογα με την τάξη, με τρία διαλείμματα συνολικά 50 λεπτά.
Η σχολική χρονιά αποτελείται από τετράμηνα, που αρχίζουν τον Σεπτέμβριο και τελειώνουν στις
αρχές Ιουνίου. Το πρώτο τετράμηνο τελειώνει πριν από τα Χριστούγεννα και το δεύτερο ξεκινά
στις 6 Ιανουαρίου. Οι πιο σημαντικές διακοπές κατά τη σχολική χρονιά είναι τα Χριστούγεννα
και το Πάσχα με διακοπή μαθημάτων για δύο εβδομάδες αντίστοιχα. Οι καλοκαιρινές σχολικές
διακοπές ξεκινούν από την πρώτη Ιουλίου μέχρι την πρώτη Σεπτέμβριου.
Στην ίδια ενότητα, αναλύσαμε την τρέχουσα κατάσταση σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών
και παρατηρήσαμε ότι υπάρχουν μερικές διαφορές μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στο
σχέδιο.
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Για παράδειγμα, στην Ιταλία, κάθε σχολείο είναι υπεύθυνο για το Σχέδιο της Εκπαιδευτικής
Δράσης (POF) που περιλαμβάνει το θεμελιώδες συστατικό της πολιτιστικής ταυτότητας του
ίδιου του σχολείου. Η αυτονομία των σχολείων ασκείται μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο αναφοράς
που καθορίζεται από το MIUR (Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας του Πανεπιστημίου), μέσω
του νόμου 107 του 2015, προκειμένου να διασφαλιστεί ο ενιαίος χαρακτήρας του εκπαιδευτικού
συστήματος.
Στην Πορτογαλία, το πρόγραμμα σπουδών για το δεύτερο κύκλο της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης και της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναθεωρήθηκε το 2012-2013. Το
νέο πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στον καθορισμό πρότυπων βασικών δεξιοτήτων για όλους
τους μαθητές στα Πορτογαλικά, τα μαθηματικά, τις επιστήμες και τις ξένες γλώσσες και δίνει
στα σχολεία περισσότερη ευελιξία στη διαχείριση των προγραμμάτων σπουδών.
Στην Πολωνία, τα παιδιά διδάσκονται την πολωνική γλώσσα, σύγχρονη ξένη γλώσσα, η
δεύτερη σύγχρονη γλώσσα (VII-VIII), μαθηματικά, φυσιογνωστικά (IV), βιολογία (V-VIII),
γεωγραφία (V- VIII), φυσική (VII -VIII), χημεία (VII-VIII), ιστορία, μουσική (IV-VII), καλές
τέχνες (IV-VII), τεχνολογία (IV-VI), πληροφορική, φυσική αγωγή (μαθήματα γενικής ανάπτυξης
προσαρμοσμένα ανά ηλικία), επαγγελματική καθοδήγηση (VII-VIII), γνώση της κοινωνίας
(VIII) και εκπαίδευση για την ασφάλεια (VIII). Τα προαιρετικά θέματα είναι θρησκεία ή ηθική
(η επιλογή εξαρτάται από τους γονείς) και οικιακή οικονομία (τάξη V, η επιλογή εξαρτάται από
τους γονείς).
Στη Ρουμανία, όλα τα δημόσια σχολεία ακολουθούν το Εθνικό Πρόγραμμα Σπουδών (75%), το
οποίο οργανώνεται σε επτά τομείς σπουδών: Γλώσσα και Επικοινωνία, Μαθηματικά και Φυσικές
Επιστήμες, Άνθρωποι και Κοινωνία, Τέχνες, Φυσική Αγωγή, Τεχνολογίες, Συμβουλευτική και
Καθοδήγηση. Ταυτόχρονα, κάθε θεσμική μονάδα διαθέτει επίσης Σχολικό πρόγραμμα σπουδών
(25%) το οποίο καταρτίζεται μετά από διαβούλευση με τους μαθητές και τους γονείς τους.
Το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου είναι ιδιαίτερα συγκεντρωτικό και ελέγχεται
από το κράτος. Το αναλυτικό πρόγραμμα καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας. Τα σχολικά βιβλία επιλέγονται από τους επιθεωρητές των
κλάδων, που διορίζονται από το υπουργείο. Οι οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής του εθνικού
προγράμματος σπουδών καθορίζονται επίσης από τους επιθεωρητές.
Το Υπουργείο είναι υπεύθυνο τόσο για τα Δημόσια όσο και για τα Ιδιωτικά Σχολεία, με ευρύ
φάσμα ευθυνών, όπως ο καθορισμός των εκπαιδευτικών προτεραιοτήτων, η αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών, η παρακολούθηση της εφαρμογής των κανονισμών στα σχολεία, η επιθεώρηση
και αξιολόγηση του διδακτικού προσωπικού, ο εκπαιδευτικός προγραμματισμός και η
τοποθέτηση εκπαιδευτικών μεταξύ άλλων.
Έχουν ληφθεί μέτρα για περισσότερη σχολική αυτονομία. Από το σχολικό έτος 2017/2018,
όλα τα σχολεία καλούνται να αναπτύξουν σχέδια δράσης με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες
τους και τους στρατηγικούς στόχους που καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας. Συνολικά,
η σχολική αυτονομία παραμένει περιορισμένη, καθώς οι διευθυντές των σχολείων δεν έχουν
ανάμιξη στα οικονομικά ζητήματα ή στους διορισμούς δασκάλων και καθηγητών, καθώς αυτά
οργανώνονται κεντρικά.
Η τελευταία πτυχή στην οποία επικεντρώσαμε αυτήν την πρώτη ενότητα αφορά τις
προτεραιότητες / στόχους.
Έτσι, μάθαμε ότι οι στόχοι εκπαίδευσης, που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του νόμου 107
για τα Ιταλικά σχολεία, είναι οι εξής:
› βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων
› ενίσχυση των μαθηματικών-λογικών και επιστημονικών δεξιοτήτων
› ενίσχυση των δεξιοτήτων στη μουσική, στον πολιτισμό, την τέχνη και στην ιστορία της
τέχνης, στον κινηματογράφο, στις τεχνικές και στα μέσα παραγωγής,
› ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τομέα της ενεργού δημοκρατικής ιθαγένειας και της αυτόεπιχειρησιακής εκπαίδευσης
› ανάπτυξη υπεύθυνης συμπεριφοράς εμπνευσμένης από τη γνώση και το σεβασμό της
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νομιμότητας, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και των
πολιτιστικών δραστηριοτήτων
› παιδεία στην τέχνη, τεχνικές και μέσα για την παραγωγή και διάδοση εικόνων
› ενίσχυση των κινητικών επιστημών και ανάπτυξη συμπεριφορών εμπνευσμένων από
έναν υγιή τρόπο ζωής
› ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών
› ενίσχυση των εργαστηριακών μεθοδολογιών και εργαστηριακών δραστηριοτήτων
› πρόληψη κατά της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
› ενίσχυση του σχολείου ως ενεργή κοινότητα
› απογευματινό σχολείο
› αύξηση των προγραμμάτων σχολικής εργασίας στον δεύτερο κύκλο εκπαίδευσης
› ενίσχυση των εξατομικευμένων μαθημάτων κατάρτισης και συμμετοχή των μαθητών
› προσδιορισμός των διαδρομών και των λειτουργικών συστημάτων για την επιβράβευση
και την ενίσχυση της αξίας των μαθητών
› βελτίωση της ιταλικής ως δεύτερης γλώσσας μέσω μαθημάτων και εργαστηρίων για
πολίτες ή μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία
› ορισμός ενός συστήματος προσανατολισμού.
Μεταξύ των προτεραιοτήτων της εκπαίδευσης στην Πορτογαλία, μπορεί κανείς να αναφέρει ότι:
› στοχεύει γεωγραφικές περιοχές με κοινωνικά μειονεκτούμενο πληθυσμό και ποσοστά
πρόωρης εγκατάλειψης σχολείου πάνω από τον εθνικό μέσο όρο
› στοχεύει στην προώθηση της επιτυχίας των μαθητών βελτιώνοντας την ποιότητα
της μάθησης, την αντιμετώπιση πειθαρχικών ζητημάτων, την πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου και τις απουσίες
› βελτίωση των μεταβάσεων στην αγορά εργασίας
› προώθηση του συντονισμού μεταξύ σχολείων, κοινωνίας των πολιτών και ιδρυμάτων
κατάρτισης και καλύτερη προσαρμογή στις ανάγκες των μαθητών
› εξωτερική ανταγωνιστικότητα και εσωτερική συνοχή αποτελούν τη βάση της
στρατηγικής της Πορτογαλίας για τον κύκλο προγραμματισμού 2020-2027, με ισχυρή
δέσμευση για την εκπαίδευση ως σημαντικό παράγοντα στην ανάπτυξη της χώρας
› καταπολέμηση της εγκατάλειψης του σχολείου και επένδυση στην επαγγελματική
κατάρτιση για νέους και ενήλικες, ως παράγοντας προσωπικής και επαγγελματικής
ανάπτυξης, ενίσχυση της απασχολησιμότητας, της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
και της ιθαγένειας.
Όσον αφορά την Πολωνία, μπορεί κανείς να αναφέρει ότι έχουν προσδιοριστεί οι ακόλουθες
προτεραιότητες:
› εφαρμογή του νέου βασικού προγράμματος σπουδών στα σχολεία της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης με ιδιαίτερη έμφαση στην επιστήμη και στα μαθηματικά
› ανάπτυξη της ανεξαρτησίας, της καινοτομίας και της δημιουργικότητας των μαθητών
› εφαρμογή αλλαγών στην επαγγελματική κατάρτιση, με ιδιαίτερη έμφαση στη μάθηση
ενηλίκων
› παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και ψυχολογικής και παιδαγωγικής υποστήριξης
σε όλους τους μαθητές, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία της ανάπτυξης και των
εκπαιδευτικών αναγκών τους
› χρήση ψηφιακών εργαλείων και πόρων και μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε
εκπαιδευτικές διαδικασίες. ασφαλής και αποτελεσματική χρήση ψηφιακών τεχνολογιών
› ανατροφή σε αξίες, διαμόρφωση στάσεων και σεβασμός των κοινωνικών κανόνων
› οργάνωση εκπαιδευτικών διαδικασιών με τρόπο φιλικό στη μάθηση
› λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών στην
εκπαιδευτική διαδικασία
› εκπαίδευση μαθητών στις βασικές ικανότητες
Η εκπαίδευση στη Ρουμανία, προβλέπει τις ακόλουθες προτεραιότητες:
›

δημιουργία ενός ανοικτού, καινοτόμου εκπαιδευτικού συστήματος που θα ανταποκρίνεται
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στις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας
› βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας χρησιμοποιώντας, αποτελεσματικά και
αποδοτικά, τους εκπαιδευτικούς πόρους, ειδικά τους ψηφιακούς
› εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες
› ανάπτυξη σύγχρονων, ψηφιακών μέσων για την αύξηση της ποιότητας της εκπαίδευσης
› εκπαίδευση εκπαιδευτικών έτσι ώστε να έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες
› ανάπτυξη της σχέσης μεταξύ σχολείων και οικονομικών τομέων, προσαρμόζοντας έτσι
τη μαθησιακή διαδικασία στις ανάγκες της κοινότητας.
Στην Κύπρο, τα σχολεία παρέχουν ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές. Κύριοι
στόχοι είναι:
› ολοκληρωμένες γνώσεις που προετοιμάζουν τους μαθητές για τον ακαδημαϊκό ή
επαγγελματικό τους προσανατολισμό
› προώθηση και ανάπτυξη υγιών, πνευματικών και ηθικών ατόμων
› ικανοί, δημοκρατικοί και νομοταγείς πολίτες
› ενοποίηση της εθνικής ταυτότητας, των πολιτιστικών αξιών, των παγκόσμιων ιδανικών
για ελευθερία, δικαιοσύνη, ειρήνη, αγάπη και σεβασμό για τους ανθρώπους
› Προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας μεταξύ των ανθρώπων.
Α) ΣΤΗ ΣΥΝΈΧΕΙΑ, ΕΞΕΤΆΣΑΜΕ ΤΙΣ ΚΎΡΙΕΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΤΌΣΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ
ΌΣΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΠΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΊΑ ΚΑΙ ΙΔΡΎΜΑΤΆ ΠΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΥΝ ΣΤΟ ΣΧΈΔΙΟ.
Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται παρακάτω αποδεικνύουν ότι υπάρχουν πολλές ομοιότητες
μεταξύ των εταιρικών σχολείων και οργανισμών.
Οι κύριες εκπαιδευτικές ανάγκες των Ιταλών μαθητών από διαφορετικές τάξεις και σχολικά
επίπεδα μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
› μεγαλύτερη εβδομαδιαία ευελιξία στο σχολείο και η δυνατότητα εργασίας στο σπίτι το
απόγευμα με συμμαθητές και καθηγητές (δημοτικό σχολείο)
› ανάγκη να καταστεί η σχέση δασκάλων και μαθητών λιγότερο επίσημη (γυμνάσιο)
› περισσότερες πρακτικές και εργαστηριακές δραστηριότητες (γυμνάσιο)
› μεγαλύτερη συμμετοχή των μαθητών, ώστε να μην είναι απλώς παθητικοί ακροατές ή
δέκτες (γυμνάσιο).
› ανάγκη αύξησης των ευκαιριών για συναντήσεις με οργανισμούς και φορείς εκτός του
σχολικού κόσμου (γυμνάσιο).
Αναφορικά με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, είναι απαραίτητο να αναφερθούν τα εξής:
› ανάγκη προώθησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων χωρίς αποκλεισμούς, πειθαρχικού
χαρακτήρα, διεπιστημονικών σχέσεων. Επίσης η προώθηση συνεργασίας με πανεπιστήμια,
ερευνητικά κέντρα και συλλόγους.
› ανάγκη για ενίσχυση ή αύξηση των κινήτρων ώστε οι μαθητές να δείχνουν μεγαλύτερο
ενδιαφερόντων για μάθηση.
› ανάγκη να ενθαρρυνθεί η ενσωμάτωση μεταξύ προγραμμάτων σπουδών και εξωσχολικών
δραστηριοτήτων και η προώθηση πρωτοβουλιών για ισχυρότερη κοινωνικοποίηση.
Οι κύριες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών της Πορτογαλίας συνοψίζονται ως εξής:
› ανάγκη πρόγνωσης και εξουδετέρωσης των παράγοντων της αποτυχίας και υιοθέτηση
λύσεων που να είναι εφαρμόσιμες στα συγκεκριμένα περιβάλλοντα και τις ανάγκες των
μαθητών
› προώθηση ενός σχολείου χωρίς αποκλεισμούς όπου ο κάθε μαθητής, ανεξάρτητα
από την προσωπική και κοινωνική του κατάσταση. Να μπορεί επίσης ο κάθε μαθητής να
αποκτήσει ένα επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης και που να του επιτρέπει την πλήρη
κοινωνική ένταξη
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› διασφάλιση ίσης πρόσβασης στα δημόσια σχολεία, προωθώντας την εκπαιδευτική
επιτυχία και, συνεπώς τις ίσες ευκαιρίες
› ανάγκη εφαρμογής πολυεπίπεδων, καθολικών, επιλεκτικών και επιπρόσθετων μέτρων
που είναι κατάλληλα για τη μάθηση και την ένταξη των μαθητών.
Αναφορικά με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, πρέπει να αναφερθούν τα ακόλουθα:
› ανάγκη μεθόδων μάθησης που να ικανοποιούν τις ανάγκες κάθε μαθητή σε ένα σχολείο
που
› προορίζεται «για όλους»
› να είναι «ενεργός υλοποιητής» του προγράμματος σπουδών και όχι «καταναλωτής του
προγράμματος σπουδών»
› να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της εκπαιδευτικής καινοτομίας, ως αποφασιστικός
παράγοντας στις παιδαγωγικές μεταρρυθμίσεις
› να ενσωματωθεί και να αντιμετωπίσει την παγκοσμιοποίηση, χωρίς, ωστόσο την
αλλοίωση της εθνικής
› εκπαίδευσης, να ενισχυθεί η πολιτιστική ταυτότητα, και να στηριχθεί η εθνική πολιτισμική
κληρονομιά στην τοπική πραγματικότητα και να καταπολεμηθούν οι ανισώτητες.
Στην Πολωνία, τα σχολεία δίνουν έμφαση στη διαδικασία της μάθησης, ενισχύουν την
αναπτύξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών ώστε να αναπτυχθούν ισόρροπα στο
γνωστικό, συναισθηματικό και ψυχοκινητικό τομέα και να αναπτύξουν δεξιότητες για κριτική
σκέψη και επιχειρηματικότητα. Άλλος στόχος του σχολείου, στο βασικό πρόγραμμα σπουδών,
είναι οι μαθητές να μάθουν για τον κόσμο, να αναζητήσουν και να αυξήσουν τις γνώσεις τους.
Τα σχολεία στην Πολωνία επικεντρώνονται επίσης στην υιοθέτηση στάσεων, όπως η ειλικρίνεια
στον κόσμο και η προσωπική και κοινωνική ευθύνη. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πρόγραμμα
σπουδών, τα σχολεία στην Πολωνία δηλώνουν ότι παρέχουν στους μαθητές πρόσβαση τόσο
στις πηγές πληροφοριών όσο και στις σύγχρονες τεχνολογίες.
Οι κύριες ανάγκες των εκπαιδευτικών:
› παροχή γνώσης σχετικά με τη μεθοδολογία της εξατομικευμένης διδασκαλίας,
› γνώση για το πώς να παρακινήσουν τους μαθητές,
› ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και τρόπου συνεργασίας με τους γονείς,
› πρόσθετη εκπαίδευση σχετικά με τον τρόπο χρήσης των εργαλείων ΤΠΕ κατά τη
διάρκεια των μαθημάτων,
› μεγαλύτερη ελευθερία στο σχεδιασμό και την πορεία των μαθημάτων.
Οι εκπαιδευτικοί συχνά περιορίζονται από την υποχρέωση εφαρμογής του βασικού
προγράμματος σπουδών. Λόγω του ότι υπάρχει σχετικά μεγάλη ποσότητα ύλης, συχνά
δεν έχουν χρόνο να κάνουν το μάθημα τους πιο ελκυστικότερο. Ως εκ τούτου, το σχολείο
έχει μια γρήγορη επεξεργασία του υλικού, το οποίο βασίζεται κυρίως στη θεωρία. Πολλοί
εκπαιδευτικοί επίσης δεν έχουν αρκετές γνώσεις σχετικά με την εξατομίκευση ή δεν δίνουν
ιδιαίτερη προσοχή. Σήμερα, οι μαθητές τους προτιμούν ένα διαφορετικό στυλ διδασκαλίας.
Ενδιαφέρονται περισσότερο για μαθήματα, όπου χρησιμοποιούνται τα εργαλεία ΤΠΕ και τα
πρακτικά παραδείγματα. Στην Πολωνία, γίνονται προσπάθειες βελτίωσης, αλλά εξακολουθεί
να υπάρχει έλλειψη εξοπλισμού σε σύγχρονες τεχνολογίες, σε πολλά σχολεία, καθώς και
κατάλληλη, δωρεάν εκπαίδευση για εκπαιδευτικούς.
Οι κύριες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών της Ρουμανίας είναι οι εξής:
› ανάγκη δημιουργίας και ανάπτυξης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα τους
επιτρέψουν να εισέλθουν με επιτυχία στην αγορά εργασίας
› ανάγκη να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους και το επιχειρηματικό τους πνεύμα
προκειμένου να συμβάλουν στην εξέλιξη της κοινωνίας στην οποία ανήκουν
› ανάγκη ανάπτυξης κοινωνικής και δημοκρατικής στάσης ώστε να γίνουν υπεύθυνοι
πολίτες, φύλακες δημοκρατικών αξιών και αρχών
› ανάγκη ανάπτυξης της ευελιξίας και της προσαρμοστικότητάς τους που θα τους
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βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ενός παγκοσμιοποιημένου κόσμου με
συνεχείς αλλαγές.
Όσον αφορά τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, πρέπει να αναφερθούν τα ακόλουθα:
› ü ανάγκη προσαρμογής των τεχνικών διδασκαλίας τους με τις ανάγκες των μαθητών
τους και στις αλλαγές της κοινωνία (ειδικά σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες)
› ανάγκη υιοθέτησης διδακτικών στάσεων για αύξηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
› ανάγκη επικοινωνιακών μεθόδων για καλύτερη γνωριμία με τους μαθητές τους, ώστε να
είναι σε θέση να προσφέρουν τη σωστή καθοδήγηση για τη σταδιοδρομία τους
› ανάγκη να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες προκειμένου να έχουν καλή
συνεργασία με τους γονείς των μαθητών και τους τοπικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς.
Στην Κύπρο, το εκπαιδευτικό σύστημα στηρίζει τις ανάγκες των μαθητών και γίνεται συνεχής
προσπάθεια για ποιοτική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Βασικοί στόχοι για
τους μαθητές είναι :
› να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης.
› να αναπτύξουν διαπολιτισμική συνείδηση και καλλιεργούν στάσεις αποδοχής και
σεβασμού απέναντι στους πολίτες άλλων χωρών.
› να αναπτύξουν το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης, θρησκείας ή άλλων πεποιθήσεων,
ομαλότερη ενσωμάτωση για τους μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία και διαφορετική
2γλώσσα.
› στήριξη προηγμένων και διαφοροποιημένων προγραμμάτων για την εκμάθηση της
ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης και η ενίσχυση της αποτελεσματικότερης
επικοινωνίας για ομαλότερη ένταξη
› ενίσχυση της ιθαγένειας, μέσα από το αναλυτικό πρόγραμμα και τα μαθήματα όπως
ιστορίας, τα ελληνικών, θρησκευτικών, STEM (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018α) και άλλα,
τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
› αυξημένα κίνητρά για μάθηση
› να διασφαλιστεί η ίση πρόσβαση στα δημόσια σχολεία
› συμμετοχή σε διάφορα προγράμματα που προωθούν τη μάθηση και τη συμμετοχή των
μαθητών (π.χ. σχολεία της UNESCO, νέοι εθελοντές, MEDIMUN).
Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, στην Κύπρο δίνεται προσοχή στα ακόλουθα:
›
στην επαγγελματική επιμόρφωση εκπαιδευτικών για να αναπτύξουν τις γνώσεις και
τις δεξιότητές τους σε συνεχή βάση. Οι εκπαιδευτικοί, στην Κύπρο, έχουν ουσιαστική
αυτονομία στις διδακτικές πρακτικές
› στα εκπαιδευτικά συνέδρια και εργαστήρια και στις ενδοϋπηρεσιακές εκπαιδεύσεις. Το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου παρέχει προσαρμοσμένη κατάρτιση σε εκπαιδευτικούς,
καλύπτοντας τομείς όπως η πρόληψη του ρατσισμού, η εν συναίσθηση και οι πρακτικές
διδασκαλίας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018β)
› στα Ευρωπαϊκά προγράμματα
› στην πολιτιστική ταυτότητα
B) Η ΕΠΌΜΕΝΗ ΠΡΟΣΈΓΓΥΣΗ ΕΊΝΑΙ Η ΣΧΈΣΗ ΜΕΤΑΞΎ ΣΧΟΛΕΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΏΝ
/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΏΝ ΙΔΡΥΜΆΤΩΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝ Ή ΡΌΛΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ.
Δεδομένου ότι το πρόγραμμά μας τονίζει τη σημασία της συνεργασίας, μελετήσαμε τους τομείς
κοινού ενδιαφέροντος για εκείνους τους οργανισμούς που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν και
να υποστηρίξουν τις σχολικές δραστηριότητες.
Στην Ιταλία, οι σχέσεις με τις τοπικές αρχές και την επικράτεια αποτελούν ευθύνη του
εκπαιδευτικού ιδρύματος, στην πραγματικότητα η παράγραφος 14 του νόμου 107,
ορίζει: “τοπικές αρχές με διαφορετικές θεσμικές, πολιτιστικές, κοινωνικές και οικονομικές
πραγματικότητες που λειτουργούν στην περιοχή · λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις και τις απόψεις
που διατυπώνονται από τοπικά όργανα, τους συνδέσμους γονέων για τους μαθητές δευτεροβάθμιας
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εκπαίδευσης”. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών στόχων που
κρίνονται απαραίτητοι από το εκπαιδευτικό ίδρυμα, τα σχολεία θα είναι σε θέση να φέρουν στο
PTOF τη σύνδεση της περιοχής με το πολιτιστικό, κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο.
Συγκεκριμένα, οι γονείς παιδιών σε όλα τα σχολικά επιπέδα και βαθμίδες εκλέγουν τους δικούς
τους εκπροσώπους στα συλλογικά όργανα (συμβούλια τάξης και σχολείου / ινστιτούτου κτλ και
έχουν το δικαίωμα να συναντιούνται στους χώρους του σχολείου, για δημοκρατική συμμετοχή
στη σχολική ζωή.
Η εισαγωγή προγραμμάτων εργασίας-σχολείου, συνδέει το σχολείο και τις επιχειρήσεις
ή άλλους οργανισμούς, για συνεργασία σε διάφορους τομείς η διαχείριση πληροφοριών. Η
συνεργασία, δεν περιορίζεται μόνο στην υλοποίηση δράσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά
τους, αλλά διαχειρίζονται επίσης δράσεις που πραγματοποιούνται σε συναφή θέματα. Σε αυτό
το πλαίσιο, η κατανομή της διαμορφωτικής αξίας των προγραμμάτων εργασίας-σχολείου και η
προσοχή στις ανάγκες των μαθητών, των οποίων τα κίνητρα γίνονται σεβαστά είναι θεμελιώδης
για το εκπαιδευτικό ίδρυμα και εκτιμιούνται από τους γονείς.
Στην Πορτογαλία, η σχολική κουλτούρα επηρεάζει τη λειτουργία της εκπαιδευτικής αλλαγής
και ο ρόλος του εκπαιδευτικού επηρεάζεται από αυτήν, καθώς η κουλτούρα στο χώρο εργασίας
έχει άμεσο αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί βλέπουν την απόδοσή τους
και εκείνη των μαθητές τους. Στη Λουσάντα όπως συμβαίνει σε ολόκληρη τη χώρα, υπάρχει
έντονη συμμετοχή μεταξύ ομάδων, σχολείων, γονέων, μαθητών και τοπικών αρχών. Η
ισχυρή συνεργασία με τα τοπικά ιδρύματα για την υλοποίηση εκπαιδευτικών και κοινωνικών
προγραμμάτων, καθώς και η συμμετοχή σε εθνικά προγράμματα, συνέβαλαν στην αξιοποίηση
και προώθηση της εικόνας της ποιότητας.
Το Υπουργείο Παιδείας και οι ΜΚΟ ενώνουν τις προσπάθειές τους για την προώθηση
της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της ανάπτυξης των πολιτών και της ανάπτυξης
ικανοτήτων σε διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς. Το εκπαιδευτικό σύστημα έχει επίσης
την υποστήριξη διαφόρων χορηγών και ιδρυμάτων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των ανθρώπων.
Όσον αφορά την Πολωνία, τα σχολεία εφαρμόζουν διάφορα τοπικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα,
μέσω των οποίων δημιουργούνται συνεργασίες με διάφορους οργανισμούς.
Οι τοπικές αρχές που χρηματοδοτούν τα δημόσια σχολεία ή τα σχολικά προγράμματα που
εφαρμόζονται, συμβάλλουν στον κατάλληλο εξοπλισμό των σχολείων και στη στήριξη
μαθητών που χρειάζονται βοήθεια. Τα σχολεία συχνά συνεργάζονται επίσης με τα Κέντρα
Κοινωνικής Βοήθειας (προκειμένου να βοηθήσουν καλύτερα τους μαθητές και τις οικογένειές
τους). Υπάρχει επίσης Ψυχολογική Συμβουλευτική και συνεργασία με Ιατρικά Κέντρα για
υγειονομική περίθαλψη.
Οι αστυνομικοί, οργανώνουν συναντήσεις με τους μαθητές και τους γονείς τους για να
εξασφαλίσουν τη μέγιστη ασφάλεια, ευαισθητοποιώντας τους για τους κινδύνους και τις
συνέπειες της διάπραξης παράνομων πράξεων. Υπάρχουν επίσης ιδρύματα και οργανισμοί
που υποστηρίζουν την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Οργανώνονται διάφορες περιβαλλοντικές
δράσεις, π.χ. «Καθαρίζοντας τον κόσμο, διαχωρίζουμε τα σκουπίδια». Επιπλέον, τα σχολεία
συνεργάζονται με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολεία, πανεπιστήμια για την ανάπτυξη των
μαθητών. Οι μαθητές συμμετέχουν σε διάφορους διαγωνισμούς. Μπορούν να συμμετάσχουν σε
OpenSchoolDays, όπου μπορούν να μάθουν περισσότερα για τη μελλοντική τους εκπαίδευσης.
Τα πανεπιστήμια οργανώνουν συχνά ενδιαφέρουσες διαλέξεις και μαθήματα για μαθητές
δημοτικού. Χάρη στη συνεργασία με τους γονείς και τις τοπικές αρχές, τα σχολεία
διοργανώνουν συχνά εκδηλώσεις για τους μαθητές. Επιπλέον, τα σχολεία συνεργάζονται με
τοπικούς επιχειρηματίες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, δίνοντας στους μαθητές την ευκαιρία
να γνωρίσουν την εργασία σε διάφορους τομείς και να αναπτύξουν τα ενδιαφέροντα τους.
Η συνεργασία με διάφορα ιδρύματα / οργανισμούς καλύπτει τομείς όπως: υγεία, οικονομική
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στήριξη, ψυχολογική βοήθεια, ασφάλεια, ανάπτυξη της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα,
ανοχή και νέες τεχνολογίες με συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις.
Στη Ρουμανία, η εκπαιδευτική διαδικασία, που είναι πολύπλοκη, περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό
εταίρων των οποίων οι ρόλοι πρέπει να εναρμονιστούν έτσι ώστε όλοι να συμβάλλουν, με
θετικό τρόπο, στην ανάπτυξη της κοινωνίας. Οι τοπικές αρχές είναι ένας σημαντικός εταίρος,
συμμετέχουν σαν μέλη σε επιτροπές και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Υποστηρίζουν
επίσης οικονομικά τα σχολεία και είναι πρωτοπόροι ή συνεργάτες σε πολλά εκπαιδευτικά
προγράμματα (σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο).
Οι ΜΚΟ γίνονται ολοένα και πιο ορατές και ενεργές στη ζωή του σχολείου. Υποστηρίζουν
προγράμματα και έργα στους ακόλουθους εκπαιδευτικούς τομείς: προστασία του
περιβάλλοντος, εκπαίδευση υγείας, προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών, προσωπική
και επαγγελματική ανάπτυξη τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών.
Οι οικονομικοί παράγοντες είναι μια άλλη κατηγορία εταίρων των οποίων η συμβολή είναι
ζωτικής σημασίας, ειδικά εάν αναφερόμαστε στην ανάπτυξη ορισμένων ικανοτήτων και
δεξιοτήτων για τους μαθητές που σπουδάζουν σε τεχνικά και επαγγελματικά γυμνάσια.
Αυτοί οι παράγοντες μπορούν να παρέχουν την πρακτική που οι μαθητές μας χρειάζονται
για να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για το χώρο εργασίας.
Στην Κύπρο, τα σχολεία συνεργάζονται με διάφορους φορείς, υπηρεσίες και οργανισμούς,
ιδιωτικούς και δημόσιους, εντός και εκτός Κύπρου, για τη διοργάνωση αθλητικών,
εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
Η συνεργασία οδηγεί σε προγράμματα που σχετίζονται με την προώθηση της υγείας και την
ανάπτυξη των ευάλωτων ομάδων μαθητών, όπως τα προγράμματα DRASEκαι EAYP, καθώς
και το πρόγραμμα «Ελληνικά για παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία.
Η ανάπτυξη και εφαρμογή ευρωπαϊκών προγραμμάτων στις σχολικές μονάδες ενισχύει τη
συνεργασία μεταξύ των ευρωπαίων εκπαιδευτικών. Τα σχολεία συνεργάζονται με ΜΚΟ και
καλλιτέχνες για την υποστήριξη της περιβαλλοντικής και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και για
την προώθηση της δημιουργικότητας και της ένταξης.
Ωστόσο, υπάρχει έντονη ανάγκη δημιουργίας ευέλικτων και ισοδύναμων μεθόδων μάθησης,
που θα συνδέουν το σχολείο με τους τοπικούς επιχειρηματίες.
Γ) ΤΈΛΟΣ, ΑΠΟΦΑΣΊΣΑΜΕ ΝΑ ΕΞΕΤΆΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΠΟΛΎ ΣΗΜΑΝΤΙΚΉ, ΑΛΛΆ
ΕΥΑΊΣΘΗΤΗ ΠΤΥΧΉ: ΤΗ ΣΧΈΣΗ ΜΕΤΑΞΎ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑΣ /
ΜΆΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΎ ΚΌΣΜΟΥ.
Θεωρούμε ότι είναι ένα ευαίσθητο σημείο, διότι πολλές φορές, οι εκπαιδευτικοί, πιστεύουν
ότι ο ρόλος του σχολείου είναι να παρέχει γνώση και εκπαίδευση μόνο. Έτσι, ξεχνάμε ότι οι
δεξιότητες και οι ικανότητες που αναπτύσσονται στο σχολείο πρέπει να σχετίζονται άμεσα με
την αγορά εργασίας και τα ενδιαφέροντα των μαθητών μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα σε
καθεμία από τις χώρες εταίρους.
Στην Ιταλία, το πρόγραμμα εργασίας-σχολείου, εντάχθηκε στο σχολικό σύστημα ως
μεθοδολογία διδασκαλίας για τα μαθήματα δεύτερου κύκλου από την τέχνη, αριθμός 4 του
νόμου 28/3/2003 ν. 53 και πειθαρχημένο με το ακόλουθο νομοθετικό διάταγμα 15/4/2005 ν.
77, με στόχο να διασφαλίσει ότι οι νέοι, μεταξύ 15 και 18 ετών, εκτός από τις βασικές γνώσεις,
αποκτούν δεξιότητες που χρειάζονται στην αγορά εργασίας.
Τα προγράμματα εργασίας-σχολείου σχεδιάζονται με βάση τους διαφορετικούς τύπους
συμφωνιών που ορίζονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα για να ενθαρρύνουν τη συνεργασία
του σχολείου με τη τοπική επιχειρηματική κοινωνία, προκειμένου να φέρουν τους νέους πιο
κοντά στον κόσμο της εργασίας και τις θέσεις εργασίας πιο κοντά στους νέους. Η ειδική
νομοθεσία δίνει έμφαση στους σκοπούς που πρέπει να επιδιωχθούν στο σχεδιασμό αυτών των
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διαδρομών:
› δημιουργία ευέλικτων και ισοδύναμων μεθόδων μάθησης από πολιτιστική και
εκπαιδευτική άποψη, ανάλογα με τα αποτελέσματα του δεύτερου κύκλου εκπαίδευσης, που
συνδέουν την εκπαίδευση στην τάξη με την πρακτική εμπειρία
› εμπλουτίζουν την εκπαίδευση που αποκτήθηκε στο σχολείο και τα μαθήματα κατάρτισης
με την απόκτηση δεξιοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αγορά εργασίας.
› ενθαρρύνουν τον προσανατολισμό των νέων να ενισχύσουν τα προσωπικά τους
προσόντα, τα ενδιαφέροντα και την ατομική μάθηση
› δημιουργούν οργανικούς δεσμούς μεταξύ των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων με τον κόσμο της εργασίας και της κοινωνίας των πολιτών που επιτρέπουν την
ενεργό συμμετοχή στις εκπαιδευτικές διαδικασίες των διαφόρων θεμάτων που εμπλέκονται
› συσχετίζουν την προσφορά κατάρτισης με την πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική
ανάπτυξη της περιοχής.
Οι βασικές προϋποθέσει επομένως, για τον προγραμματισμό προγραμμάτων εργασίαςσχολείου είναι η ανάλυση των αναγκών κατάρτισης στην περιοχή και η συσχέτιση τους με
το Σχέδιο Προσφοράς Εκπαίδευσης και την ιδιαιτερότητα των προγραμμάτων σπουδών των
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, τα μαθήματα κατάρτισης πραγματοποιούνται
μέσω της εναλλαγής των στιγμών μελέτης και εμπειριών σε εργασιακά περιβάλλοντα, με την
ανταλλαγή στόχων μεταξύ σχολείου και επιχειρήσεων, καθώς και έναν κοινό προσανατολισμό
στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Τα προγράμματα εργασίας-σχολείου σχεδιάζονται
και υλοποιούνται από το σχολείο ή το ίδρυμα κατάρτισης, βάσει ειδικών συμφωνιών με
εταιρείες, τις αντίστοιχες ενώσεις τους, τα εμπορικά επιμελητήρια, τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία
και τη γεωργία ή με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των
τρίτος τομέας.
Οι οργανισμοί απαιτούν όλο και περισσότερο τα άτομα να έχουν ορισμένες τεχνικές και
γενικές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων ακαδημαϊκών προσόντων, γλωσσικών γνώσεων,
δεξιοτήτων σε υπολογιστές και νέες τεχνολογίες, ομαδικής εργασίας, διαθεσιμότητας,
οργάνωσης, δυναμισμού, ηγεσίας κ.λπ.
Υπό αυτήν την έννοια, το πορτογαλικό εκπαιδευτικό σύστημα, που ακολουθείται τοπικά,
έχει επικεντρωθεί ουσιαστικά στην προώθηση επιστημονικών αλλά και τεχνικών
γνώσεων, επιτρέποντας εγκάρσιες ικανότητες, αναλαμβάνοντας έτσι καθοριστικό ρόλο
για την επαγγελματική απόδοση της αριστείας. Έχουν αναπτύξει επίσης αρχές δράσης και
κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη τομέων αυτονομίας εκτός του προγράμματος
σπουδών, του εκπαιδευτικού ιδρύματος με κύριο επίκεντρο τη μελλοντική απασχολησιμότητα
και το ενδιαφέρον των μαθητών.
Στην Πολωνία, το εκπαιδευτικό σύστημα εξακολουθεί να βελτιώνεται. Το επίπεδο της
διδασκαλίας εξαρτάται από το σχολείο, τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών και τεχνικών
πτυχών, όπως το κατάλληλο υλικό και ο τεχνολογικός εξοπλισμός. Το παραδοσιακό σύστημα
διδασκαλίας χρησιμοποιείται ακόμη στην Πολωνία. Τα μαθήματα εξακολουθούν να είναι πολύ
θεωρητικά και οι μαθητές συχνά δεν διαθέτουν πρακτική προσέγγιση στα μαθήματα τους.
Αν και πολλά σχολεία προσπαθούν να κάνουν αλλαγές σε αυτό τον τομέα, εκτελώντας τα
ίδια διάφορα έργα και αναζητώντας έναν τρόπο για να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα
της διδασκαλίας, σε ορισμένα σχολεία, τα μαθήματα είναι συχνά βαρετά για τους μαθητές.
Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν εκπαίδευση για τον τρόπο χρήσης των εργαλείων ΤΠΕ στην
τάξη για να κάνουν τους μαθητές πιο ενεργούς. Το πρόγραμμα σπουδών είναι πολύ εντατικό,
γεγονός που καθιστά δύσκολη την ατομική εργασία κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Παρά
τις διάφορες αδυναμίες, μέσω της εφαρμογής σχεδίων και συνεργασίων με διαφορετικά
ιδρύματα και οργανισμούς, πολλά σχολεία καταφέρνουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες
των μαθητών τους. Οργανώνουν ενδιαφέροντα μαθήματα και εκδηλώσεις για να αναπτύξουν
κίνητρα μάθησης για τους μαθητές. Ωστόσο, απαιτούνται πολλές αλλαγές και προσπάθειες
από την πλευρά των εκπαιδευτικών για να καταστεί η εκπαίδευση πιο αποτελεσματική και
ενδιαφέρουσα.
Στη Ρουμανία, οι υλικοί πόροι που προσφέρουν τα σχολεία υποτίθεται ότι σχετίζονται με το
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προφίλ αυτών των σχολείων, ειδικά στο γυμνάσιο. Για παράδειγμα, σε εκείνα τα εκπαιδευτικά
ιδρύματα που επικεντρώνονται σε ανθρωπιστικά θέματα, υπάρχουν ειδικά εργαστήρια για
την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών στην επικοινωνία (τόσο στη μητρική τους όσο και
σε ξένες γλώσσες), ενώ σε σχολεία των οποίων το κύριο επίκεντρο είναι η επιστήμη, υπάρχουν
περισσότερα IT / εργαστήρια χημείας / φυσικής.
Δυστυχώς, ωστόσο, στο Ρουμανικό εκπαιδευτικό σύστημα, η έμφαση πέφτει κυρίως
στο θεωρητικό μέρος. Οι μαθητές αναμένεται να γνωρίζουν πολλές πληροφορίες, να
απομνημονεύουν δεδομένα, αλλά δεν διαθέτουν πρακτικές ικανότητες. Η κατάσταση
δημιουργείται λόγω των περιορισμένων οικονομικών πόρων που δεν διασφαλίζουν τα μέσα
/ gadgets / λογισμικό / συσκευές που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη άλλων βασικών,
πρακτικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, χωρίς τις οποίες οι μαθητές μας δεν μπορούν να
βρουν την επιθυμητή εργασία. Προκειμένου να αντισταθμιστεί η ανεπαρκής επένδυση σε
αυτήν την πρακτική πλευρά, τα σχολεία προσπάθησαν να αναπτύξουν τις προαναφερθείσες
ικανότητες μέσω εξωσχολικών έργων.
Στην Κύπρο, το μορφωτικό επίπεδο έχει αυξηθεί περαιτέρω, αλλά η αξιοποίηση των
δεξιοτήτων παραμένει μια πρόκληση δεδομένης της ιδιαιτερότητας της κυπριακής αγοράς
εργασίας. Έχουν ληφθεί μέτρα για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, αλλά η ελκυστικότητα και των δύο τομέων και η
συμμετοχή σε αυτούς παραμένουν χαμηλές.
Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης υπάρχει στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση. Ο κύριος στόχος της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης είναι η προσωπική, κοινωνική,
εκπαιδευτική και επαγγελματική ανάπτυξη των μαθητών, έχοντας ως πρωταρχική αρχή την
ιδιαιτερότητα του κάθε ατόμου. Οι μαθητές αναπτύσσουν, μεταξύ άλλων, τις απαραίτητες
δεξιότητες και ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να πάρουν τις σωστές αποφάσεις σχετικά
με την εκπαιδευτική / επαγγελματική ή προσωπική εξέλιξη. Μαθαίνουν για τη φύση και τις
απαιτήσεις διαφόρων επαγγελμάτων, καθώς και για τις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές και
πολιτιστικές εξελίξεις και τον αντίκτυπό τους στην τοπική και διεθνή αγορά εργασίας, έτσι
ώστε να κάνουν τις σωστές εκπαιδευτικές επιλογές.
ΤΕΛΙΚΈΣ ΕΚΤΙΜΉΣΕΙΣ
Μετά από μια εκτενή ανάλυση των βασικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν το εκπαιδευτικό
πλαίσιο στην Ευρώπη, παρατηρήσαμε μερικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα
περισσότερα σχολεία, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία ανήκουν. Η πλειονότητα αυτών
των προκλήσεων είναι διαφορετική από εκείνη που αντιμετώπισαν οι προηγούμενες γενιές
εκπαιδευτικών, γι 'αυτό είναι απαραίτητο να αναφερθούν ορισμένες από τις αλλαγές που έχουν
συμβεί τα τελευταία χρόνια και που έχουν οδηγήσει στην εμφάνιση αυτών των προκλήσεων.
Πρώτον, ο κόσμος στον οποίο ζούμε αγκαλιάζει το τεχνολογικό μέλλον, επομένως πώς και τι
διδάσκουμε στο εκπαιδευτικό μας σύστημα έπρεπε να αναδιαμορφωθούν για να συμβαδίζουν
με τις αυξανόμενες απαιτήσεις του 21ου αιώνα. Επομένως, η ενσωμάτωση της τεχνολογίας
στη διδασκαλία μας έγινε ένας πολύ καλός τρόπος για να εμπλακούν ενεργά οι μαθητές
στη μαθησιακή διαδικασία, ειδικά επειδή τα ψηφιακά μέσα βρίσκονται στη ζωή των
σημερινών νέων. Διαδραστικοί πίνακες ή κινητές συσκευές άρχισαν να χρησιμοποιούνται
για την προβολή εικόνων και βίντεο, επειδή βοηθούν τους μαθητές να απεικονίσουν νέες
ακαδημαϊκές έννοιες. Η μάθηση έχει γίνει πιο διαδραστική, δεδομένου ότι η τεχνολογία έγινε
αναπόσπαστο μέρος της, και οι μαθητές μπορούν τώρα να συμμετέχουν κατά τη διάρκεια
των μαθημάτων, να ερευνούν και να έχουν σχετική αυτονομία. Η χρήση κινητών συσκευών,
όπως iPads και / ή tablet, από τους μαθητές για να καταγράφουν αποτελέσματα, να τραβούν
φωτογραφίες / βίντεο ή να μοιράζονται τη δουλειά τους έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας μεγάλος
σύμμαχος του δασκάλου στην καταπολέμηση της μονοτονίας και της πλήξης.
Δεύτερον, η έννοια ενός δασκάλου που στέκεται μπροστά, σε μια τάξη γεμάτη μαθητές
που ακούνε και ανταποκρίνονται ανήκει στο παρελθόν. Αν και δεν είναι μια εντελώς νέα
προσέγγιση, οι μαθησιακοί χώροι διαφοροποιούνται από την τυπική τάξη που γνωρίζαμε
κάποτε. Αυτό επιτρέπει στους μαθητές να γίνουν συνεργάτες ή συν-δημιουργοί της δικής
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τους μάθησης. Οι εμπειρίες που ευνοούν τη συνεργασία, την επικοινωνία και την ομαδική
εργασία για όλους τους μαθητές πραγματοποιούνται συνήθως πέρα από τους τοίχους της
τάξης. Γι’ αυτό, όλο και πιο συχνά, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη
τέτοιων μαθησιακών τακτικών μεταξύ ατόμων, μικρών ομάδων ή μεγαλύτερων ομάδων, στα
οποία οι μαθητές μπορούν να μάθουν τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι, σε συνεργασία και
εφαρμόζοντας τις γνώσεις τους σε θέματα πραγματικής ζωής .
Τρίτον, στη ψηφιακή εποχή, ένας κόσμος πληροφοριών βρίσκεται στα χέρια μας με το πάτημα
ενός κουμπιού ή μιας απλής φωνητικής εντολής και, καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να
προχωρά, οι μαθητές πρέπει να αυξήσουν τη μάθησή τους με τη βοήθεια της τεχνολογίας.
Κατά συνέπεια, η τεχνολογία δεν αποτελεί πλέον παρακινητικό παράγοντα για τη μάθηση
- είναι απαραίτητη. Έχει αποδειχθεί ότι η συνεπής χρήση της κινητής τεχνολογίας παρέχει
περισσότερες δεξιότητες για το μέλλον των μαθητών.
Μια άλλη αλλαγή τα τελευταία χρόνια είναι η χρήση παιχνιδιών στη μάθηση. Το Gamification
ήταν ένα καυτό θέμα μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Σήμερα, πολλοί εκπαιδευτικοί συμφωνούν
ότι η χρήση ψηφιακών παιχνιδιών στη μαθησιακή διαδικασία μπορεί πραγματικά να
συμβάλει στη βελτίωση της αφοσίωσης των μαθητών και να δώσει στους εκπαιδευτικούς
χρήσιμα εργαλεία για την ενεργή εμπλοκή των μαθητών τους
Έχει σημειωθεί σημαντική αλλαγή όχι μόνο σε σχέση με το τι αποτελεί τάξη (καθώς η
τεχνολογία έχει εξαλείψει τα όρια των τειχών της τάξης), αλλά και σχετικά με τον τρόπο με τον
οποίο παρέχεται η διδασκαλία. Αν κοιτάξουμε γύρω, θα παρατηρήσουμε ότι τα περισσότερα
επαγγέλματα αντιμετωπίζουν διαφορετικά την τεχνολογία. Για παράδειγμα, ένας γιατρός έχει
εξατομικευμένα σχέδια θεραπείας για κάθε ασθενή. Οι εκπαιδευτικοί έχουν συνειδητοποιήσει
ότι η εκπαίδευση δεν πρέπει να μην είναι διαφορετική και ότι το παλιό μοντέλο διδασκαλίας
και μάθησης που ταιριάζει σε όλους τους μαθητές είναι ξεπερασμένο και δεν μπορεί πλέον
να εκπληρώσει τους στόχους της εκπαίδευσης του 21ου αιώνα. Έτσι, τα τελευταία 10 χρόνια,
ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι «διευκολυτής» της μάθησης, ενώ οι μαθητές έχουν
αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο του δικού τους μαθησιακού ταξιδιού. Στο παρελθόν, όλα
τα παιδιά έκαναν την ίδια δουλειά, ανεξάρτητα από το επίπεδο ικανότητας ή δεξιότητάς
τους, που δεν οδήγησε σε τίποτα άλλο παρά απεμπλοκή και σε πολλές περιπτώσεις στα κακά
αποτελέσματα. Κατά συνέπεια, στα σημερινά εκπαιδευτικά συστήματα, οι εκπαιδευτικοί έχουν
εξατομικευμένα σχέδια μάθησης για τους μαθητές, κάτι που επιτρέπει σε κάθε μαθητή να
μάθει με το ρυθμό που ταιριάζει καλύτερα στις ικανότητές του και να αλληλοεπιδρά με το
περιεχόμενο.
Ο ίδιος ο στόχος της εκπαίδευσης έχει αλλάξει. Στο παρελθόν, η εκπαίδευση θεωρήθηκε
ως η μετάδοση γνώσεων από τους εκπαιδευτικούς στους μαθητές. Σήμερα, οι περισσότεροι
δάσκαλοι θεωρούν ότι η εκπαίδευση αφορά τη διευκόλυνση της αυτόνομης μάθησης και
της αυτο-έκφρασης των μαθητών. Η πρώτη προσέγγιση που συγκλίνει προς τη διδασκαλία
συγκεκριμένου αντικειμένου, μπορεί να ονομαστεί «συγκλίνουσα» διδασκαλία και η δεύτερη
προσέγγιση που δίνει έμφαση στην ανοιχτή, αυτοκατευθυνόμενη μάθηση θα μπορούσε να
ονομαστεί «αποκλίνουσα» διδασκαλία. Προηγουμένως, η εκπαίδευση ήταν αρκετά δομημένη
και επικεντρωμένη στους εκπαιδευτικούς. Οι μαθητές ήταν παθητικοί δέκτες γνώσης που τους
μεταδόθηκαν. Η αποκλίνουσα προσέγγιση είναι ευέλικτη, επικεντρωμένη στους μαθητές, με
τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία.
Μια τελευταία σημαντική αλλαγή που αξίζει να αναφερθεί, ειδικά από τη σκοπιά της
μεθοδολογίας που προτείνει το σχέδιο μας DigiEu - δηλαδή τη μεθοδολογία TEAL, είναι η
αναφορά σε διεπιστημονικές συνεργασίες. Στο παρελθόν, η τάση στα σχολεία μας ήταν να
διδάσκουμε κομμάτια πληροφοριών που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο θέμα, χωρίς καμία
συσχέτιση με παρόμοιες έννοιες ή φαινόμενα. Με την πάροδο του χρόνου, οι εκπαιδευτικοί
συνειδητοποίησαν ότι η συνεταιριστική ανταλλαγή πληροφοριών από διαφορετικούς τομείς
και οι προσπάθειες εξεύρεσης ρεαλιστικών λύσεων σε παγκόσμια προβλήματα μπορούν να
συμβάλουν σημαντικά στην προετοιμασία των μαθητών να λειτουργήσουν και να είναι
παραγωγικοί σε έναν κόσμο με διαφορετικούς πληθυσμούς, διαφορετικές οικονομικές
συνθήκες, πλήθος πολιτιστικών, θρησκευτικών, εθνοτικών ομάδων και πολλούς άλλους
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διαφορετικούς παράγοντες.
Εν κατακλείδι, οι κύριες προκλήσεις της εκπαίδευσης, για τις οποίες ετοιμάστηκε το σχέδιο
μας, μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
› η τεχνολογία πρέπει να ενσωματώνεται όλο και περισσότερο στις εκπαιδευτικές
δραστηριότητες, προκειμένου να συμβαδίζει με τις μαθησιακές απαιτήσεις του 21ου αιώνα.
› η διδασκαλία πρέπει να προσαρμοστεί στα διαφορετικά χαρακτηριστικά των μαθητών,
χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας. Η προσαρμογή αναφέρεται σε:
επίπεδα ικανότητας, πρότυπα διαφορετικών ικανοτήτων, στυλ μάθησης, χαρακτηριστικά
προσωπικότητας και πολιτιστικό υπόβαθρο.
› οι ενεργές μεθοδολογίες μάθησης, οι οποίες εμπλέκουν άμεσα τους μαθητές στη
διδακτική διαδικασία, είναι απαραίτητες για σημαντικό αντίκτυπο στην απόκτηση γνώσεων,
στη δημιουργικότητά τους, καθώς και στην ικανότητά τους να εργάζονται σε διαφορετικές
ομάδες.
› η συνεργατική μάθηση, στην οποία οι μαθητές μεικτών ικανοτήτων ενθαρρύνονται να
συνεργαστούν, πρέπει να προωθηθεί. Έτσι, η εκπαίδευση θα αναπτύξει την αυτοπεποίθηση
των μαθητών, θα ενισχύσει τις δεξιότητες επικοινωνίας και κριτικής σκέψης τους, οι οποίες
είναι ζωτικής σημασίας καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής.
› η αύξηση των κινήτρων των μαθητών για μάθηση παραμένει μια συνεχής ανησυχία
των εκπαιδευτικών, ειδικά επειδή η κοινωνία έχει εξελιχθεί τόσο πολύ ώστε γίνεται όλο και
πιο δύσκολο να βρούμε θέματα ενδιαφέροντος για τους ψηφιοποιημένους μαθητές μας, των
οποίων ο κόσμος και η ύπαρξη μειώνονται πολλές φορές στην εικονική πραγματικότητα.
Χωρίς αμφιβολία, η εκπαίδευση αποτελεί τη βάση κάθε κοινωνίας. Είναι η βάση για την
οικονομική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη και την ανάπτυξη της κοινωνίας εν γένει.
Επομένως, η κατεύθυνση που ακολουθεί η κοινωνία μας εξαρτάται από την ποιότητα της
εκπαίδευσης που προσφέρεται. Η ευθύνη του σχολείου είναι να διαμορφώσει το μέλλον ενός
έθνους, διευκολύνοντας τη σφαιρική ανάπτυξη των μελλοντικών πολιτών του.
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΊ ΠΌΡΟΙ
file:///C:/Users/Utente/Desktop/RILEVAZIONE+BISOGNI+FORMATIVI+AMBITO+2_alle gato_1.pdf
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/eurydice/QUADERNO_per_WEB.pdf
http://www.moec.gov.cy/dme/en/index.html
http://www.moec.gov.cy/odigos-ekpaidefsis/documents/english.pdf
http://www.questfield.ro/en/challenges-in-education/
http://www.sistemagenerale.com/2017/05/11/sistema-scuola-cosa-ne-pensano-gli-studenti/
https://blog.interactiveschools.com/blog/6-ways-teaching-has-changed-in-the-last-10-years
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report- 2018-cyprus_en.pdf
https://www.gov.pl/web/edukacja/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20202021
https://www.istruzione.it/alternanza/allegati/Raccordo%20tra%20Scuola%20e%20Mondo%2 0del%20Lavoro.pdf
https://www.miur.gov.it/sistema-educativo-di-istruzione-e-formazione
https://www.publicschoolreview.com/blog/10-major-challenges-facing-public-schools
https://www.quizalize.com/blog/2018/02/23/teaching-strategies/
https://www.tandfonline.com/toc/cete20/current
https://www.univa.va.it/web_v4/site.nsf/dx/dossier_ASL_USR.pdf/$file/dossier_ASL_USR.pdf
http://www.moec.gov.cy/en/index.html
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Κεφάλαιο 2

Ερευνητικές Μελέτες
Περιπτώσεων

Ευρωπαϊκή
προσέγγιση στη
διδασκαλία TEAL
συλλογή και ανάλυση περιπτωσιολογικών
μελετών στην Ευρώπη που εφαρμόζουν
τη μέθοδο TEAL σε διαφορετικούς
διδακτικούς τομείς
αυτό το στάδιο της μελέτης μας, αναλύσαμε πρακτικές
Σ εδιδασκαλίας
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εξετάσαμε και

συνθέσαμε τα σημεία αναφοράς που βασίζονται στη θεωρία
TEAL. Αναζητήσαμε καλές πρακτικές και μελέτες περιπτώσεων
που σχετίζονται με πραγματικότητες που εφαρμόζονται ήδη
στην Ευρώπη, ώστε να δώσουμε παραδείγματα και χρήσιμες
λειτουργικές αναφορές. Συγκεκριμένα, εντοπίσαμε διαφορετικές
πραγματικότητες σε δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα, που
εφαρμόζουν εκπαιδευτικά προγράμματα με τη μέθοδο TEAL,
σε διαφορετικούς εκπαιδευτικούς τομείς, που δεν συνδέονται
απαραίτητα με το σχολικό πλαίσιο. Παραθέτουμε πιο κάτω,
συνοπτικά, επιλεγμένες περιπτώσεις που περιγράφουν και
αναλύουν προγράμματα από διαφορετικές εκπαιδευτικές περιοχές.

ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ ΜΕΘΌΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑΣ TEAL ΠΟΥ
ΕΦΑΡΜΌΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΤΟΜΈΑ.
•
•

ΦΥΣΙΚΗ σε ΒΙΝΤΕΟ (www.fisicainvideo.it)
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (www.co-labory.com)

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑΣ-ΜΆΘΗΣΗΣ ΜΕ
ΠΑΙΧΝΊΔΙ
• Score Hunter για BIK (https://scorehunter.edu.pl/)
• Khan Academy Kids δωρεάν εκπαίδευση
(http://www edukacjaprzyszlosci.pl/)
Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ TEAL ΕΦΑΡΜΌΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΉ ΤΟΥ
ΠΟΛΊΤΗ
•
•

Προγραμματισμός και ρομποτική για μαθητές
BIOESCOLA 360 ° Lousada
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ TEAL ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΌΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΏΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΏΝ ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ (Π.Χ.
ΒΙΟΛΟΓΊΑ, ΦΥΣΙΚΈΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ)
• Liceo “MARIN PREDA” THEORETICAL HIGH-SCHOOL
(www.liceulmarinpreda.ro)
• Scuola Infanzia «MARIN PREDA» ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΞΙΚΗΣΧΟΛΗ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ
TEAL
ΠΟΥ
ΕΦΑΡΜΌΖΕΤΑΙ
ΣΤΗ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ (Π.Χ.
ΓΕΩΓΡΑΦΊΑ, ΞΈΝΗ ΓΛΏΣΣΑ)
FUN & SMART CLASS@
FUN & SMART CLASS @ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

•
•

ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ ΜΕΘΌΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑΣ TEAL ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΌΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΤΟΜΈΑ

Φυσική σε ΒΙΝΤΕΟ

•

Φυσική σε ΒΙΝΤΕΟ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "FISICA σε ΒΙΝΤΕΟ" γεννήθηκε στα επιστημονικά εργαστήρια
(φυσική, χημεία, μουσείο φυσικών επιστημών) του Liceo Classico of Venegono Inferiore (MI), of the
Archbishop's Seminary of Milan. Συγκεκριμένα, το 2002 το σχολείο ξεκίνησε μια σειρά εκδηλώσεων,
ξεναγήσεων και επισκέψεων σε εργαστήρια, όπου οι μαθητές δημοτικών και γυμνασίων της περιοχής,
έκαναν μικρά πειράματα Φυσικής και Χημείας με την καθοδήγηση ειδικών και τη χρήση διασκεδαστικών,
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.Το έργο "Try to believe / Προσπαθήστε να πιστέψετε" γεννήθηκε από αυτές τις
δραστηριότητες, χάρη στην καθηγήτρια φυσικής Natale Castelli, τον καθηγητή χημείας Adriano Sandri, τους
εμπειρογνώμονες βιντεοπαραγωγών Guglielmo Daino και Cesare Gandini, το σχεδιαστή Ιστού Luca Colombo
και τον τεχνίτη Piero Fanchin που δημιούργησαν την εκπαιδευτική πύλη "Open Source PHYSICS in VIDEO”.
Στη διαδικτυακή πύλη αναρτούνται βίντεο με επιστημονικά πειράματα, διαφορετικής εκπαιδευτικής δυσκολίας
για μαθητές διαφορετικών ηλικιακών ομάδων.

Εικόνα 1: project logo
Link:
www.fisicainvideo.it (solo italiano)
www.youtube.com/channel/UCTotKzDnjkiNZ4YIfxl0Tsg (solo italiano)
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Ποιο είναι το μάθημα διδασκαλίας;
• PHYSICS on VIDEO
Το διδακτικό θέμα αναφέρεται στους διάφορους κλάδους της Φυσικής (κίνηση, δυνάμεις, ενέργεια, κύματα
και ακουστική, υγρά, θερμολογία, οπτική, ηλεκτρομαγνητισμός, κ.λπ.).

Εικόνα 2: αρχική σελίδα της πλατφόρμας "PHYSICS on VIDEO"

Ηλικία των μαθητών
Οι μαθητές γυμνασίου συμμετέχουν στα γυρίσματα των βίντεο σαν πρωταγωνιστές, έλαβαν μέρος στις
επισκέψεις και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που διοργάνωσε το γυμνάσιο σε συνεργασία με τους ειδικούς
και τους καλεσμένους του.
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Είδος τάξης (μέγεθος, οργάνωση χώρου, διάταξη τραπεζιού κ.λπ.) που έχουν χρησιμοποιηθεί;
Η ΦΥΣΙΚΗ σε VIDEO πραγματοποιείται σε δύο χώρους, τον παραδοσιακό, όπως τα εργαστήρια Φυσικής,
Χημείας και εκείνο του Μουσείου Φυσικών Επιστημών, όπου Οι μαθητές γυμνασίου συμμετέχουν στα
γυρίσματα των βίντεο σαν πρωταγωνιστές, έλαβαν μέρος στις επισκέψεις και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες
που διοργάνωσε το γυμνάσιο σε συνεργασία με τους ειδικούς και τους καλεσμένους του. βρίσκουμε πάγκους
εργασίας με εξειδικευμένο τεχνικό εξοπλισμό διαφόρων τύπων ή κλασικά παράθυρα προβολής. Μέσα σε
αυτά τα εργαστήρια, γίνονται πιο δομημένες ασκήσεις και πειράματα κατά τη διάρκεια των οποίων το θέμα
διατυπώνεται με έννοιες και όχι τύπους. Μια αυστηρή προσέγγιση που κατά τη μελέτη μιας φυσικής ποσότητας
ή ενός νόμου το κάνει μέσω της αναζήτησης της ουσίας του φαινομένου και όχι της μαθηματικής διατύπωσής
του, σύμφωνα με το στυλ του επιστήμονα Michael Faraday (1791-1867), που πρώτος χρησιμοποίησε περίεργα
πειράματα για να τραβήξει την προσοχή των μαθητών στις «Χριστουγεννιάτικες διαλέξεις» του.
www.youtube.com/watch?v=AcwW_gG_-QQ
www.youtube.com/watch?v=PxrW0P0AUTI

Δίπλα στα παραδοσιακά εργαστήρια, συναντάμε το «Exhibit» εργαστήριο, ένα μη τυπικό χώρο εμπνευσμένο
από το διάσημο μουσείο Exploratorium του Σαν Φρανσίσκο, το οποίο δημιουργήθηκε το 1969 από το φυσικό
Frank Oppenheimer (1912-1985), το οποίο αντιπροσωπεύει το πιο σημαντικό παράδειγμα ενός εκθεσιακού
εκπαιδευτικού χώρου αφιερωμένου στη φυσική και τη χημεία. Το εκθεσιακό εργαστήριο του έργου Physics
on VIDEO διαθέτει μια συλλογή από περίπου εξήντα χειροποίητα αντικείμενα / τεχνουργήματα που εξηγούν
απλές ή περίπλοκες επιστημονικές έννοιες όπως ο μαγνητισμός κ.α., με έναν διασκεδαστικό τρόπο. Έτσι τα
άτομα που επισκέπτονται το εργαστήριο μπορούν να συμμετάσχουν σε διαφορετικά πειράματα και "παιχνίδια".
Ο χώρος οργανώθηκε για τη μη-τυπική μάθηση, με πάγκους εργασίας για ατομική ή ομαδική εργασία,
αντικείμενα/τεχνουργήματα και εκθέματα διαφόρων μεγεθών που είναι προσβάσιμα στα παιδιά για να
διεξάγουν αυτόνομα τα «πειράματα» τους. Περιλαμβάνει επίσης εύχρηστο, λειτουργικό, τεχνολογικό
εξοπλισμό για πειράματα που πραγματοποιούνται στο εργαστήριο. Είναι ένα πραγματικό εργαστήριο TEAL
όπου ο τεχνολογικός εξοπλισμός έχει κατασκευαστεί για επιστημονικά θέματα, είναι διαθέσιμος και ενισχύει
τον παραδοσιακό, υφιστάμενο (tablet, smartphone κ.λπ.) ή μη συμβατικό εξοπλισμό www.youtube.com/
watch?v=CHcQkIii8LY
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Τι είδους εκπαιδευτικό υλικό χρησιμοποιήθηκε (παρουσίαση PowerPoint, βίντεο κ.λπ.);
Μέσα στο εργαστήριο «Exhibit», τα κύρια εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι τα εκθέματα και σειρές
"παιχνιδιών" που επιτρέπουν στους χρήστες να ανακαλύψουν και να κατανοήσουν απλά ή περίπλοκα
φυσικά και επιστημονικά φαινόμενα μέσω μιας άμεσης και φιλικής προς το χρήστη προσέγγισης. Μέσα από
τα εκθέματα, δημιουργείται μια προνομιακή γνώση, χάρη στην περιέργεια που δημιουργεί αυτή η άτυπη
προσέγγιση στη Φυσική και τη Χημεία.

Εικόνα 5: εικόνες ορισμένων "εκθεμάτων" "

Πώς χρησιμοποιήθηκαν τα τεχνολογικά εργαλεία (ΤΠΕ);
Τα τεχνολογικά εργαλεία (ΤΠΕ) όπως tablet και smartphone χρησιμοποιούνται στις αρχικές / εισαγωγικές
φάσεις για την εξήγηση των φαινομένων, την προβολή βίντεο και εικόνων που βοηθούν τους μαθητές να
πειραματιστούν με τα εκθέματα.

Τι είδους αποτελέσματα επιτεύχθηκαν χρησιμοποιώντας αυτήν τη μεθοδολογία διδασκαλίας σε σύγκριση
με τη συμβατική;
Εάν λάβουμε υπόψη τις πιο διαδεδομένες θεωρίες διδασκαλίας, οι οποίες τονίζουν τη δύναμη των εργαλείων
όπως οι συσκευές και το διαδίκτυο, συνειδητοποιούμε αμέσως ότι ένα εργαστήριο στο οποίο τα επιστημονικά
και φυσικά φαινόμενα δοκιμάζονται με πρακτικό τρόπο,μέσω παιχνιδιού και παράξενων αντικειμένων,
αντιπροσωπεύει, μια αντίθετα στο ρεύμα αλλά εξαιρετικά αποτελεσματική επιλογή, γιατί επαναφέρει τη μάθηση
σε μια άμεση και μη φιλτραρισμένη διάσταση. Αυτή η μέθοδος διδασκαλίας περιστρέφεται γύρω από το πάθος,
την περιέργεια και την προηγούμενη γνώση, προωθεί τη μάθηση μέσα από την πράξη (learning by doing) ενώ
το παιχνίδι είναι το κύριο μέσο μάθησης. Τα παιχνίδια τραβούν την προσοχή και αδιαμφισβήτητα αυξάνουν
τις μαθησιακές ικανότητες των μαθητών. Μακροπρόθεσμα αυτή η προσέγγιση, μπορεί να δημιουργήσει νέες
καλύτερες συνθήκες στη διδασκαλία των επιστημών σε ενήλικες, προχωρώντας όλο και περισσότερο προς
το Edutainment, δηλαδή τη μορφή ψυχαγωγίας που στοχεύει παράλληλα στην εκπαίδευση και τη μάθηση.
Επιπρόσθετα, υπογραμμίζουμε ότι η «φυσική σε βίντεο», έχει ακόμα ένα σημαντικό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα,
την αναπαραγωγή του έργου, χάρη στο περιεχόμενο και τα βίντεο της ανοικτής προς όλους πλατφόρμας (open
source).
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CO-LABORY-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
•

CO-LABORY

Νέος χώρος γεννήθηκε στην Πούλια (IT), πιο συγκεκριμένα στο Trani, με στόχο να δημιουργήσει ένα
οικοσύστημα που διευκολύνει και υποστηρίζει την καινοτομία σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης
της διδασκαλίας αυτών των κοριτσιών και αγοριών της σχολικής ηλικίας. Το συν-εργαστήριο είναι ένας
χώρος που υποστηρίζει τη συνεχή μάθηση μέσω της κοινής χρήσης, της ανάπτυξης και της Συνεργατικής
Μάθησης. Αυτή η πραγματικότητα, χάρη στους επαγγελματίες της, ξεκινά μια σειρά γόνιμων συνεργασιών με
τα σχολεία στην επικράτειά της, υλοποιώντας έργα που έχουν κεντρικό θέμα την ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. Κοινωνική
και πολιτιστική καινοτομία με έργα που εμπλέκουν την ευρωπαϊκή κοινότητα και το πρόγραμμα Erasmus + ή
τεχνολογική καινοτομία με έργα σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά, την αφήγηση και την κωδικοποίηση
της εκπαίδευσης μέσω της χρήσης εφαρμογών ή εξοπλισμού
ανοιχτού κώδικα που σχετίζονται με τον κόσμο των κατασκευαστών.

Image 1: co-working space interiors
Link:
www.co-labory.com (solo italiano)
www.facebook.com/colaborycoworking

Ποιο είναι το μάθημα διδασκαλίας;
Οι επαγγελματίες του εργαστηρίου δεν έχουν καθορισμένο αντικείμενο δράσης, αλλά παρέχουν συμβουλές
για την πραγματοποίηση εξατομικευμένων μαθησιακών διαδρομών με υψηλό περιεχόμενο καινοτομίας. Στην
πραγματικότητα, σύμφωνα με τον κυριολεκτικό ορισμό του TEAL, σχεδιάζονται και δημιουργούνται ενεργές
μαθησιακές διαδρομές μέσω της τεχνολογίας, συνδυάζοντας μετωπικές διδακτικές στιγμές με εργαστηριακές
δραστηριότητες και διδασκαλία, δίνοντας έτσι ζωή σε μαθήματα κατάρτισης που βασίζονται στη Συνεργατική
Μάθηση.
Το Co-labory έχει πραγματοποιήσει έργα σε διάφορους τομείς όπως η αφήγηση της πολιτιστικής κληρονομιάς
(mtvrs.io/EducatedVerifiableConch), η εκπαίδευση κωδικοποίησης (scratch.mit.edu), το πρόγραμμα Erasmus
+ και οι πολιτικές εργασίας στην Ευρώπη (www.co- labory .com / alternanza-scuola-lavoro-5ac) ή ψηφιακή
κατασκευή και σχεδιασμός για όλους (www.archilovers.com/projects/257635/tavole-tattili.html). Όλα τα
θέματα επέτρεψαν στους μαθητές να δοκιμάσουν ασυνήθιστα θέματα και πόρους, δίνοντάς τους την ευκαιρία
να μάθουν νέες δεξιότητες και όχι μόνο νέες έννοιες.
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Ηλικία των μαθητών
Οι νέοι που έχουν συμμετάσχει σε αυτά τα μαθήματα κατάρτισης είναι μαθητές από το Γυμνάσιο και το
Λύκειο, οι οποίοι με τον ενθουσιασμό τους έχουν καταστήσει δυνατές στιγμές πραγματικής εκπαίδευσης,
δηλαδή, διασκεδαστικές στιγμές ψυχαγωγικής εκπαίδευσης-κατάρτισης.

Εικόνα 2: πραγματοποιήθηκαν ορισμένες διδακτικές δραστηριότητες

Τι είδους τάξη (μέγεθος, οργάνωση χώρου, διάταξη τραπεζιού κ.λπ.) έχουν χρησιμοποιήσει;
Ένα από τα πλεονεκτήματα του Co-labory σε συνεργασία με σχολεία είναι η ικανότητα επέμβασης
σε παραδοσιακούς χώρους διδασκαλίας, μετατρέποντάς τους, με προσωρινές παρεμβάσεις και χρήση
τεχνολογικού εξοπλισμού, σε "αίθουσες διδασκαλίας 3.0", δηλαδή σε ευέλικτους χώρους ότι ακολουθούν
τις οδηγίες διδασκαλίας του TEAL μέσα στις οποίες είναι δυνατόν να ξεπεραστεί η λογική της μελέτης που
προορίζεται ως μνημονική μάθηση.

Εικόνα 3: παραδοσιακοί χώροι διδασκαλίας αναδιαμορφωμένοι για διδασκαλία TEAL
Σε αυτούς τους ανανεωμένους χώρους είναι δυνατή η συμμετοχή μαθητών σε ενεργή και συνεργατική μάθηση
(επίλυση προβλημάτων) εντός του οποίου ενθαρρύνεται ο κοινός σχεδιασμός της διδακτικής διαδικασίας.
Ανάλογα με το θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσει η διαδικασία διδασκαλίας, υιοθετείται μια βέλτιστη
διαμόρφωση χώρου για την ενίσχυση της εργαστηριακής διδασκαλίας και της ομότιμης διδασκαλίας, χωρίς να
παραμελείτε ποτέ η ολοκλήρωση μεταξύ τεχνολογικών και παραδοσιακών εργαλείων.

Εικόνα 4: διδακτικές δραστηριότητες σε χώρους που έχουν αναδιαμορφωθεί για διδασκαλία TEAL
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Τι είδους εκπαιδευτικό υλικό χρησιμοποιήθηκε (παρουσίαση PowerPoint, βίντεο κ.λπ.);
Κατά το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών διαδρομών, το Co-labory προσπαθεί πάντα να συνδυάζει τυπικό
ψηφιακό περιεχόμενο (βίντεο, φωτογραφίες, παρουσιάσεις Powerpoint κ.λπ.), εφαρμογές και προγράμματα
ανοιχτού κώδικα (Metaverse, Scratch, Driftsight κ.λπ.), παραδοσιακές τεχνικές και υλικά (μοντέλα , χάρτες
έννοιας κ.λπ.) και εργαλεία τυπικά στον κόσμο των κατασκευαστών (τρισδιάστατος εκτυπωτής, παντογράφος
CNC κα.).
Αυτός ο υβριδικός και περίπλοκος σχεδιασμός αποδεικνύεται επιτυχής ανεξάρτητα από το θέμα που πρέπει να
αντιμετωπίσουν οι μαθητές, επειδή επιτρέπει τη μάθηση με δεξιότητες και όχι από έννοιες έτσι καταφέρνουν
επίσης να απελευθερωθούν από την υπερβολική χρήση τεχνολογίας και συσκευών

Εικόνα 5: δραστηριότητες και εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν

Πώς χρησιμοποιήθηκαν τα τεχνολογικά εργαλεία (ΤΠΕ);
Τεχνολογικά εργαλεία και εφαρμογές ή προγράμματα ανοιχτού κώδικα χρησιμοποιούνται πάντα ως
υποστηρικτική δομή κάθε έργου, χωρίς να τα καθιστούν ποτέ στόχο της εκπαιδευτικής πορείας. Εργαλεία
όπως το IWB ή το Metaverse είναι και πρέπει να παραμείνουν ένα μέσο για να διευκολυνθεί η επίτευξη του
διδακτικού στόχου που έχει κάθε έργο.

Εικόνα 6: χρησιμοποιούνται ορισμένα εργαλεία ΤΠΕ
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Τι είδους αποτελέσματα επιτεύχθηκαν χρησιμοποιώντας αυτή τη μεθοδολογία διδασκαλίας σε σύγκριση
με τη συμβατική;
Ο κύριος στόχος που επιτυγχάνει αυτή η υβριδική μεθοδολογία είναι η μεγαλύτερη επίγνωση από την πλευρά
των μαθητών σχετικά με τις ικανότητες και τις στάσεις τους. Επιπλέον, οι νέοι που εργάζονται σε ανεπίσημα
περιβάλλοντα με συνεργατική δυναμική αναπτύσσουν μεγάλη ενσυναίσθηση με τους δασκάλους που τους
καθοδηγούν.

Εικόνα 7: μια ομάδα μαθητών που συμμετείχαν σε διδακτικά έργα που σχεδιάστηκαν από κοινού με σχολεία
Η μεγάλη αξία που αναγνωρίζεται στο Co-labory είναι η ικανότητα παρέμβασης ως διαμεσολαβητής των
διδακτικών διαδικασιών, σε σχολικές δομές που δεν έχουν ακόμη διαμορφώσει μόνιμα τους χώρους TEAL.
Η φιλική προσέγγιση που εφαρμόζει το Co-labory στο σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων και
εξατομικευμένων εκπαιδευτικών διαδρομών της επιτρέπει να ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες που
μπορούν να εκδηλώσουν τα σχολεία από
καιρό σε καιρό, ανάγκες που μπορούν να είναι εκπαιδευτικές και υλικοτεχνικές.

Κυνηγός σκορ για BIK
Κυνηγός σκορ για BIK
• YT: https://www.youtube.com/watch?v=egHISSr51T8
• FB: https://www.facebook.com/budujdobrahistorie/
• Official website: https://scorehunter.edu.pl/auth/login
• https://www.bik.pl/poradnik-bik/score-hunter-czyli-wiedza-w-punktach

Εικόνα 1. Το επίσημο λογότυπο Score Hunter.
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Ποιο είναι το μάθημα διδασκαλίας;
Το Biuro Informacji Kredytowej (BIK) χρησιμοποιεί το παιχνίδι για να ενισχύσει την πίστωση των μαθητών που
εισέρχονται στο στάδιο της οικονομικής ανεξαρτησίας. Το Score Hunter είναι ένα παιχνίδι που σας μεταφέρει
σε έναν κόσμο με δύσκολα αλλά σημαντικά θέματα. Ολόκληρο το παιχνίδι χωρίζεται σε διάφορες θεματικές
ενότητες: πιστοληπτική ικανότητα, κλοπή ταυτότητας, ειδοποιήσεις, BIK γενικά και ενότητα βίντεο. Οι
βαθμοί απονέμονται για απλές εργασίες, κουίζ και σωστές απαντήσεις. Οι πόντοι μπορούν να ανταλλάσσονται
με βραβεία. Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να ελέγξετε τον αριθμό των πόντων που έχετε κερδίσει και τη θέση
σας έναντι άλλων παικτών. Το Score Hunter είναι μια πρόταση για όσους θέλουν να αναδειχθούν σε ένα
δύσκολο οικονομικό πεδίο. Με έναν απλό, προσβάσιμο και μοντέρνο τρόπο, το παιχνίδι μεταφέρει γνώσεις
σχετικά με τα οφέλη από την ύπαρξη καλής πιστωτικής ιστορίας, σας υπενθυμίζει την ανάγκη προστασίας
των προσωπικών σας δεδομένων και σας δείχνει πώς διαμορφώνεται η οικονομική αξιοπιστία. Οι λιγότερο
προσανατολισμένοι παίκτες ενημερώνονται για το τι είναι το BIK, τι είναι το σκορ και ποιες πιστωτικές
εγγυήσεις σχετίζονται με αυτό.

Ηλικία των μαθητών
Μαθητές (16-25)

Τι είδους τάξη (μέγεθος, οργάνωση χώρου, διάταξη τραπεζιού κ.λπ.) έχουν χρησιμοποιήσει;
Όπως βλέπουμε στην εικόνα, η τάξη έχει ένα τυπικό μέγεθος. Όλοι οι μαθητές έχουν τους δικούς τους
υπολογιστές.

Εικόνα 2. Μερικές από τις διδακτικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο
Wyższa Szkoła Bankowa στο Γκντανσκ (Πολωνία)
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Τι είδους εκπαιδευτικό υλικό χρησιμοποιήθηκε (παρουσίαση PowerPoint, βίντεο κ.λπ.);
Ο δάσκαλος παρουσίασε τα θέματα με ερωτήσεις, ασκήσεις, βίντεο και γραφικές παρουσιάσεις. Οι μαθητές
έχουν κάνει αρκετές εκπαιδευτικές εργασίες στην πλατφόρμα. Σχετίζονταν με το σύστημα ανταλλαγής
πιστωτικών πληροφοριών, τις αρχές του γραφείου πιστώσεων, τον ασφαλή δανεισμό, την πιστοληπτική
ικανότητα, την αξιοπιστία, την προστασία ταυτότητας, τις συνέπειες της κλοπής προσωπικών δεδομένων και
την προστασία από εκβιασμό πιστώσεων.
Όλα τα εκπαιδευτικά υλικά είναι διαθέσιμα στη βάση γνώσεων

Εικόνα 3. Διδακτικές δραστηριότητες στο Uniwerystet Rzeszowski - Rzeszów, Πολωνία

Πώς περιλαμβάνονται τα τεχνολογικά εργαλεία (ΤΠΕ);
Πολλά εργαλεία ΤΠΕ χρησιμοποιήθηκαν για την ενίσχυση του διδακτικού θέματος. Εφαρμόστηκαν σε μια
τάξη για να την κάνουν πιο ενδιαφέρουσα και ελκυστική. Οι αίθουσες διδασκαλίας περιλάμβαναν μια σειρά
τεχνολογικών εργαλείων. Ήταν εξοπλισμένες με έναν προβολέα δεδομένων, ο οποίος επιτρέπει στους μαθητές
να δουν τις παρουσιάσεις στον τοίχο. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές,
tablet και κινητά τηλέφωνα, ώστε όλοι να μπορούν να ακολουθήσουν τον δάσκαλο και να παίξουν αυτό το
εκπαιδευτικό παιχνίδι μόνοι τους. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν την εκπαιδευτική πλατφόρμα που περιλαμβάνει
μηχανισμούς παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του διαγωνισμού.

Τι είδους αποτελέσματα επιτεύχθηκαν χρησιμοποιώντας αυτήν τη μεθοδολογία διδασκαλίας σε σύγκριση
με τη συμβατική;
Χάρη στη χρήση αυτής της μεθοδολογίας διδασκαλίας, τα μαθήματα ήταν πιο ελκυστικά για τους μαθητές.
Οι μαθητές εργάστηκαν ενεργά με τη βοήθεια των συσκευών, συνέλεξαν πληροφορίες και δεδομένα που
παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Χάρη σε αυτές τις δραστηριότητες περισσότεροι μαθητές
και μαθήτριες έχουν πιστωτικές γνώσεις. Η χρήση εργαλείων ΤΠΕ αύξησε τα κίνητρα των μαθητών, συνέδεσε
τους μαθητές με διάφορες πηγές πληροφοριών και βοήθησε τους εκπαιδευτές να παρουσιάσουν το θέμα της
διδασκαλίας με πιο ενδιαφέρον τρόπο.
Η τεχνολογία TEAL είναι πολύ σημαντική στο σημερινό κόσμο. Είναι σημαντική στη διδασκαλία. Βοηθά
στη μαθησιακή εμπειρία χρησιμοποιώντας προσομοιώσεις και εργαστηριακές δραστηριότητες. Η ανταλλαγή
του παραδοσιακού πίνακα με διαδραστικά εργαλεία, όπως παρουσιάσεις και βίντεο, κάνει τα μαθήματα πολύ
ενδιαφέροντα και κρατά τους μαθητές συγκεντρωμένους..
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Khan Academy Kids Δωρεάν εκπαίδευση
Khan Academy – Edukacja dla Przyszłości
Website: http://www.edukacjaprzyszlosci.pl/
FB: https://www.facebook.com/edukacja.przyszlosci/

Image 1: Official logo

Ποιο είναι το μάθημα διδασκαλίας;
Ο σκοπός του Ιδρύματος Edukacja Przyszłości είναι να υποστηρίξει το Πολωνικό εκπαιδευτικό σύστημα
παρέχοντας στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς μια σύγχρονη και δωρεάν εκπαιδευτική πλατφόρμα.
Θέλουν να το επιτύχουν μέσω: Μετάφραση υλικών της Ακαδημίας Χαν, Δημιουργία δικού τους υλικού
σύμφωνα με τον τύπο της Ακαδημίας Χαν, Προώθηση της Ακαδημίας του Χαν σε εκπαιδευτικούς και μαθητές,
Εκπαίδευση εκπαιδευτικών για χρήση της πλατφόρμας της Ακαδημίας Χαν Όλα τα υλικά και οι δυνατότητες
της Khan Academy είναι διαθέσιμα δωρεάν!

Ηλικία των μαθητών
Μαθητές ηλικίας 6-14
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Τι είδους τάξη (μέγεθος, οργάνωση χώρου, διάταξη τραπεζιών κ.λπ.) έχουν χρησιμοποιηθεί;
Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν μια κανονική τάξη για τις δραστηριότητές τους. Όλοι οι μαθητές είχαν το
δικό τους tablet ή φορητό υπολογιστή. Χρησιμοποίησαν την εφαρμογή Khan Academy για να αυξήσουν τις
γνώσεις τους. Οι εκπαιδευτικοί τους βοήθησαν και τους έδωσαν συμβουλές όταν χρειαζόταν. Οι μαθητές
είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν μια εκτεταμένη βιβλιοθήκη βίντεο, διαδραστικές προκλήσεις και
αξιολογήσεις από οποιονδήποτε υπολογιστή με πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Αυτό το πλήρες εργαλείο μάθησης
προσαρμόζεται στο μαθησιακό ρυθμό των μαθητών.

Image 2. Some of the didactic activities

Περισσότερες πληροφορίες και καλές πρακτικές είναι οι παρακάτω:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=520&v=gIm6174WDYQ&feature=emb_title

Τι είδους εκπαιδευτικό υλικό χρησιμοποιήθηκε (παρουσίαση PowerPoint, βίντεο κ.λπ.);
Οι εκπαιδευτικοί, χάρη στην εφαρμογή, χρησιμοποίησαν μια συλλογή διαδραστικών δραστηριοτήτων και
βιβλίων. Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν τον προβολέα δεδομένων για να δείξουν στους μαθητές εκπαιδευτικά
βίντεο και παρουσιάσεις Power Point που έκαναν το μάθημα πιο ελκυστικό. Σύνδεσμος στο κανάλι youtube:
https://www.youtube.com/user/KhanAcademyPolski. Μερικές από τις ασκήσεις χρησιμοποιήθηκαν σε καλές
πρακτικές.

Πώς περιλαμβάνονται τα τεχνολογικά εργαλεία (ΤΠΕ);
Τα εργαλεία ΤΠΕ βελτίωσαν την εμπειρία του χρήστη. Εφαρμόστηκαν στο σύστημα για να κάνουν τη μάθηση
πιο ενδιαφέρουσα και ελκυστική. Οι μαθητές στο μάθημά τους χρησιμοποίησαν συσκευές όπως υπολογιστή,
φορητό υπολογιστή, tablet ή κινητό τηλέφωνο. Ο δάσκαλος χρησιμοποίησε τον προβολέα δεδομένων για να
δείξει στα παιδιά την παρουσίαση.

Εικόνα 3: Παράδειγμα εργαλείων ΤΠΕ
Παράδειγμα χρήσης εργαλείων ΤΠΕ σε τάξεις:
https://www.youtube.com/watch?v=wZxZZ3RgWhI
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Τι είδους αποτελέσματα επιτεύχθηκαν χρησιμοποιώντας αυτήν τη μεθοδολογία διδασκαλίας σε σύγκριση
με τη συμβατική;
Χάρη στις διαφορετικές μεθόδους μάθησης, τα δημιουργικά μαθήματα, τα εκπαιδευτικά βίντεο και τις
εργασίες, οι μαθητές ασχολούνται με θέματα ανοιχτού και πρωτότυπου περιεχομένου. Η μαθησιακή πορεία
είναι εξατομικευμένη ώστε τα παιδιά και οι μαθητές να μπορούν να μάθουν ανεξάρτητα. Είναι πιο ενδιαφέρον
για αυτούς από τις παραδοσιακές μεθόδους επειδή ανήκουν στη γενιά Ζ, οι οποίοι χρησιμοποιούν εργαλεία
ΤΠΕ σε κανονικές δραστηριότητες. Η Khan Academy κάνει την εκπαίδευση εύκολη και διασκεδαστική για
μικρά παιδιά και μαθητές. Οι μαθητές μετά τα μαθήματα μπορούν να δουν τα στατιστικά τους και να τα
συγκρίνουν με άλλα σε μια τάξη. Οι εκπαιδευτικοί έχουν επίσης πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα δεδομένα
των μαθητών τους.
Μπορούν να κατεβάσουν μια περίληψη των αποτελεσμάτων της τάξης και να μάθουν ποια θέματα είναι
προβληματικά για τους μαθητές. Το προφίλ της τάξης επιτρέπει στον καθηγητή να κοιτάξει την πρόοδο
ολόκληρης της τάξης και να προσδιορίσει γρήγορα ποιος μαθητής απαιτεί περισσότερη προσοχή και σε ποιον
τομέα. Χάρη στη χρήση των εργαλείων ΤΠΕ, τα παιδιά όχι μόνο αναπτύσσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες
αλλά επίσης παρακολουθώντας τα εκπαιδευτικά βίντεο και κάνοντας τις ασκήσεις που αναπτύσσουν οριζόντιες
δεξιότητες. Γνωρίζουμε ότι στο σημερινό κόσμο είναι πραγματικά σημαντικό να αναπτύξουμε αυτές τις
δεξιότητες όπως δημιουργικότητα, επίλυση προβλημάτων, κριτική σκέψη κ.λπ.
Όλες οι ασκήσεις ενθαρρύνουν τους μαθητές να σκέφτονται και να μάθουν, γι’ 'αυτό πιστεύουμε ότι είναι μια
καλή επιλογή για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.

Προγραμματισμός και Ρομποτικήγιαμαθητές
Ο Δήμος Λουσάντας προώθησε, για δεύτερη χρονιά, μια συμπληρωματική προσφορά Μύησης στον
Προγραμματισμό και Ρομποτική για τα μαθήματα του 4ου έτους του πρώτου κύκλου, στο πλαίσιο του
προγράμματος σπουδών, που προβλέπεται στο Ετήσιο Σχέδιο Δημοτικών Δραστηριοτήτων για Σχολεία
Αυτή η δράση αποτελεί μέρος του Ολοκληρωμένου και Καινοτόμου Σχεδίου για την Καταπολέμηση της
Σχολικής Αποτυχίας του Δήμου σε συνεργασία με το CIM Tâmega e Sousa, συγχρηματοδοτούμενο από το
Βόρειο 2020.

Ποιο είναι το μάθημα διδασκαλίας;
Αυτή η δραστηριότητα προάγει τη δημιουργικότητα, την επιστημονική, τη λογική και τη μαθηματική
συλλογιστική παρέχοντας απλοποιημένα εργαλεία προγραμματισμού υπολογιστών. Ως εκ τούτου, οι μαθητές
αναπτύσσουν διαθεματικές δεξιότητες που σχετίζονται με τη σκέψη στον υπολογιστή, μαθαίνοντας βασικές
αρχές προγραμματισμού προκειμένου να αυξήσουν τα επίπεδα ψηφιακού γραμματισμού των μαθητών.
Σύμφωνα με τον συντονιστή, Δρ. Paulo Monteiro, πραγματοποιούνται πρακτικές ασκήσεις υπολογιστικής
σκέψης, όπου τα ρομπότ χρησιμοποιούνται για την επίτευξη μιας διαδρομής μέσω των παρεχόμενων οδηγιών.
Οι μαθητές έχουν φύλλα εργασίας σε αλγόριθμους και πρακτικές ασκήσεις και επίσης δημιουργούν διαφορετικά
προγράμματα, χρησιμοποιώντας εργαλεία προγραμματισμού. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος «Έναρξη
Προγραμματισμού και Ρομποτικής», χρησιμοποιούνται εκπαιδευτικά ρομπότ εξοπλισμένα με αισθητήρες και
μονάδες, καθώς και εξοπλισμός που χρησιμεύει στην παρακολούθηση της λειτουργίας ορισμένων αυτόματων
μηχανισμών.

Ηλικία των μαθητών
Όλοι οι μαθητές στο 4ο έτος των σχολείων του δήμου απολαμβάνουν τη δραστηριότητα.
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Τι είδους τάξη (μέγεθος, οργάνωση χώρου, διάταξη τραπεζιού κ.λπ.) έχουν χρησιμοποιήσει;
Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους, 483 μαθητές από το 4ο έτος (26 τάξεις) συμμετείχαν στη
δραστηριότητα, εκ των οποίων 364 απόλαυσαν τα δύο συστατικά (συνεδρίες και εξοπλισμός)

Τι είδους εκπαιδευτικό υλικό χρησιμοποιήθηκε (παρουσίαση PowerPoint, βίντεο κ.λπ.);
Υπολογιστές; PowerPoint; Scratch

Πώς περιλαμβάνονται τα τεχνολογικά εργαλεία (ΤΠΕ);
Στο Lousada Schools Grouping, η δραστηριότητα ενεργοποιείται από τους εκπαιδευτικούς της ίδιας της ομάδας,
χρησιμοποιώντας μόνο τον εξοπλισμό που αποκτήθηκε στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου και Καινοτόμου
Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Σχολικής Αποτυχίας.Οι μαθητές χρησιμοποίησαν το έργο Scratch του
MIT, το οποίο λειτουργεί ως πύλη για τα παιδιά να μάθουν κωδικοποίηση και «βοηθούν τους νέους να μάθουν
να σκέφτονται δημιουργικά, συστηματικά λογικά και να συνεργάζονται».

Τι είδους αποτελέσματα επιτεύχθηκαν χρησιμοποιώντας αυτήν τη μεθοδολογία διδασκαλίας σε σύγκριση
με τη συμβατική;
Μαθητές
• κατανόησαν τις διαστάσεις που εμπλέκονται στην υπολογιστική σκέψη;
• επιλύθηκαν προβλήματα χωρίζοντας τα σε μικρότερα μέρη, με ομοιότητα ή μείωση της πολυπλοκότητας.
• κατανόησαν τους αλγόριθμους, τον τρόπο λειτουργίας τους και την πρακτική εφαρμογή τους.
• κατανόησαν και εφάρμοσαν τις θεμελιώδεις αρχές και έννοιες του προγραμματισμού (λογική, τύποι
δεδομένων, μεταβλητές, υπό όρους και επαναλαμβανόμενες δομές, μεταξύ άλλων).
• δημιούργησαν προγράμματα για την επίλυση προβλημάτων, κινούμενες ιστορίες ή παιχνίδια
χρησιμοποιώντας γλώσσα προγραμματισμού κειμένου ή μπλοκ περιβάλλον προγραμματισμού
• κατάλαβαν τι κάνουν τα OT.
• προγραμμάτισαν OT για την επίλυση απλών και πολύπλοκων προκλήσεων.
Το πρόγραμμα «Προγραμματισμός και Ρομποτική» για μαθητές είναι ένα καλά μελετημένο και
κατασκευασμένο πρόγραμμα που διασφαλίζει ότι οι νέοι έχουν έγκαιρη πρόσβαση σε ΤΠΕ και τεχνολογική
επίλυση προβλημάτων που μπορεί να πυροδοτήσουν ένα πρώιμο ενδιαφέρον για τις ΤΠΕ που, με τη σειρά
τους, μπορούν να οδηγήσουν σε μια αυξανόμενη εγγράμματη κοινωνία γύρω από τεχνολογίες.
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BIOESCOLA360° Lousada
Το BioEscola 360 ° Challenge είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου Λουσάντας που στοχεύει στην προώθηση
ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών και συνειδητής ιθαγένειας, μέσω της ενεργού συμμετοχής σχολείων και
σχολικών κέντρων στο δήμο για την προώθηση της περιβαλλοντικής ευθύνης, της ευαισθητοποίησης και της
βιωσιμότητας.

Ποιο είναι το μάθημα διδασκαλίας;
Σε αυτήν την πρώτη συνεδρία, η οθόνη παρουσιάζει το θέμα «Νερό» στους μαθητές και κάνει μια επίσκεψη
360o που δείχνει διαφορετικές μορφές ζωής στο νερό. Δημιουργεί επίσης ένα περιβάλλον συζήτησης με τη
συμβολή των μαθητών για στη σημασία του νερού στη γήινη ζωή. Στο δεύτερο μισό της συνεδρίας, ξεκινά
μια διερευνητική δραστηριότητα στις εγκαταστάσεις του σχολείου και να αξιολογήσει και να σημειώσει τα
προβλήματα με τα απορρίμματα νερού που εντοπίζονται και συζητούν για πιθανές λύσεις, στο πλαίσιο πάντα
του έργου BioEscola 360o.

Ηλικία των μαθητών
5-12 ετών

Τι είδους τάξη (μέγεθος, οργάνωση χώρου, διάταξη τραπεζιού κ.λπ.) έχουν χρησιμοποιήσει;
Μια τάξη κανονικού μεγέθους (~ 30 μαθητές)

Τι είδους εκπαιδευτικό υλικό χρησιμοποιήθηκε (παρουσίαση PowerPoint, βίντεο κ.λπ.);
VR Equipment; PowerPoint; Whiteboard; Journal.

Πώς περιλαμβάνονται τα τεχνολογικά εργαλεία (ΤΠΕ);
Για αυτό το πρόγραμμα, το VR χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο για τη διδασκαλία των διαφορετικών μορφών
ζωής στο νερό. Η χρήση της εικονικής πραγματικότητας παρέχει ένα νέο εργαλείο και προσέγγιση στον τρόπο
με τον οποίο οι μαθητές μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες και να οπτικοποιήσουν τη μάθηση.
Με τη χρήση ενός εργαλείου οι μαθητές βλέπουν πράγματα που με γυμνά μάτια δεν θα ήταν σε θέση να δουν,
όπως οι μορφές ζωής στο νερό. Η χρήση της εικονικής πραγματικότητας διευκόλυνε τη διδασκαλία αλλά,
επίσης, δημιούργησε μια πιο αφοσιωμένη τάξη.
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Τι είδους αποτελέσματα επιτεύχθηκαν χρησιμοποιώντας αυτήν τη μεθοδολογία διδασκαλίας σε σύγκριση
με τη συμβατική;
Με αυτό το πρόγραμμα επιτεύχθηκε μια πολύ πιο αποτελεσματική κατανόηση περιεχομένου, αυξημένο
ενδιαφέρον για το θέμα και αλληλεπίδραση με τον «πραγματικό κόσμο» χωρίς να φύγουν από τη τάξη.

Εικόνα 1. Διδακτικές δραστηριότητες
Αυτό είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την αποφυγή της διάδοσης πληροφοριών χρησιμοποιώντας μόνο το
θεωρητικό στοιχείο, για να φέρουμε τους μαθητές πιο κοντά στην τοπική πραγματικότητα και να αποκτήσουν
εμπειρίες που διαφορετικά θα ήταν δύσκολο να εξηγηθούν και που οι περισσότεροι μάλλον δεν θα μπορούσαν
να χρησιμοποιήσουν. Η εκμάθηση μέσω νέων τεχνολογιών (εξοπλισμός VR) αποδείχτηκε πολύ σαγηνευτική
σε όλες τις τάξεις και το
BIOESCOLA 3600 πέτυχε 20 μαθήματα συνολικά 750 μαθητές μέσω αυτής της νέας μάθησης.
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“MARINPREDA”ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
“MARIN PREDA” ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ - TURNU MAGURELE, ΡΟΥΜΑΝΙA
Το λύκειο «Marin Preda» στο Turnu Magurele βρίσκεται στη Muntenia, μια νότια περιοχή της Ρουμανίας, σε
απόσταση 130 χλμ. από την πρωτεύουσα του Βουκουρεστίου. Το σχολείο έχει πλούσια ιστορία και καλή εικόνα
στην κοινότητα, η οποία έχει αποκτηθεί με τα καλά αποτελέσματα των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Με
τον καιρό, έχουμε γίνει καλύτεροι σε διάφορους τομείς.

Εικόνα 1. Λύκειο «Marin Preda» - Είσοδος εκπαιδευτικών
Το ίδρυμά μας περιλαμβάνει και τα τρία επίπεδα εκπαίδευσης, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, και λύκειο,
σήμερα έχει περίπου 800 μαθητές και 64 εκπαιδευτικούς. Υπάρχουν 10 τάξεις στο δημοτικό σχολείο, 8 τάξεις
στο γυμνάσιο και 15 τάξεις στο λύκειο. Πιστεύουμε ότι οι δάσκαλοί μας χαρακτηρίζονται από επαγγελματισμό
και αξιοποιούν αγαπημένες αξίες όπως: ομαδική εργασία, αμοιβαίο σεβασμό, καλή σχέση με τους μαθητές,
ανοιχτότητα προς νέες μεθόδους και στρατηγικές, ενθουσιασμός, επιθυμία βελτίωσης.
Line:
http://www.liceulmarinpreda.ro/ (RO only)
https://www.facebook.com/liceulmarinpreda/
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Ποιο είναι το μάθημα διδασκαλίας;
Δεδομένου ότι είμαστε δημόσιο σχολείο, διδάσκουμε το εθνικό πρόγραμμα σπουδών. Στη χώρα μας, ωστόσο,
έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε προαιρετικά μαθήματα, τα οποία δημιουργούνται με βάση τις
προτιμήσεις των μαθητών και των γονιών τους. Ως εκ τούτου, προκειμένου να αυξήσουμε την ελκυστικότητα
του σχολείου μας, καθώς και να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους, δημιουργήσαμε
μια πλούσια και ποικίλη εκπαιδευτική προσφορά, επιτρέποντας στους μαθητές να επιλέξουν από εκείνα τα
μαθήματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Στο υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης,
οι περισσότερες τάξεις έχουν ανθρωπιστικό προφίλ, αλλά υπάρχει επίσης μια τάξη σε κάθε βαθμό που
επικεντρώνεται κυρίως στις επιστήμες. Εκτός από αυτό, στο δευτεροβάθμιο επίπεδο, υπάρχει μια ειδική τάξη
που μελετά πιάνο.
Για αυτήν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία ήταν διαθεματική, συνδυάζοντας στοιχεία φυσικής και
βιολογίας, οι μαθητές έμαθαν για τη φωτοαντίληψη και τις ανθρώπινες αισθητικές ελλείψεις. Οι μαθητές
ανακάλυψαν την ανατομική δομή του βολβού του ματιού, αναγνώρισαν τα συστατικά του οργάνου, τους
εξηγήθηκαν η διαδικασία σχηματισμού εικόνας, εντόπισαν τις αιτίες και τις εκδηλώσεις των κύριων ελλείψεων
όρασης. Ενώ εργάζονταν σε ομάδες, οι μαθητές παρατήρησαν και περιέγραψαν την προβολή των αντικειμένων
σε φακούς. Συνδέθηκαν επίσης σωστά τους τύπους φακών που απαιτούνται για τη διόρθωση των ελλείψεων
όρασης.

Ηλικία των μαθητών
Τα κορίτσια και τα αγόρια που συμμετείχαν σε αυτήν τη δραστηριότητα είναι στην 7η τάξη, που σημαίνει
ότι είναι 12-13 ετών. Οι μαθητές μας ήταν πολύ ενθουσιασμένοι για να συμμετάσχουν στις προτεινόμενες
εργασίες, ειδικά επειδή ήταν η πρώτη φορά που είχαν την ευκαιρία να πειραματιστούν μια νέα μεθοδολογία
εργασίας. Ήταν επίσης η πρώτη τους συμμετοχή σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Εικόνα 2. Εκτελούμενες δραστηριότητες
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Τι είδους τάξη (μέγεθος, οργάνωση χώρου, διάταξη τραπεζιού κ.λπ.) έχουν χρησιμοποιήσει;
Υπήρχαν περίπου 24 μαθητές στην τάξη και επειδή τα θρανία σε αυτό το εργαστήριο είναι ειδικά σχεδιασμένα
για πειράματα, δεν μπορούσαν να μετακινηθούν. Επομένως, όταν οι μαθητές κλήθηκαν να εργαστούν σε
ομάδες, δεν ήταν σε θέση να βλέπουν ο ένας τον άλλον. Ωστόσο, όλοι μπόρεσαν να δουν τι προβάλλεται
στον πίνακα. Κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές έμαθαν για τη φωτοαντίληψη και τις
ανθρώπινες αισθητηριακές ατέλειες. Ανακάλυψαν την ανατομική δομή του βολβού του ματιού, αναγνώρισαν
τα συστατικά του οργάνου, τους εξήγησαν τη διαδικασία σχηματισμού εικόνας, εντόπισαν τις αιτίες και
τις εκδηλώσεις των κύριων ελλείψεων όρασης. Ενώ εργάζονταν σε ομάδες, οι μαθητές παρατήρησαν και
περιέγραψαν την προβολή των αντικειμένων σε φακούς. Συνδέθηκαν επίσης σωστά τους τύπους φακών που
απαιτούνται για τη διόρθωση των ελλείψεων όρασης.

Εικόνα 3. Διδακτικές δραστηριότητες

Τι είδους εκπαιδευτικό υλικό χρησιμοποιήθηκε (παρουσίαση PowerPoint, βίντεο κ.λπ.);
Για την ανάπτυξη της δραστηριότητας, χρησιμοποιήθηκαν διαδικτυακοί πόροι (ένα σύντομο βίντεο, διαφορετικές
εικόνες που συνδέονται με το υπό συζήτηση θέμα), καθώς και παρουσιάσεις PowerPoint. Κατά τη διάρκεια της
δραστηριότητας, οι μαθητές κλήθηκαν να παρακολουθήσουν ένα βίντεο σχετικά με ένα βιολογικό πείραμα,
δηλαδή την ανατομή ενός βολβού. Είχε τον ίδιοσκοπό να μελετήσει το συγκεκριμένο φαινόμενο όπως ένα
παραδοσιακό πείραμα, αλλά λόγω του διαδικτυακού / ψηφιακού στοιχείου, ήταν πολύ πιο ελκυστικό για τους
μαθητές. Επιπλέον, ο χρόνος που απαιτείται για την αφομοίωση των πληροφοριών μειώθηκε έως και 30-40%,
σε σύγκριση με το παραδοσιακό στυλ μάθησης. Αυτή η σύγχρονη μέθοδος διδασκαλίας και μάθησης, όπου
εμπλέκεται η τεχνολογία, χαρακτηρίζεται από εξατομίκευση και διαφοροποίηση. Ταυτόχρονα, είναι χρήσιμο
όταν οι φυσικοί διδακτικοί πόροι είναι περιορισμένοι. Είναι επίσης μια ασφαλής μέθοδος αν σκεφτούμε τις
προκλήσεις ή ακόμα και τους κινδύνους που φέρνει ένα πραγματικό πείραμα, που πραγματοποιείται στην τάξη.
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Πώς περιλαμβάνονται τα τεχνολογικά εργαλεία (ΤΠΕ);
Τεχνολογικά εργαλεία και εφαρμογές χρησιμοποιήθηκαν σε διαφορετικά στάδια της δραστηριότητας. Ο
υπολογιστής, ο βιντεοπροβολέας και ο πίνακας ήταν μέσα για να βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων της
δραστηριότητας, αλλά αύξησαν επίσης τα κίνητρα για τη μελέτη των μαθητών.

Εικόνα 4. Διδακτικές δραστηριότητες
Τι είδους αποτελέσματα επιτεύχθηκαν χρησιμοποιώντας αυτήν τη μεθοδολογία διδασκαλίας σε
σύγκριση με τη συμβατική;
Η χρήση της μεθοδολογίας TEAL κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας, στην οποία ο δάσκαλος δεν ήταν
πλέον στο επίκεντρο της προσοχής, ούτε ήταν ο ανώτατος κάτοχος της γνώσης, αποδείχθηκε αποτελεσματικός
όχι μόνο στην αλλαγή της ρουτίνας στην τάξη αλλά και στη βελτίωση των μαθησιακών επιτευγμάτων των
μαθητών . Οι μαθητές μας δεν ήταν πλέον παθητικοί ακροατές. Ενθαρρύνθηκαν να λύσουν μαζί προβλήματα,
να βρουν τις κατάλληλες λύσεις, να μάθουν ο ένας από τον άλλο. Έτσι, έγιναν οι πραγματικοί πρωταγωνιστές
της μαθησιακής πορείας. Κατά τη διάρκεια των διαφορετικών σταδίων της μαθησιακής διαδικασίας,
ανέλαβαν διάφορους ρόλους: «παραγωγοί», «συγγραφείς» και «καταναλωτές». Στο τέλος του μαθήματος, το
συναίσθημα της αυτό-ικανοποίησης ήταν καταπληκτικό. Ένα άλλο μεγάλο πλεονέκτημα της μεθοδολογίας
TEAL που βιώσαμε ήταν το γεγονός ότι προώθησε την ένταξη. Οι πιο αδύναμοι μαθητές, οι οποίοι σε τακτική
βάση μένουν έξω και αναπτύσσουν ένα αίσθημα απογοήτευσης, αυτή τη φορά ένιωσαν πολύτιμα μέλη της
ομάδας, βρήκαν τον δικό τους ρόλο στις προτεινόμενες εργασίες, ενθαρρύνθηκαν να συμβάλουν στο τελικό
αποτέλεσμα.

Εικόνα 5. Διδακτικές δραστηριότητες
Κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας, χρησιμοποιήθηκαν επαγωγικές μέθοδοι: από την
παρατήρηση και την πρακτική έως το εννοιολογικό πλαίσιο. Η επιτυχία της δραστηριότητας ενισχύθηκε από
ερωτήσεις έννοιας με ατομικό προβληματισμό, συζητήσεις με συμμαθητές και διορθωτικά σχόλια από τον
δάσκαλο. Έτσι, οι μαθητές μπόρεσαν να αναπτύξουν τις γνωστικές τους δεξιότητες (καλύτερη διατήρηση,
ανακλαστική μάθηση, τοποθέτηση / επίλυση προβλημάτων), τις κοινωνικές και διαπροσωπικές δεξιότητές
τους (με συνεργασία και ομαδική εργασία), τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, καθώς και τις συναισθηματικές
και κινητήριες δεξιότητές τους . Πιστεύουμε ότι η τελευταία κατηγορία είναι ύψιστης σημασίας στη σημερινή
κοινωνία. Ως δάσκαλοι, στοχεύουμε να αυξήσουμε τα κίνητρα των μαθητών μας για σπουδές έτσι ώστε να
αναπτύξουν μια θετική στάση απέναντι στο σχολείο. Η μεθοδολογία TEAL είναι ένας σημαντικός τρόπος για
να μας βοηθήσει να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο.
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“MARIN PREDA” THEORETICAL HIGH-SCHOOL
“MARIN PREDA” ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ - TURNU MAGURELE, ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Λύκειο «Marin Preda» στο Turnu Magurele - Ρουμανία, αν και βρίσκεται μόνο 130 χλμ. από την πρωτεύουσα,
το Βουκουρέστι, ανήκει σε μια αρκετά φτωχή περιοχή, με ψηλό ποσοστό ανεργίας και με πολλές οικογένειες
που αγωνίζονται να προσφέρουν στα παιδιά τους τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να μελετήσουν (αγοράζουν
τα βιβλία που προτείνει ο δάσκαλος ή παρόμοια βιβλία μαθητών, προσπαθούν να τους αγοράσουν υπολογιστές
/ smartphone με πρόσβαση στο διαδίκτυο, έτσι ώστε τα παιδιά τους να έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακούς
πόρους) .

Εικόνα 1. Γυμνάσιο «Marin Preda» - Είσοδος εκπαιδευτικών
Το κλίμα στον οργανισμού είναι ανοιχτό και ενθαρρυντικό, χαρακτηρίζεται από δυναμισμό και ικανοποιεί
τους το δυναμικό του. Οι σχέσεις μεταξύ συναδέλφων βασίζονται στο σεβασμό, την υποστήριξη και την
ειλικρίνεια. Οι δάσκαλοι στο σχολείο μας ενδιαφέρονται να αυξήσουν τα κίνητρα των μαθητών για μάθηση,
για να γίνουν ενεργοί πολίτες στις κοινότητές τους. Είμαστε επίσης προσεκτικοί στο επίπεδο της εκπαίδευσης
που παρέχουμε στους μαθητές μας. Link:
Link:
http://www.liceulmarinpreda.ro/ (RO only)
https://www.facebook.com/liceulmarinpreda/
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Ποιο είναι το μάθημα διδασκαλίας;
Παρά τους περιορισμένους ψηφιακούς πόρους που προσφέρει το σχολείο, οι καθηγητές μας γνωρίζουν το
σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η τεχνολογία στη ζωή μας, είτε είμαστε ενήλικες, έφηβοι ή μικρά παιδιά. Ως
εκ τούτου, οι περισσότεροι καθηγητές στο σχολείο μας έχουν συμμετάσχει σε μαθήματα κατάρτισης με στόχο
την ανάπτυξη της ψηφιακής τους ικανότητας, τη βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης. Το
ενδιαφέρον για τη χρήση της τεχνολογίας στη διδακτική διαδικασία ήταν ένας από τους λόγους που ήμασταν
πρόθυμοι να δοκιμάσουμε μια νέα μεθοδολογία στην οποία χρησιμοποιούνται τα εργαλεία πληροφορικής.
Η δραστηριότητα που περιγράφεται παρακάτω πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του μαθήματος της
Φυσικής Επιστήμης και είχε ως στόχο την ανάπτυξη των γνώσεων των μαθητών σχετικά με μέρη των φυτών,
τον ρόλο κάθε τμήματος, καθώς και την αναγνώριση παραγόντων κινδύνου για την υγεία του, ξεκινώντας από
την παρουσίαση με σύντομα κείμενα, παρακολούθηση ταινιών και περιπτωσιολογικές μελέτες.

Εικόνα 2. Διδακτικές δραστηριότητες

Ηλικία των μαθητών
Τα κορίτσια και τα αγόρια που συμμετείχαν σε αυτή τη δραστηριότητα είναι στην 3η τάξη. Είναι ηλικίας 8-9
ετών. Οι μαθητές μας ήταν πολύ ενθουσιασμένοι για να συμμετάσχουν στις προτεινόμενες εργασίες, ειδικά
επειδή ήταν η πρώτη φορά που είχαν την ευκαιρία να πειραματιστούν μια νέα μεθοδολογία εργασίας. Ήταν
επίσης η πρώτη τους συμμετοχή σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Εικόνα 3. Διδακτικές δραστηριότητες
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Τι είδους τάξη (μέγεθος, οργάνωση χώρου, διάταξη τραπεζιού κ.λπ.) έχουν χρησιμοποιήσει;
Η τάξη αποτελείται από 28 μαθητές που οργανώθηκαν σε ομάδες. Αυτό τους επέτρεψε να εκφραστούν
καλύτερα, τους δίδαξε επίσης να αναλάβουν την ευθύνη για τις αποφάσεις τους (για παράδειγμα, όταν έπαιζαν
ένα ομαδικό παιχνίδι). Έμαθαν να μοιράζονται πληροφορίες, να αναζητούν λύσεις μαζί, να εντοπίζουν
διαφορετικούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη ζωή μας με αρνητικό τρόπο. Το γεγονός ότι ο
δάσκαλος είχε διαφορετικό ρόλο έκανε τους μαθητές να αλλάξουν την αντίληψή τους για μάθηση. Ο δάσκαλος
ήταν εκεί μόνο για να τους καθοδηγήσει. Τους έκανε να αισθάνονται σίγουροι για τις δικές τους ικανότητες,
τους ενθάρρυνε να μάθουν ο ένας από τον άλλο. Έτσι, υπήρξε μια σημαντική αλλαγή από την τάξη που
βασίζεται στη διάλεξη όπου οι μαθητές είναι παθητικοί ακροατές, σε μια τάξη επίλυσης προβλημάτων, ομότιμη
μάθηση που συνδύασε διαφορετικές μεθόδους ενεργητικής μάθησης που προώθησε την ενεργή συμμετοχή και
συμβολή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία.

Εικόνα 4. Διδακτικές δραστηριότητες

Τι είδους εκπαιδευτικό υλικό χρησιμοποιήθηκε (παρουσίαση PowerPoint, βίντεο κ.λπ.);
Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, χρησιμοποιήθηκε διαφορετικό εκπαιδευτικό υλικό όπως παρουσιάσεις
PowerPoint σχετικά με τα φυτά (τι χρειάζονται να αναπτυχθούν) ή για τα λαχανικά και τη σημασία τους για
την υγεία μας, εκπαιδευτικά παιχνίδια (όπως παζλ ή παιχνίδια Kahoot) ή βίντεο στο Youtube. Η σύνδεση με
το Διαδίκτυο διεύρυνε τους πόρους στους οποίους είχαν πρόσβαση τόσο ο δάσκαλος όσο και οι μαθητές.
Κατάφεραν να βρουν απαντήσεις στις ερωτήσεις τους σχεδόν αμέσως, κατάφεραν να κάνουν συγκρίσεις και
να επιλέξουν τα πιο κατάλληλα δεδομένα.

Εικόνα 5. Διδακτικές δραστηριότητες
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Πώς περιλαμβάνονται τα τεχνολογικά εργαλεία (ΤΠΕ);
Χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα εργαλεία πληροφορικής όπως φορητός υπολογιστής, βιντεοπροβολέας,
tablet και smartphone. Δυστυχώς, δεν υπάρχει διαδραστικός πίνακας σε αυτήν την τάξη, μόνο ένας κανονικός
πίνακας.
Τι είδους αποτελέσματα επιτεύχθηκαν χρησιμοποιώντας αυτήν τη μεθοδολογία διδασκαλίας σε
σύγκριση με τη συμβατική;
Η χρήση της τεχνολογίας μετέτρεψε την τάξη από μονότονη σε πολύ διαδραστική. Οι μαθητές είχαν την
ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν κάτι με το οποίο είναι πραγματικά εξοικειωμένοι στην καθημερινή τους ζωή,
αλλά αυτή τη φορά είχαν διαφορετικό κίνητρο και εξυπηρέτησε διαφορετικό σκοπό. Τους έδωσε ακόμη την
ευκαιρία να δείξουν στο δάσκαλό τους άλλες ικανότητες που έχουν και για τις οποίες είναι τόσο περήφανοι.
Εκτός από τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων (δάσκαλου και μαθητών), αυτός ο
τύπος δραστηριότητας συνέβαλε στην ανάπτυξη κοινωνικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων, καθώς και στις
επικοινωνιακές δεξιότητες όλων των εμπλεκόμενων.

Εικόνα 6. Διδακτικές δραστηριότητες
Υπάρχει μια ακόμη πτυχή σχετικά με τη χρήση της μεθοδολογίας TEAL που θα θέλαμε να επισημάνουμε,
δηλαδή ότι απαιτεί ενημέρωση του προφίλ του εκπαιδευτικού, με την έννοια ότι πρέπει να αποκτήσει
συγκεκριμένες ικανότητες και να επανεξετάσει τον τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησης του μαθήματος του.
Υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη χρήση αυτού του τύπου τεχνολογίας:
αυτονομία στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, εμπιστοσύνη στις νέες ρυθμίσεις, εξαιρετική
γνώση του διαδικτύου αντικειμένου και προσαρμοστικότητα σε συνεχώς μεταβαλλόμενες καταστάσεις. Είναι
αλήθεια ότι προγραμματισμός δραστηριοτήτων παρόμοιες με αυτές που περιγράφονται παραπάνω μπορεί να
απαιτούν περισσότερο χρόνο στην αρχή (ειδικά λόγω της συμμετοχής ψηφιακών / τεχνολογικών εργαλείων).
Ωστόσο, όταν ο δάσκαλος αποκτήσει εξοικείωση και εμπιστοσύνη στη χρήση τέτοιων εργαλείων, μπορεί να
επικεντρωθεί πλήρως στη μαθησιακή διαδικασία και να απολαύσει τα οφέλη που αποφέρει.
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9.FUN & SMART CLASS
Η μελέτη περίπτωσης του CCIF CYPRUS "FUN @ SMART CLASS" χρησιμοποιεί τη
μεθοδολογία TEAL στη διδασκαλία των ανθρωπιστικών επιστημών (ξένες γλώσσες και
ψηφιακές δεξιότητες σε ένα καινοτόμο πλαίσιο γρήγορης, διασκεδαστικής και έξυπνης
μάθησης)
• Τι μπορεί να θεωρηθεί μεθοδολογία TEAL για τη χώρα σας;
Στην Κύπρο, σε επίπεδο Γυμνασίου, προσφέρεται ένα τριετές πρόγραμμα γενικής εκπαίδευσης
εμπλουτισμένο με στοιχεία τεχνικών γνώσεων. Υπάρχουν προγράμματα σπουδών για
κάθε μάθημα, που αποτελούνται από στόχους, αντικείμενο, ενδεικτικές μεθόδους και
υλικό διδασκαλίας. Οι ΤΠΕ και η εκμάθηση ξένων γλωσσών αποτελούν προτεραιότητα
στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου. Ένα εθνικό πρόγραμμα σπουδών για τις ΤΠΕ ως
αντικείμενο από μόνο του εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2002 σε όλα τα επίπεδα του
δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος, ενώ οι ΤΠΕ ως εργαλείο έχουν ενσωματωθεί σε άλλους
θεματικούς τομείς, όπως η εκμάθηση ξένων γλωσσών.
Η εκμάθηση των δύο ξένων γλωσσών - Αγγλικά και Γαλλικά - είναι υποχρεωτική στις τρεις
τάξεις του γυμνασίου. Οι ευρύτεροι στόχοι τους είναι παράλληλοι με εκείνους της σύγχρονης
διδασκαλίας και εκμάθησης γλωσσών, εστιάζοντας στην «τεχνογνωσία» (πρόγραμμα σπουδών
περιεχομένου), «τεχνογνωσία» (δεξιότητες) και «τεχνογνωσία» (πολιτιστική ευαισθητοποίηση
και κριτική αξιολόγηση). Οι αίθουσες γλωσσών δημιουργούνται σταδιακά σε επίπεδο
γυμνασίου. Οι αίθουσες σύγχρονων γλωσσών είναι αίθουσες πολλαπλών λειτουργιών που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ως συμβατική τάξη, ως κέντρο αυτό-πρόσβασης (SAC) είτε
ως κέντρο πόρων γλωσσών (LRC).
• Ποια είναι η αντίληψη της μεθοδολογίας TEAL στη χώρα σας;
Σε μια πρόσφατη μελέτη (Empirica, 2006) σχετικά με τη χρήση υπολογιστών και διαδικτύου
σε σχολεία στην Ευρώπη, διαπιστώθηκε ότι σχεδόν όλα τα σχολεία στην Κύπρο χρησιμοποιούν
πλέον υπολογιστές στη διδασκαλία και έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, με το υψηλότερο
ποσοστό να επιτυγχάνεται στα δημοτικά σχολεία (95%). Μόνο το 31% χρησιμοποιεί το
διαδίκτυο μέσω ευρυζωνικής σύνδεσης, κατατάσσοντας την Κύπρο 25η μεταξύ των 27 χωρών
που συμμετέχουν στην έρευνα. Ωστόσο, η έρευνα δεν κατέστησε σαφές πόσοι υπολογιστές
χρησιμοποιούνται ανά τάξη ενώ η μελέτη βασίστηκε σε περιορισμένες παρατηρήσεις. Ενώ
τα σχολεία στην Κύπρο φαίνεται να είναι καλά εξοπλισμένα με τεχνολογία, υπάρχει επίσης
εκπαιδευτικό σχέδιο ΤΠΕ για την τυπική εκπαίδευση, αυτό που λείπει γενικά είναι μια ολιστική
στρατηγική ηλεκτρονικής μάθησης που περιλαμβάνει την εκπαίδευση, τις επιχειρήσεις και
τη βιομηχανία. (Vrasidas, C., & Glass, C. V. (2002). (Eds.) Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και
κατανεμημένη μάθηση Greenwich, CT: Information Age Publishing, Inc.).
https://www.ccifcyprus.com/resources.html
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Όνομα της μελέτης / παράδειγμα / σύλλογος / σχολείο... που εκτελεί τη δραστηριότητα που
αναφέρετε για την έρευνά σας (σύνδεσμος προς ιστότοπο ή παρόμοιο εάν είναι δυνατόν)
Η Κύπρος και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν υπογράψει αρκετά πρωτόκολλα χρηματοοικονομικής και τεχνικής
συνεργασίας. Επιπλέον, κυπριακοί δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί συμμετέχουν όλο και περισσότερο σε
διάφορες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από τηνΕΕ. Το CCIF CYPRUS παρέχει ένα
ενεργό μαθησιακό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς, εφαρμόζοντας συνεργατική και ενεργή μάθηση για την
υποστήριξη και την ενσωμάτωση των μαθητών προσφύγων. Οι εθελοντές του CCIF Κύπρου εργάζονται με
διαδραστικά μέσα μάθησης εμπλουτισμένα με την τεχνολογία. Η περίπτωση μελέτης του προγράμματος DIGEU
από το CCIF Κύπρου επικεντρώνεται σε ελκυστικές εμπειρίες για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Οι
εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν τα μαθήματα τους σύμφωνα με τις στρατηγικές TEAL για ενεργή μάθηση. Στη
“FUN @ SMART CLASS” οι μαθητές διδάσκονται ξένες γλώσσες σε ένα καινοτόμο πλαίσιο γρήγορης,
διασκεδαστικής και έξυπνης μάθησης.
«FUN & SMART CLASS»
Οι Park και ο Choi [22] καθόρισαν την τάξη ως τον φυσικό χώρο που έχει συνδεθεί με τις εκπαιδευτικές
προσεγγίσεις μέσα στο χρόνο. Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποίησαν το ρητορικό / διαλογικό σύστημα σε
ένα μη ειδικό χώρο διδασκαλίας και σε ένα μη σκηνικό (non setting) για το δάσκαλο και τους μαθητές. Οι
μαθητές κάθονταν γύρω από τον δάσκαλο με μια μη συγκεκριμένη σειρά. Στη «FUN & SMART CLASS»
χρησιμοποιούμε τρόπους μη-τυπικής εκπαίδευσης και τεχνολογικά βελτιωμένες μεθόδους για τη δημιουργία
νέων σεναρίων διδασκαλίας. Από την ίδρυσή του το 2016, το CCIF Κύπρος παρέχει χώρο για εθελοντές
επαγγελματίες, με πάθος για την παροχή εκπαίδευσης. Πιστεύουμε στη μετασχηματιστική δύναμη της μη
τυπικής εκπαίδευσης και στην ικανότητά της να απλοποιεί τον τρόπο που μαθαίνουμε και να υποστηρίζει την
ένταξη όλων των μαθητών μέσω της εκπαίδευσης.

Ποιο είναι το μάθημα διδασκαλίας;
Language Learning
•
•

ΕΛΛΗΝΙΚΑ για μαθητές μετανάστες και πρόσφυγες
Ξένες γλώσσες, αγγλικά και γαλλικά

Προκλήσεις και δυνατότητες: Στην προσπάθεια μας να προωθήσουμε νέες μαθησιακές πρωτοβουλίες,
αντιμετωπίζουμε πολλές προκλήσεις όπως η έλλειψη σταθερών στρατηγικών σχεδίων και η αξιολόγηση των
διαδικτυακών προγραμμάτων.

Ηλικία των μαθητών
•
•

Πρόσφυγες ή μετανάστες μαθητές που μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα, ηλικίας 7-16 ετών
Μαθητές που μαθαίνουν Αγγλικά και Γαλλικά, 12-16 ετών

Τι είδους τάξη (μέγεθος, οργάνωση χώρου, διάταξη τραπεζιού κ.λπ.) έχουν χρησιμοποιηθεί;
FUN & SMART CLASS είναι :
• Η διάταξη των θρανίων είναι αντικριστά σε ομάδες.
• Η εικονική απογευματινή τάξη είναι διαδικτυακή.
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Τι είδους εκπαιδευτικό υλικό χρησιμοποιήθηκε (παρουσίαση PowerPoint, βίντεο κ.λπ.);
Τάξη:
Τα μαθήματα ξεκινούν με παρουσιάσεις ppt και βίντεο. Οι μαθητές δημιουργούν τότε το δικό τους σενάριο
χρησιμοποιώντας τα κινητά τους τηλέφωνα. Οι μαθητές κατανοούν βασικούς όρους και επικοινωνούν σε
καθημερινές καταστάσεις που απαιτούν άμεση ανταλλαγή πληροφοριών.Οι μαθητές μαθαίνουν για παράδειγμα
πως να επικοινωνούν:
•
•
•
•

Σε ένα σουπερμάρκετ
Στο νοσοκομείο
Με τους δασκάλους και τους συνομηλίκους τους στο σχολείο
Η μη τυπική αξιολόγηση γίνεται με διασκεδαστικό σ ́ένα παραγωγικό περιβάλλον.

Στη διδασκαλία των αγγλικών και των γαλλικών χρησιμοποιούμε επίσης το «Learning by doing. Οι
καλλιτεχνικές εκφράσεις γίνονται ένα χρήσιμο εργαλείο μάθησης που προωθεί επίσης τον πολιτισμό και τις
ψηφιακές δεξιότητες.
•
•
•
•

Επαγγελματίες της τέχνης προσκαλούνται στα εργαστήρια τέχνης
Μαθαίνουν στους μαθητές πώς να φτιάχνουν έργα τέχνης μιλώντας στη ξένη γλώσσα
Οι μαθητές λαμβάνουν μέρος σε εργαστήρια αφήγησης (story telling)
Μαθαίνουν μαγειρεύοντας τις μέρες κουζίνας και πολιτισμού.

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ
Η εικονική απογευματινή τάξη είναι διαδικτυακή. Οι μαθητές μαθαίνουν αγγλικά και γαλλικά με το κινητό
τους τηλέφωνο σε μια εξατομικευμένη διαδρομή μάθησης. Με τη δωρεάν εφαρμογή DUOLINGO κάνουν
επανάληψη, εμπεδώνουν τη νέα γνώση και εξασκούνται. Οι ενότητες ομαδοποιούνται για να σχηματίσουν
γλωσσικές δεξιότητες. Κάθε μάθημα αποτελείται από μια σειρά δραστηριοτήτων όπως η μετάφραση, η
αντιστοίχιση κτλ. https://schools.duolingo.com/
Το εκπαιδευτικό σενάριο περιλαμβάνει:
•
•
•
•
•
•

ακρόαση
κάρτες flash
ασκήσεις πολλαπλής επιλογής
παιχνίδια
διαγωνισμούς
κουίζ
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Πώς περιλαμβάνονται τα τεχνολογικά εργαλεία (ΤΠΕ);
FUN @ SMART CLASS χρησιμοποιεί διαφορετικά εργαλεία ΤΠΕ με τη συμμετοχή των μαθητών για την
ενίσχυση των μαθησιακών κινήτρων τους. Χρησιμοποιούμε το διαδραστικό πίνακα, τα ονλάιν κομικς για τις
κατ’οικον εργασίες, τα κουίζ και καταιγισμό ιδεών.
• Οι μαθητές δημιουργούν πρωτότυπες μίνι ιστορίες για κατανόηση, ανάγνωση και ακουστικές ασκήσεις.
• Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν πρωτότυπες δραστηριότητες για να διδάξουν τον τρόπο έρευνας και το
φιλτράρισμα πληροφοριών.
• Οργανώνονται διασκεδαστικοί μικροί διαγωνισμοί
• Οι διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν ασκήσεις με εικόνες, σημεία
γραμματικής, ακουστικές και πληκτρολόγησης. Οι μαθητές μαγνητοφωνούν ή βιντεογραφούν τις ιστορίες
τους με τα κινητά τους και στη συνέχεια τις ακούνε ή και ανταλλάζουν με τους συμμαθητές τους για άμεση
διόρθωση της ομιλίας.
Self-directed learning with
- https://apps.apple.com/us/app/showme-interactive-whiteboard/id445066279 - https://www.pixton.com/
- https://quizizz.com/admin/quiz/new?source=admin&trigger=header
- https://kahoot.com/
Τι είδους αποτελέσματα επιτεύχθηκαν χρησιμοποιώντας αυτήν τη μεθοδολογία διδασκαλίας σε
σύγκριση με τη συμβατική;
•
•
•

Καλή γνώση / ευφράδεια στη ξένη γλώσσα
Διασκεδαστικές ασκήσεις αξιολόγησης
Μάθηση από το σπίτι με ανεξάρτητο και ευέλικτο ωράριο μάθησης

Η διδασκαλία ξένων γλωσσών υποστηρίζεται από την τεχνολογία Active-Enabled Active Learning (TEAL), μια
παιδαγωγική καινοτομία που καθιερώθηκε σε μια τάξη πολυμέσων ενισχυμένης τεχνολογίας, με έμφαση στην
διδασκαλία και τη μάθηση με γνώμονα τον κονστρουκτιβισμό. Ευελπιστούμε ότι περισσότερα εκπαιδευτικά
ιδρύματα θα υιοθετήσουν τη μεθοδολογία TEAL στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών.
Η FUN @ SMART CLASS παρέχει δωρεάν εκπαίδευση σε μαθητές με λιγότερες ευκαιρίες, σ’ ένα ελκυστικό
διαδραστικό περιβάλλον διαρρυθμισμένο για τη μη τυπική εκπαίδευση.

Image 1. Didactic activities
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FUN & SMART CLASS@COWORKING
To CCIC Cyprus με τη «FUN & SMART CLASS@coworking» συνδυάζει τη διδασκαλία των γλωσσών με την
απασχολησιμότητα και τις ψηφιακές δεξιότητες. Οι μαθητές μαθαίνουν αγγλικά ενώ ταυτόχρονα μαθαίνουν
για τη ψηφιακή επικοινωνία, προσωπική εικόνα, επεξεργασία βίντεο κτλ. Το ΟΡΑΜΑ του CCIF CYPRUS
είναι να ενδυναμώσει τους μαθητές ανεξάρτητα από το φύλο, το κοινωνικό, πολιτιστικό ή εκπαιδευτικό
υπόβαθρο για ενεργή πολιτότητα, εθελοντισμό, ανοχή, σεβασμό, αμοιβαία κατανόηση, βιώσιμη ανάπτυξη και
ανάπτυξη ζωής.

Ποιο είναι το μάθημα διδασκαλίας;
ΑΓΓΛΙΚΑ σαν ξένη γλώσσα (EFL) ΚΑΙ Ψηφιακές δεξιότητες
Η FUN & SMART CLASS @coworking περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
•
•
•
•

Επωνυμία, προσωπική εικόνα
Ψηφιακή επικοινωνία
Επεξεργασία βίντεο και φωτογραφιών
Χρήση τεχνολογίας

Ηλικία των μαθητών
•
•

Μαθητές 13-18 ετών
νέοι 18-25 χρονών

Τι είδους τάξη (μέγεθος, οργάνωση χώρου, διάταξη τραπεζιού κ.λπ.) έχουν χρησιμοποιήσει;
•
•

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ με ΗΥ, τάμλετς και έξυπνα τηλέφωνα;
ΚΙΝΗΤΗ τάξη (τα εργαστήρια γίνονται σε διαφορετικές εγκαταστάσεις άλλων πολιτιστικών οργανισμών)

Τι είδους εκπαιδευτικό υλικό χρησιμοποιήθηκε (παρουσίαση PowerPoint, βίντεο κ.λπ.);
•
•
•
•
•

Παρουσιάσεις PP
Εκμάθηση με κινητά τηλέφωνα
Εκμάθηση με ψηφιακά εργαλεία
Παιχνίδια
Εκμάθηση με κοινωνικά μέσα, Facebook, Twitter, Instagram
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Πώς περιλαμβάνονται τα τεχνολογικά εργαλεία (ΤΠΕ);
Το FUN & SMART CLASS @coworking χρησιμοποιεί διαφορετικά ΔΩΡΕΑΝ εργαλεία που ενθαρρύνουν
τους μαθητές να διευρύνουν τις γνώσεις τους. Οι μαθητές παρακολουθούν τις παρουσιάσεις και στη συνέχεια,
σε ομάδες συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους για τις ασκήσεις τους.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Οπτική ταυτότητα
Οδηγός συναισθημάτων
Δημιουργία λογότυπου, ιστότοπου και εφαρμογές για κινητά
Video Marketing, βίντεο animation
Ψηφιακό μάρκετινγκ
Επιχειρηματικό σχέδιο
Δημιουργία ψηφιακού περιεχόμενου, κείμενο, εικόνα, ήχος, βίντεο, κινούμενα σχέδια
Διαδικτυακή ασφάλεια
Ηλεκτρονικό εμπόριο

FREE TOOLS:
•
•
•
•
•

https://www.canva.com/
https://biteable.com/
https://spark.adobe.com/
https://www.powtoon.com/
https://www.pixton.com/

Τι είδους αποτελέσματα επιτεύχθηκαν χρησιμοποιώντας αυτήν τη μεθοδολογία διδασκαλίας σε
σύγκριση με τη συμβατική;
•
•
•
•
•

Ευφράδεια στα Αγγλικά
Γνώσεις για την πολιτιστική κληρονομιά και τις παραδόσεις
Ανάπτυξη καναλιών επικοινωνίας
Αξίες συνεργασίας
Δημιουργία στρατηγικού πλάνου

Το FUN & SMART CLASS @coworking προσφέρει δωρεάν εκπαιδευτικές ευκαιρίες για μαθητές,
νέους και ηλικιωμένους χρησιμοποιώντας άτυπες μεθόδους μάθησης.
Οι μαθητές αποκτούν επίσης ένα συνδυασμό μαλακών/οριζόντιων δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των
κοινωνικών δεξιοτήτων, των δεξιοτήτων επικοινωνίας. Μιλούν για τη μελλοντική στους
σταδιοδρομία και την επιχειρηματική νοοτροπία.

Εικόνα 2. Διδακτικές δραστηριότητες
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συμπεράσματα
τελικές σκέψεις για τις μελέτες
περιπτώσεων που αναλύονται σε αυτό
το κεφάλαιο

χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι μια
H
μακρά διαδικασία και απαιτεί την υιοθέτηση ενός νέου τρόπου
σκέψης και μάθησης. Γι’ αυτό το λόγο, αναλύσαμε σε βάθος τις

εκπαιδευτικές πρακτικές για να προσδιορίσουμε το πεδίο δράσης, τη
μεθοδολογία TEAL, τις επιδράσεις της και τις πρακτικές κατάρτισης.
Ένας από τους σκοπούς αυτής της έρευνας περιπτωσιολογικών
μελετών ήταν, επομένως, η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων τους και η
μεταφορά καλών πρακτικών στον τομέα της κατάρτισης.
Μετά από την εις βάθος μελέτη, συμπεραίνουμε με βεβαιότητα ότι
δεν υπάρχει έλλειψη καλών πρακτικών και δράσεων στην ευρωπαϊκή
επικράτεια στον τομέα της διδασκαλίας του TEAL. Εκπαιδευτικά
προγράμματα που υλοποιούνται από δημόσιους οργανισμούς (σχολεία
και πόλεις) αλλά και από ιδιωτικές πρωτοβουλίες (οργανισμούς,
ΜΚΟ κτλ.) αποτελούν μια πολύ σημαντική πτυχή, που επιτρέπει
στην έρευνα να συνεχιστεί χωρίς απαραίτητα να ακολουθήσει τις
προκαθορισμένες οδηγίες κυβερνητικών υπηρεσιών, όπως και να
διερευνήσει μεθοδολογίες και μη συμβατικές τεχνικές.
Ξεκινώντας από αυτό το σκεπτικό και από το υλικό που συλλέχθηκε
κατά την έρευνά μας για καλές πρακτικές, στο δεύτερο μέρος αυτού
του κεφαλαίου, θα συνοψίσουμε τα ευρήματα σε δελτία δεδομένων
που θα παρέχουν στους εκπαιδευτικούς οδηγίες για τη διδασκαλία του
TEAL στους διάφορους τομείς (τεχνολογικός τομέας, εκπαίδευση με
παιχνίδι, εκπαίδευση πολιτών, επιστημονικά θέματα και ανθρωπιστικές
επιστήμες). Τα συνοπτικά φύλλα δεδομένων θα καθοδηγήσουν
τους εκπαιδευτικούς, βήμα προς βήμα, πως να σχεδιάσουν και να
εφαρμόσουν την ενεργή και συνεργατική μαθησιακή πορείας για
τους μαθητές, με τη χρήσης τεχνολογιών και τον καθορισμό του
περιβάλλοντος μάθησης.
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πρόλογος

σενάριο για καινοτόμο διδασκαλία
ία από τις ανάγκες που προέκυψε κατά τη διάρκεια της
M
ερευνητικής εργασίας των εταίρων του έργου, ήταν η
ταξινόμηση των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούν οι ευρωπαίοι

εκπαιδευτικοί στα σχολεία και στις τάξεις τους. Οι μεθοδολογίες
περιλαμβάνουν ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούνται με
ποικίλους τρόπους για να κάνουν το μάθημα πιο ενεργό βάσει των
διδακτικών δεξιοτήτων.
Η εισαγωγή στη ψηφιακή διδασκαλία και ειδικότερα στη
μεθοδολογία TEAL (Technology Enhanced Active Learning /
Ενεργή Διδασκαλία μέσω της Τεχνολογίας), περιλαμβάνει την
ταξινόμηση των μεθόδων διδασκαλίας για διάφορες ηλικιακές
ομάδες. Ο σκοπός της ταξινόμησης είναι να παραθέσει ένα
οργανωμένο πλαίσιο διδασκαλίας σε όσους θέλουν να εμβαθύνουν,
χρησιμοποιώντας τα πνευματικά παραδοτέα του έργου DigiEU.

• ΣΥΝΕΡΓΑTIKH ΜΑΘΗΣΗ:
Περιγραφή: "Η ομάδα είναι υπεύθυνη για την επίτευξη των στόχων της και κάθε μέλος πρέπει
να είναι υπεύθυνο για τη συνεισφορά του μεριδίου του στην εργασία." (Johnson & J.)
Ένα πρώτο μοντέλο σχεδιασμού προτάθηκε από τους Johnson και Holubec, το 1993 (Nevin,
1993). Αυτά τα μοντέλα προτείνουν στους εκπαιδευτικούς να εστιάσουν την προσοχή τους
σε συγκεκριμένους τομείς λαμβάνοντας εκπαιδευτικές και οργανωτικές αποφάσεις. Σε κάθε
εύρημα, η προϋπόθεση της θετικής αυτονομίας καθορίζει την απαραίτητη αλληλοεπίδραση
στην ομάδα, με θετικές επιπτώσεις, ενισχύοντας τα κίνητρα, τη δέσμευση και την ποιότητα των
διαπροσωπικών σχέσεων.
Παιδαγωγικές Αναφορές: Αναγνωρίζονται τέσσερις παιδαγωγικές μακρό-περιοχές (1. Ενεργή
παιδαγωγική, 2. Κονστρουκτιβισμός, 3. Ανθρωπιστική Ψυχολογία, 4. Κοινωνική ψυχολογία).
• ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΟΜΟΤΙΜΩΝ
Περιγραφή: Η μεθοδολογία peer education/εκπαίδευση για συνομήλικους φέρνει μια ριζική
αλλαγή προοπτικής στη μαθησιακή διαδικασία, τοποθετώντας τους μαθητές στο επίκεντρο
του εκπαιδευτικού συστήματος. Το επίκεντρο είναι η ομάδα ομότιμων (συμμαθητών), η
οποία αποτελεί ένα είδος κοινωνικού εργαστηρίου, που αναπτύσσει δυναμική, πειραματικές
δραστηριότητες, σχεδιάζει, μοιράζεται, βελτιώνει την αυτοεκτίμηση και τις επικοινωνιακές
δεξιότητες. Επιτρέπει την αποτελεσματικότερη διδασκαλία των δεξιοτήτων ζωής που είναι
απαραίτητες για την εκπαιδευτική επιτυχία του κάθε μαθητή. Πρόκειται για μια εκπαιδευτική
στρατηγική που βασίζεται σε μια διαδικασία μετάδοσης εμπειριών και γνώσεων μεταξύ των
μελών μιας ομάδας συνομηλίκων, μέσα σε ένα σχέδιο μαθήματος που περιλαμβάνει στόχους,
χρόνους, τρόπους, ρόλους και δομημένο υλικό.
Παιδαγωγικές αναφορές: Κονστρουκτιβισμός, διδασκαλία με αναφορές στη μέθοδο «αμοιβαίας
διδασκαλίας».
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• DEBATE/ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:
Περιγραφή: Η συζήτηση/debate είναι μια ενεργή μεθοδολογία διδασκαλίας που επιτρέπει την
ενίσχυση των εγκάρσιων δεξιοτήτων στη διδακτική και εκπαιδευτική κοινωνία, η οποία έχει
ως κύριο στόχο την ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να σκέφτονται δημιουργικά και να
επικοινωνούν αποτελεσματικά και επαρκώς. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει την ενεργοποίηση
της Συνεργατικής Μάθησης και της Εκπαίδευσης Ομότιμων που προηγούνται της συζήτησης/
τηλεμαχία/debate. Συνοπτικά, η συζήτηση μπορεί να είναι επίσημη, με κανόνες, για δύο
ομάδες τριών ή περισσοτέρων μαθητών που υποστηρίζουν, επιχειρηματολογούν για ένα θέμα
(extracurricular) και τοποθετούνται προβάλλοντας απόψεις, πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα.
Παιδαγωγικές αναφορές: Η εποικοδομητική παιδαγωγική του Vygotsky, βασίζεται στην κοινωνική
αλληλεπίδραση των μαθητών κατά τη διάρκεια της έρευνας και της συζήτησης.
• ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΑΞΗ/FLIPPED CLASSROOM:
Περιγραφή: Οι εκπαιδευτικοί προετοιμάζουν, αναρτούν το διδακτικό υλικό σε μια ιστοσελίδα,
συλλέγουν διδακτικά βίντεο και σχεδιάζουν τις δραστηριότητες για ζεύγη ή ομάδες πριν τις
προτείνουν στην τάξη. Οι δραστηριότητες είναι δημιουργικές, ανταγωνιστικές και αυτόαξιολογούμενες μέσω απλών λιστών ελέγχου από τους μαθητές. Στο σπίτι, οι μαθητές μπορούν
να μελετήσουν τα βίντεο του μαθήματος της τάξης, κάνουν τις ασκήσεις που βρίσκουν στην
ιστοσελίδα, και συνεργάζονται σε μικρές ομάδες. Ο δάσκαλος έχει μια ενσυναισθητική
σχέση με τους μαθητές. Τους αξιολογεί συνεχώς, για να αποφύγει την απομόνωση των μη
κινητοποιημένων μαθητών.
Παιδαγωγικές αναφορές : Κονστρουκτιβισμός.
• IBSE (Inquiry Based Science Education / Εκπαιδευτική Επιστήμη Βασισμένη
στην 'Ερευνα)
Εκπαιδευτική Επιστήμη Βασισμένη στην Έρευνα:
Περιγραφή: "Η επιστήμη είναι ένας τρόπος σκέψης πολύ περισσότερο από ότι είναι ένα σώμα
γνώσης". Carl Sagan (1986)
Η εκπαίδευση βασίζεται στην έρευνα (IBSE), με επαγωγική προσέγγιση στη διδασκαλία των
επιστημών και τοποθετεί την άμεση εμπειρία στο κέντρο της μάθησης. Οι δραστηριότητες
εμπλέκουν ενεργά τους μαθητές όταν προσδιορίζουν τα σχετικά στοιχεία της έρευνας
, στην κριτική και λογική αιτιολόγηση σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέγονται και στον
προβληματισμό για την ερμηνεία τους. Οι μαθητές μαθαίνουν να διεξάγουν έρευνες και να
κατανοούν τις διαδικασίες που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες για να αναπτύξουν τη γνώση. Η
μέθοδος είναι αποτελεσματική για όλα τα ηλικιακά επίπεδα μαθητών, αυξάνει το ενδιαφέρον,
την απόδοση των μαθητών και τους βοηθά να αναπτύξουν τις θεμελιώδεις δεξιότητες που είναι
απαραίτητες στον κόσμο μετά το σχολείο.
Παιδαγωγικές αναφορές: Διδασκαλία με δομή κονστρουκτιβισμού που ξεκινά από τους Dewey
και Piaget..
• Μέθοδος ΜΟΝΤΕΣΟΡI
Περιγραφή: Η μέθοδος βασίζεται σε τεχνικές διδασκαλίας που σέβονται την ατομικότητα. Αυτή
η διδακτική χρησιμοποιείται κυρίως στα μικρότερα παιδιά, τα αφήνει ελεύθερα να εργάζονται
σύμφωνα με τους δικούς τους ρυθμούς και ενδιαφέροντα. Βασίζεται στην ελευθερία επιλογής
της εκπαιδευτικής τους πορείας και στο σεβασμό της φυσικής, σωματικής, δημιουργικής
και κοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού. Το παιδί αναπτύσσει την προσωπικότητα και τη
δημοκρατικότητα του.
Παιδαγωγικές αναφορές /Μαρία Μοντεσόρι
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• ΜΙΚΡΟΜΑΘΗΣΗ
Περιγραφή: Η ΜΙΚΡΟΜΑΘΗΣΗ αφορά τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού μικρού μεγέθους,
του τύπου σνακ/snackable. Το περιεχόμενο του επικεντρώνετε σε συγκεκριμένες δεξιότητες ή
θέματα σε μια πολύ-πλατφόρμα, εφαρμόζεται στην τάξη με τη φυσική παρουσία μαθητών ή
σε διαφορετικά πλαίσια. Η ΜΙΚΡΟΜΑΘΗΣΗ μπορεί να έχει σύντομη ή καθόλου εισαγωγή,
δείχνει και δεν λέει, είναι συναρπαστική και πολύ βιωματική με προσομοιώσεις πραγματικών
περιπτώσεων, διδάσκει «ακριβώς στην ώρα» και προσφέρει διαφορετικά εργαλεία (βίντεο,
εικόνες, ήχος, ιστότοπος κ.λπ.).
Παιδαγωγικές αναφορές: ΜΙΚΡΟΜΑΘΗΣΗ από το Dwight W. Allen (Πανεπιστήμιο
Stanford, 1960), που στη συνέχεια αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του κονστρουκτιβισμού και του
κονστραξιονισμού.
•

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Περιγραφή: "Μαθαίνουμε λύνοντας προβλήματα."
Η λογική της μεθοδολογίας «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ», αντλεί τις ρίζες της
από την εποικοδομητική παιδαγωγική του Vygotsky. Όπως επιβεβαιώνεται στην έκθεση PISAOECD (Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) 2015, η επίλυση προβλημάτων είναι
μια σύνθετη δεξιότητα που αναπτύσσεται με τη σωστά οργανωμένη συνεργατική μεθοδολογία
(όσον αφορά τους ρόλους, την οργάνωση και το στρατηγικό όραμα), παρέχει βασικά στοιχεία
αναγνώρισης προβληματικών καταστάσεων και δίνει πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες
ώστε οι μαθητές να κάνουν υποθέσεις, να προτείνουν λύσεις, να ταυτοποιήσουν, να
μετασχηματίσουν, να τροποποιήσουν, να επαληθεύσουν και να προτείνουν αποτελεσματικές
λύσεις. Σε περίπτωση λάθους ή λανθασμένης διάγνωσης ξεκινούν ξανά κυκλικά από την
ανάλυση του αρχικού προβλήματος.
Παιδαγωγικές αναφορές: Παιδαγωγική κονστρουκτιβισμού Vygotsky.
• ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ / DIGITAL STORYTELLING
Περιγραφή: Η αφήγηση ιστοριών είναι μια παλιά πρακτική. Με την εισαγωγή των νέων
τεχνολογιών, τα μέσα και η επικοινωνία έχουν αλλάξει, ωστόσο η συναισθηματική έμφαση
αυτής της διδασκαλίας παραμένει αμετάβλητη. Η Ψηφιακή αφήγηση μπορεί να οριστεί σαν
ένα εργαλείο με το οποίο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να μεταδώσουν τη γνώση με την αφήγηση,
τα παραδείγματα, τις μεταφορές και τις ατομικές εμπειρίες αξιοποιώντας συνέργειες με
το διαδίκτυο, την τεχνολογία, τις εικόνες (σταθερές ή σε κίνηση), τη φωνή (ηχογραφημένη
ή γραπτή) ) και τη μουσική (ήχος η και στοίχος) με αφηγηματικά στοιχεία σχεδιασμένα για
δημόσια χρήση.
Παιδαγωγικές αναφορές: Κονστρουκτιβισμός
• TEAL Ενεργή Διδασκαλία μέσω της Τεχνολογίας
Περιγραφή: Αυτή η μεθοδολογία σχεδιάστηκε από το MIT Βοστώνης, το 2003. Η μετωπική
διδασκαλία είναι συχνά παθητική για τους μαθητές, ενώ η μέθοδος TEAL συνδυάζει τη μετωπική
διδασκαλία με προσομοιώσεις και εργαστηριακές δραστηριότητες χρησιμοποιώντας την
τεχνολογία. Αυτή η μεθοδολογία υποστηρίζεται με ειδικά χαρακτηριστικά χώρου/τάξης όπως
κινητά έπιπλα, που μετακινούνται ανάλογα με τις ανάγκες. Δημιουργεί μια διασύνδεση μεταξύ
διαφορετικών τεχνολογιών και εργαλείων, ενθαρρύνει τη σύγκριση μεταξύ συμμαθητών, την
έρευνα στο διαδίκτυο, τη συζήτηση θεμάτων και τη δικτύωση μέσω μιας κοινής σύνθεσης στο
διαδίκτυο. Στόχος είναι ο συνδυασμός διαλέξεων και εργαστηριακών δραστηριοτήτων μέσω
του παιδαγωγικού ακτιβισμού, για τη δημιουργία της εμπλουτισμένης μάθησης που βασίζεται
στη συνεργασία μεταξύ συμμαθητών.
Παιδαγωγικές αναφορές: Παιδαγωγική του κονστρουκτιβισμού
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• TINKERING / ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Περιγραφή: Ο αγγλικός όρος ΤΙΝΚΕΡΙΝΓ σημαίνει κυριολεκτικά "παιχνίδι, προσπάθεια,
απασχόληση". Το ΠΑΙΧΝΙΔΙ θεωρείται πλέον μια καινοτόμος προσέγγιση στην εκπαίδευση
STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά) στα διεθνή εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα και είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των
μαθητών. Το ΠΑΙΧΝΙΔΙ αναφέρεται ως μια άτυπη μορφή μάθησης στην οποία κάποιος μαθαίνει
παίζοντας. Ο μαθητής ενθαρρύνεται να πειραματιστεί, αποκτώντας δεξιότητες στην επίλυση
προβλημάτων. Όλες οι δραστηριότητες ξεκινούν πάντα σε μορφή παιχνιδιού ή πρόκλησης και
πρέπει να πραγματοποιούνται σε ομάδα. Οι κύριες δραστηριότητες που μπορούν να προταθούν
είναι η κατασκευή ή αποδόμηση αντικειμένων, ο σχεδιασμός μηχανών που κινούνται, πετούν
ή επιπλέουν, η εξερεύνηση υλικών ή μηχανικών στοιχείων, η δημιουργία πρωτότυπων
αντικείμενων ή αλυσιδωτών αντιδράσεων. Σκοπός του παιχνιδιού είναι η δημιουργία
διαφορετικών αντικειμένων με ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία είναι εύκολα και διαθέσιμα σε
κάθε σπίτι. Κουτιά, ποτήρια, φύλλα χαρτιού, κομμάτια ξύλου, μεταλλικά σύρματα, πλαστικά
περιτυλίγματα είναι μόνο μερικά από τα "συστατικά" που χρειάζονται για τις κατασκευές.
Οι κατασκευές μπορεί να είναι: ηλεκτρικά κυκλώματα, μικρά ρομπότ, ηλεκτρικά παιχνίδια,
χειροποίητα παιχνίδια, μηχανισμοί αλυσιδωτής αντίδρασης, γλυπτά.
Παιδαγωγικές αναφορές: Dewey και Piaget κονστρουκτιβισμός

TEAL ...τι είναι?
Ορισμοί και βασικές έννοιες της
ενεργής́ μάθησης TEAL
Αυτές οι διδακτικές και παιδαγωγικές μεθοδολογίες είναι μόνο ένα
μέρος από τις avant-gardes συναρπαστικές διδασκαλίες διεθνώς,
για κορίτσια και αγόρια όλων των ηλικιών. Αυτές οι διδακτικές
προτάσεις απευθύνονται σε όλους τους τομείς της διδασκαλίας,
όπως
επιστημονικούς,
τεχνολογικούς,
ανθρωπιστικούς,
πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς, ιστορικούς, ανθρωπολογικούς
και κοινωνικούς. Για παράδειγμα, η διδασκαλία μιας νέας γλώσσας
μπορεί να γίνει το όχημα για την ένταξη των μεταναστών. Γι’ αυτό
το λόγο, στην εισαγωγή θεωρήσαμε σημαντικό να ταξινομήσουμε
τις πιο πάνω διαδεδομένες μεθόδους διδασκαλίας για όσους
επιθυμούν να έχουν μια σφαιρική προσέγγιση του έργο Erasmus+
"DIGIEU" (Ψηφιακός κήπος για Ευρωπαϊκά σχολεία) και της
διδασκαλίας TEAL (Ενεργή Διδασκαλία μέσω της Τεχνολογίας)
που βρίσκεται στο επίκεντρο.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η μέθοδος διδασκαλίας TEAL (Ενεργή
Διδασκαλία μέσω της Τεχνολογίας) γεννήθηκε το 2003, από τον
καθηγητή Peter Dourmashkin του MIT Βοστώνης. Από το 2005
χρησιμοποιείται στα μαθήματα Φυσικής του MIT με εξαιρετικά
αποτελέσματα.
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Συνοπτικά, η μέθοδος TEAL αφορά την ενεργή μάθηση με τη χρήση των τεχνολογιών,
σχεδιάστηκε για να λύσει το πρόβλημα της πρόωρης εγκατάλειψης, δηλαδή, του μαθητή που
εγκαταλείπει το σχολείο πριν ολοκληρώσει και επίσης για να φέρει τα κορίτσια πιο κοντά στα
μαθήματα STEM (Επιστήμη Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά). Συνδυάζει τις διαλέξεις, τις
εργαστηριακές δραστηριότητες και τον παιδαγωγικό ακτιβισμό για να εμπλουτίσει τη μάθηση
μέσω της συνεργασίας.
ΟΙ ΤΆΞΕΙΣ TEAL ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΥΝ:
• Συνεργατική μάθηση-μαθητές που εργάζονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος σε μικρές
ομάδες με φορητούς υπολογιστές.
• Πειράματα με υπολογιστές, βάσεις δεδομένων και συνδέσμους για φορητούς
υπολογιστές.
• Απεικονίσεις με πολυμέσα και προσομοιώσεις μέσω υπολογιστών.
• Συστήματα για ατομικές απαντήσεις που ενεργοποιούν την αλληλεπίδραση μεταξύ
μαθητών και καθηγητών.
Ένα από τα οφέλη της διδασκαλίας ΤΕΑL είναι ότι από τη λογική της μελέτης που βασίζεται
στην αποστήθιση περνούμε στην ενεργή (με επίλυση προβλημάτων) και συνεργασία.
Η μέθοδος TEAL ενθαρρύνει το σχεδιασμό προσεγγίσεων στα μαθήματα κατάρτισης, ενισχύει
την εργαστηριακή πρακτική, τη διδασκαλία συνομήλικων (peer) και προωθεί την ενοποίηση
των ψηφιακών και παραδοσιακών εργαλείων. Οι χώροι και οι τεχνολογίες αλληλοσυνδέονται,
στην πραγματικότητα η τάξη TEAL έχει μια κεντρική έδρα για τον εκπαιδευτικό, και στρογγυλά
"νησιά" θρανία/πάγκους γύρω της, που φιλοξενούν ομάδες μαθητών σε περιττούς αριθμούς
(3 ή πολλαπλάσιους). Σε κάθε "νησί" υπάρχει υπολογιστής με πρόσβαση στο διαδίκτυο και
άλλο εξοπλισμό που ποικίλλει ανάλογα με το μάθημα. Σε αυτή την τάξη, η επικοινωνία είναι
απαραίτητη, στην πραγματικότητα, η τεχνολογία και η διάταξη της αίθουσας επιτρέπουν στον
εκπαιδευτικό να έχει σε πραγματικό χρόνο, τη συνολική εικόνα προόδου του μαθήματος, την
ανταπόκριση των μαθητών του και να δίνει άμεση ανατροφοδότηση.
Πρόσφατα, ο καθηγητής Dourmashkin, δημιουργός της διδασκαλίας TEAL, ανέλυσε τις
εξελίξεις της στο MIT και μίλησε για ένα νέο τρόπο σχεδιασμού δραστηριοτήτων, βασισμένο
σε τρεις διαφορετικές «μαθησιακές σειρές» (1. σειρά προ-μάθησης · 2. Σειρά βίντεο-διάλεξης
· 3. Σειρά μετά τη μάθηση). Συγκεκριμένα, έδωσε έμφαση στη «βίντεο-διάλεξη» που μέσω
του «lightboard video ή προβολέα», ο δάσκαλος εξηγεί τις έννοιες και το περιεχόμενο του
μαθήματος με εικόνες, σχέδια, γραφήματα ή χάρτες, ώστε το μάθημα να γίνει πιο ελκυστικό
και αποτελεσματικό.
Τα περισσότερα σχολεία υιοθέτησαν τη διδασκαλία TEAL ως αναπόσπαστο μέρος του
διδακτικού προγράμματος STEM, που πρόσφατα εφαρμόστηκε και στις ανθρωπιστικές
επιστήμες, ειδικά στην ιστορία και τη φιλοσοφία. Ορισμένα σχολεία τη χρησιμοποιούν επίσης
ως διαδραστικό τρόπο για την εφαρμογή της μεθοδολογίας CLIL (Ολοκληρωμένη εκμάθηση
περιεχομένου και γλώσσας), με τα Αγγλικά ως γλώσσα εργασίας, δημιούργησαν ένα διαδραστικό
δυναμικό μαθησιακό περιβάλλον, που εμπλέκει τους μαθητές με πολύ αποτελεσματικό τρόπο
και τους κάνει πρωταγωνιστές της μαθησιακής τους πορείας. Η προφορική αλληλεπίδραση,
οι προσομοιώσεις, τα πειράματα και οι ομαδικές συζητήσεις στη ξένη γλώσσα μέσω TEAL
ενισχύουν ποιοτικά τη διδασκαλία CLIL .Μετά τη χρήσιμη αναφορά στη μεθοδολογία
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Από το TEAL στο
TINKERING
διδακτική εξέλιξη στην «Ενεργή
Διδασκαλία μέσω της Τεχνολογίας»
Η διδακτική μέθοδος TINKERING/παιχνίδι αναπτύχθηκε από το EXPLORATORIUM στο Σαν
Φρανσίσκο με την εμπειρία και την έρευνα του MIT Βοστώνης. Η μεθοδολογία αναπτύχθηκε
αρχικά για τη διδασκαλία STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά), αλλά στη
συνέχεια εφαρμόστηκε και σε άλλους τομείς όπως η τέχνη και η κωδικοποίηση.
Πριν περιγράψουμε τη διδακτική μεθοδολογία TINKERING με περισσότερες λεπτομέρειες,
είναι χρήσιμο να πούμε ότι το EXPLORATORIUM είναι από τα πρώτα μουσεία στον κόσμο
που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για την επιστήμη. Ιδρύθηκε το 1969 από τον φυσικό Frank
Oppenheimer, μικρότερο αδερφό του πιο γνωστού Robert Oppenheimer. Στις αίθουσες του
υπάρχουν πολλοί πάγκοι εργασίας που επιτρέπουν στους επισκέπτες να βιώσουν άμεσα τις
αρχές της φυσικής και της επιστήμης. Το Μουσείο και η ουσιαστική υποδομή του μας βοηθούν
να καταλάβουμε πως γεννήθηκε η διδακτική TINKERING.

https://www.exploratorium.edu/

https://www.exploratorium.edu/explore
https://www.exploratorium.edu/tinkering
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ι είναι το TINKERING; Κυριολεκτικά TINKERING σημαίνει να επιδιορθώνουμε ή να
T
βελτιώνουμε κάτι με τυχαίο ή άτακτο τρόπο. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το
14ο αιώνα για να περιγράψει τους συγκολλητές που ταξίδευαν και επισκεύαζαν οικιακά εργαλεία/
σκεύη. Σήμερα, το TINKERING αναφέρεται σαν διδακτική μεθοδολογία, στην οποία η γνώση
δεν μεταδίδεται από το δάσκαλο με προ συσκευασμένο τρόπο, αλλά ανακαλύπτεται και χτίζεται
μέσω της προσωπικής αλληλεπίδρασης με υλικά, εργαλεία και νέες τεχνολογίες.

Ποιες είναι οι παιδαγωγικές αναφορές της; Το TINKERING σαν διδασκαλία, βασίζεται στον
κονστρουκτιβισμό του Piaget και στον κονστραξιονισμό του Papert, επομένως στην ιδέα ότι
η κατασκευή της γνώσης είναι πάντα αποτέλεσμα μιας διαμεσολάβησης μεταξύ εκείνων που
μαθαίνουν και του αντικειμένου της γνώσης. Ειδικότερα, στον κονστρουκτιβισμό η διαδικασία
μάθησης περιλαμβάνει την κατασκευή ενός αντικειμένου, πραγματικό (Tinkering) ή εικονικό
(Coding), αυτό που έχει σημασία είναι η διαδικασία. Στην πραγματικότητα, αυτή η μέθοδος
ενθαρρύνει τον πειραματισμό, τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, την ομαδική εργασία και
τη συνεργασία για την επίτευξη ενός στόχου. Χάρη στο TINKERING, τα παιδιά, οι έφηβοι ακόμα
και οι ενήλικες μπορούν να διδαχθούν τέχνη, επιστήμη και τεχνολογία χωρίς να αναγκαστούν
να απομνημονεύσουν θεωρητικές έννοιες, επειδή αυτό που έχει σημασία είναι μόνο η πρακτική.
Πώς λειτουργεί το TINKERING; Τα εργαστήρια TINKERING σχεδιάστηκαν ώστε να είναι
φιλικά για τα παιδιά, με περιεχόμενο, υλικά, ρύθμιση επίπλων και διαχείριση του χρόνου. Η
δραστηριότητα παρουσιάζεται με ελκυστικό και δημιουργικό τρόπο ώστε να πυροδοτήσει την
επιθυμία των νέων να εμπλακούν. Το υλικά για τις δραστηριότητες είναι χρησιμοποιήσιμα,
απλά και δεν απαιτούν συγκεκριμένες επεξηγήσεις. Στο σημείο αυτό, ο ρόλος του δασκάλου/
διαμεσολαβητή είναι μόνο να υποστηρίζει και να αυξάνει την εμπειρία διασφαλίζοντας ότι το
λάθος είναι βασικό μέρος της εμπειρίας και επομένως χωρίς αρνητική αξία.
Ποιες είναι οι μελλοντικές εξελίξεις του; Σε όλο τον κόσμο, γίνονται έρευνες και πειράματα για
τη μεθοδολογία TINKERING που μπορεί να αναπτυχθεί σε διαφορετικούς τομείς. Συγκεκριμένα,
στα εργαστήρια του MIT στη Βοστώνη, σχεδιάστηκε ένα εργαλείο ανοιχτού κώδικα (open source)
για την υπολογιστική σκέψη (computational thinking) και την κωδικοποίηση που ονομάζεται
SCRATCH, το οποίο διαδόθηκε αμέσως σε σχολεία σε όλο τον κόσμο.

https://www.media.mit.edu/posts/engaging-all-learners-in-physical-tinkering/
https://www.media.mit.edu/projects/computational-tinkering/overview/
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TEAL, μια
νέα διδακτική
προσέγγιση
Μεθοδολογία για τη διαδρομή μάθησης TEAL

TINKERING, επιστρέφουμε στο κύριο θέμα αυτού του κεφαλαίου, τη διδασκαλία TEAL
(Ενεργή Διδασκαλία μέσω της Τεχνολογίας), και παραθέτουμε τα λειτουργικά στοιχεία για τη
διδακτική και την τάξη, τους δύο ακρογωνιαίους λίθους αυτής της διδασκαλίας. Συνεχίζουμε
με τη διάταξη και τις μεθόδους αξιολόγησης των δραστηριοτήτων.
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ:
ΣΧΌΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΌΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΩΠΙΚΉΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑΣ:
•
•
•
•
•

Τα μετωπικά μαθήματα είναι συχνά παθητικά για τους μαθητές.
Η προσοχή μειώνεται πολύ γρήγορα.
Το ποσοστό παρερμηνεύσεων οδηγεί στο ψηλό ποσοστό αποτυχίας.
Μερικές έννοιες είναι αφηρημένες και δύσκολο να αποτυπωθούν.
Δεν υπάρχει κίνητρο για διαίσθηση και επανεπεξεργασία.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ:
• Συνδυασμός διαλέξεων, προσομοιώσεων και εργαστηριακών δραστηριοτήτων με τις
νέες τεχνολογίες.
• Δημιουργία μαθησιακών χώρων με αναδιαμορφώσιμο εξοπλισμό, όπως απαιτείται.
• Διασύνδεση των νέων τεχνολογιών με τα διάφορα παραδοσιακά εργαλεία.
• Προώθηση της έρευνας, της ομαδικότητας, της συζήτησης και της επανεπεξεργασίας.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:
Ο δάσκαλος ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ και ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ:
•
•
•

Πειραματισμός (hands on) με μικρές ομάδες (3 ή 5 μαθητών).
Συζήτηση και σύγκριση με συναδέλφους.
Επίλυση προβλημάτων, ενεργή έρευνα και συνεργατική μάθηση (ροή εργασίας)

Ο ΔΆΣΚΑΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ:
•

Ασκήσεις που οδηγούν στη δημιουργία υλικού (Αφίσα, PPT, Βίντεο, Podcast κ.λπ.) και
μοιράζονται στην τάξη.

Ο ΔΆΣΚΑΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ:
•

Εξηγεί τον τρόπο αξιολόγησης των εργασιών του κάθε μαθητή στην αρχή της
δραστηριότητας.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ :
Ο μαθητής ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΤΑΙ να:
•
•
•
•
•

Αποφεύγει την παθητική λήψη πληροφοριών.
Αναπτύξει δεξιότητες επικοινωνίας σε συνεργασιακό πλαίσιο.
Εμπλουτίσει τις γνώσεις με νέα μοντέλα έρευνας.
Συν-δημιουργήσει με τους συμμαθητές.
Βελτιώσει τις εκφραστικές και κρίσιμες δεξιότητες.

ΣΤΉΡΙΞΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΤΉ
•

Από το δάσκαλο και την αξιολόγηση του.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ:
Ο χώρος μάθησης δημιουργείται ώστε:
•
•
•

Οι μαθητές να αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους και με τον δάσκαλο;
Το παιδαγωγικό μοντέλο επανεξετάζει το ρόλο του δασκάλου και των μαθητών;
Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες τριών ή πέντε ατόμων. Ο περιττός αριθμός ευνοεί
ανάπτυξη συμφωνιών, χωρίς ισοπαλία στις αποφάσεις;
• Ανεξάρτητα από το θέμα των δραστηριοτήτων, ο εκπαιδευτικός είναι στο κέντρο της
αίθουσας (σε πραγματικό ή εικονικό) πάγκο εργασίας για να ελέγχει και να αξιολογεί
τις εργασίες των μαθητών;
• Το οπτικό υλικό προσφέρεται στους μαθητές μέσω προβολέων, γιγαντιαίων οθονών,
υπερυψωμένων προβολέων ή IWBs;
• Άνετες αίθουσες με διάδρομους γύρω από τους πάγκους εργασίας επιτρέπουν
στους μαθητές να κινούνται και να απελευθερώνονται από τα άκαμπτα μετωπικά
προγράμματα διδασκαλίας και στους δασκάλους να κινούνται μεταξύ των πάγκων
εργασίας για να ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν τη δυναμική των ομάδων και τις
εργασίες των μαθητών.
(Δεδομένης της σημασίας αυτού του σημείου, θα αναλύσουμε λεπτομερώς τη ρύθμιση στο
επόμενο σημείο)
ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Ο καθηγητής αξιολογεί τις δεξιότητες που αφορούν:
•
•
•
•
•
•

Γενικές έννοιες
Συνδυασμό ιδεών
Λογική, αιτιολόγηση
Αξιολόγηση και χρήση πληροφοριών
Επικοινωνία ιδεών
Αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές και το δάσκαλο.

Βασικά, λαμβάνονται υπόψη οι δεξιότητες των μαθητών στη παρατήρηση, στο σχολιασμό στις
ατομικές και ομαδικές ικανότητες, στην ποιότητα των τελικών γραπτών και στην ικανότητά
τους να αυτό-αξιολογούνται και να αξιολογούν τους συμμαθητές.
ΒΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΥ:
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
•

Ο δάσκαλος προτείνει θέματα που δίνουν κίνητρα στους μαθητές από την αρχή της
δραστηριότητας.
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ
•

Στην τάξη, ο δάσκαλος προτείνει στρατηγικές ενεργής διδασκαλίας, χρησιμοποιεί
διαδραστικές παρουσιάσεις, διαδικτυακές απεικονίσεις, δομημένες ασκήσεις, αναρτά
υλικό, τεστ και ασκήσεις για επίλυση προβλημάτων. Ο μαθητής ερευνά διαδικτυακά,
συζητά με την ομάδα και επεξεργάζεται το υλικό.

ΕΠΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
• Ο δάσκαλος διευκρινίζει και ενισχύει τη μάθηση.
ΑΝΑΦΟΡΑ
• Ο μαθητής απευθύνεται στην τάξη και παρουσιάζει από το θρανίο του.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
• Οι μαθητές ζητούν διευκρινίσεις και εξετάζουν σε βάθος τις πληροφορίες.
ΣΥΝΘΕΣΗ
• Ο δάσκαλος συνοψίζει τα αποτελέσματα της έρευνας.
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
• Ο δάσκαλος μπορεί να προτείνει τελική αξιολόγηση ή να αξιολογήσει την εργασία
που παράγεται με κριτήρια που πρέπει να εξηγηθούν από την αρχή στους μαθητές.
(Επισυνάπτεται στο τέλος της παραγράφου ένα μοντέλο για την αξιολόγηση των
δραστηριοτήτων TEAL)
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΠΟΡΟΙ:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ
•

LIM ή οθόνες (ελάχιστος αριθμός 3), προβολείς, ασύρματη σύνδεση, εσωτερική
καλωδίωση όλων των χώρων (LAN / W-Lan), σταθερές ή / και κινητές συσκευές,
περιφερειακό σύστημα.

ΥΠΟΔΟΜΗ
• Ευρύχωρη αίθουσα με θρανία στη σωστή διάταξη και εργαλεία (μετακινούμενα
θρανία/τραπέζια, περιστρεφόμενες καρέκλες, κεντρική έδρα, επαρκές φωτισμός,
κινητά χωρίσματα κ.λπ.).
ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ:
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ της διδασκαλίας TEAL:
•
•
•
•
•
•

Βοηθά στην κατανόηση των αφηρημένων εννοιών.
Αναπτύσσει δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και ομαδική εργασία.
Εμπλέκει τους μαθητές, μέσω πρακτικών δραστηριοτήτων και πειραμάτων σε όλους
τους κλάδους.
Ενισχύει τις ερευνητικές δεξιότητες.
Ενισχύει τη μεθοδολογία μάθησης με βάση την έρευνα.
Ενισχύει τις εκφραστικές δεξιότητες, μεταξύ των συνομηλίκων και με τον δάσκαλο.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑΣ TEAL :
•
•
•
•
•

Ο δάσκαλος πρέπει να εκπαιδευτεί για να γίνει διαμεσολαβητής στη μάθηση.
Η ομάδα πρέπει να εποπτεύεται συνεχώς από το δάσκαλο, για να αποφευχθεί η
ανισορροπία των καθηκόντων μεταξύ των μαθητών.
Απαιτείται ευελιξία των εκπαιδευτικών στην προσαρμογή της δομής του μαθήματος
ανάλογα με τους μαθητές που έχει απέναντι του.
Πολλά ιδρύματα δεν διαθέτουν αίθουσες διδασκαλίας ή εργαστήρια με επαρκή άνεση
χώρου και εργαλεία για αυτόν τον τύπο διδασκαλίας.
Τα κριτήρια αξιολόγησης, εάν δεν αναφέρονται ξεκάθαρα από την αρχή, μπορούν να
προκαλέσουν απογοήτευση και παρεξήγηση.
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TEAL και
διαρρύθμιση χώρου
Διαρρύθμιση αιθουσών για την καλύτερη
οργάνωση του χώρου TEAL
Ας αναλύσουμε με λεπτομέρειες ένα σημαντικό στοιχείο της διδασκαλίας TEAL, δηλαδή
τον καθορισμό του χώρου μάθησης. Προτείνουμε έναν πίνακα που θα μας βοηθήσει να
προσδιορίσουμε τις προτεραιότητες στη χρήση του χώρου. Ο ακρογωνιαίος λίθος είναι οι
τέσσερις ξεχωριστές προτεραιότητες. Οι διατάξεις που παρουσιάζονται είναι συστάσεις που
πρέπει να προσαρμοστούν στην αίθουσα προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη ρύθμιση του
εκπαιδευτικού χώρου.

SPATIAL SETTING matrix
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ΜΕΓΑΛΗ ομάδα
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
Το πρώτο κλειδί του πίνακα προσδιορίζει
τη ρύθμιση χώρου που μεγιστοποιεί την
απόδοση για ΑΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, με
έναν δάσκαλο και μια μεγάλη ομάδα μαθητών
(20/25 μαθητές). Με αυτή τη διαμόρφωση, τα
έπιπλα και ο εξοπλισμός είναι σταθεροί στο
χώρο, επομένως το μάθημα δεν χρειάζεται
επιπλέον χρόνο για ρύθμιση και μπορεί να
προσαρμοστεί ανάλογα με τον αριθμό των
μαθητών. Η ρύθμιση εστιάζει αποκλειστικά
στην άμεση παρουσίαση του εκπαιδευτικού
περιεχομένου
setting DIRECTED INSTRUCTION SPACE
space simulation by ©Archeworks
ΜΙΚΡΗ ομάδα
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ

setting DIRECTED INSTRUCTION SPACE
space simulation by ©Archeworks

Το δεύτερο κλειδί του πίνακα είναι η
διαμόρφωση χώρου που μεγιστοποιεί
αποτελεσματικότητα
της
ΑΜΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ.
Θεωρητικά, αυτή η διαμόρφωση επιτρέπει 2/3
μαθητές ανά χώρο εργασίας, αλλά εάν ο χώρος
ή ο εξοπλισμός δεν είναι επαρκή, μπορούν να
δημιουργηθούν μεγαλύτερες ομάδες μαθητών
μέχρι και 6.
Με αυτήν τη διαμόρφωση, οι οθόνες και τα
κινητά θρανία/τρόλευ μπορούν να κάνουν
το χώρο ευέλικτο ακόμα κι αν οι σταθμοί
εργασίας είναι σταθεροί..

ΜΕΓΑΛΗ ομάδα
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Το τρίτο κλειδί του πίνακα οργανώνεται σαν
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ με σκοπό ο κάθε
μαθητή να έχει επαρκή χώρο για εργασία και
προσωπική έρευνα. Η ιδέα πίσω από αυτή
τη ρύθμιση είναι ότι κάθε μαθητής (έως 2)
διαθέτουν έναν προσωπικό χώρο εργασίας.
Επιπλέον, αυτή η διάταξη δίνει στο δάσκαλο
τη δυνατότητα ταυτόχρονης παρουσίασης
του ίδιου διδακτικού περιεχομένου σε όλους
τους μαθητές. Τα χαμηλά ράφια και τα κινητά
τρόλεϊ με επιπλέον εξοπλισμό ολοκληρώνουν
αυτή τη διαρρύθμιση.

setting DIRECTED INSTRUCTION SPACE
space simulation by ©Archeworks
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ΑΤΟΜΙΚΟ / ΜΙΚΡΗ ομάδα
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Η τέταρτη διάταξη είναι ο ακρογωνιαίος
λίθος του πίνακα, ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ διδασκαλία
ή διδασκαλία ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ.
Αυτή η διαμόρφωση επιτρέπει ταυτόχρονα
πολλαπλούς τρόπους λειτουργίας, από την
ιδεοθύελλα και τον ομαδικό σχεδιασμό έως
την ατομική παραγωγή. Ο χώρος είναι πιο
ανοιχτός και οι μαθητές μπορούν να τον
χρησιμοποιήσουν όπως θέλουν. Με αυτή
τη ρύθμιση, οι ομάδες μαθητών μπορούν
να εργάζονται πάνω σε διαφορετικά θέματα
αυτόνομα να ανταλλάζουν και να συγκρίνουν.
setting DIRECTED INSTRUCTION SPACE
space simulation by ©Archeworks
ΜΙΚΡΗ/ΜΕΓΑΛΗ ομάδα
ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Συνδυάζουμε τους τέσσερις ακρογωνιαίους
λίθους του πίνακα μας και δημιουργούμε
το υβριδικό μοντέλο "HYBRID" χώρου.
Μια διαμόρφωση που επιτρέπει τη χρήση
διαφορετικών εκπαιδευτικών σεναρίων χάρη,
κυρίως, στη τοποθέτηση των θρανίων ή πάγκων
εργασίας, επίπλων και κινητού εξοπλισμού,
που προσαρμόζεται ευέλικτα. Προφανώς,
αυτός ο τύπος οργάνωσης παρουσιάζει
ορισμένες δυσκολίες, αλλά προσαρμόζεται
εύκολα στα διάφορα εκπαιδευτικά σενάρια,
όπως ομαδική εργασία, εξατομικευμένη, και
πρότζεκτ.

setting HYBRID SPACE
space simulation by ©Archeworks
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Στοιχεία ευελιξίας για καλύτερη διαμόρφωση του χώρου διδασκαλίας
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Σε αυτό το σημείο, θα αναλύσουμε τα βασικά στοιχεία της διάταξης χώρου
εγκαίρα, ώστε να καταλάβουμε καλύτερα πώς να "ΣΥΝΘΕΣΟΥΜΕ"
τον κατάλληλο χώρο διδασκαλίας για το μάθημά μας.
1. ΠΙΝΑΚΕΣ και ΟΘΟΝΕΣ δίνουν ταυτότητα
στο χώρο και αναδεικνύουν τη δουλειά των
μαθητών. Οι οθόνες μπορούν να είναι σταθερές
ή κινητές και το περιεχόμενο μπορεί να είναι
στατικό ή δυναμικό.
• Οι οθόνες μπορεί να είναι συνηθισμένες
ή ψηφιακές (LIM, προβολέας).
• Να μπορούν να δείξουν ψηφιακό
περιεχόμενο,να συνδέονται με το
διαδίκτυο ή με (ΗΥ, Tablet, Έξυπνα
τηλέφωνα).
• Είναι πολύ χρήσιμο να υπάρχουν
σημάνσεις για το ψηφιακό ατελιέ.

DISPLAY/SIGNAGE
space simulation by ©Archeworks

2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Ανάλογα με τις
εκπαιδευτικές προτεραιότητες των μαθητών ή
των εκπαιδευτικών, σε εξειδικευμένα θέματα
μπορεί να χρειαστεί ειδικός εξοπλισμός (Ήχου/
Μουσικής, Βίντεο-παραγωγής, Fab Lab κ.λπ.).
Οι οθόνες μεταδίδουν ψηφιακό περιεχόμενο
συνδέονται στο διαδίκτυο ή με άλλες συσκευές
(ΗΥ, Tablet, Έξυπνο τηλέφωνο).
•

•
SPECIALIZED ZONES space
simulation by ©Archeworks

Πριν προχωρήσετε στην προετοιμασία
του χώρου είναι πολύ χρήσιμο
να υπάρχει η τεχνογνωσία των
εκπαιδευτικών / εκπαιδευτών.
Ελέγξτε τον εξοπλισμό, χώρο,
ηλεκτρισμό και ακουστικά για
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
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3.Τα ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ μέσα στο
εργαστήριο είναι πολύ χρήσιμα για καλύτερη
διαρρύθμιση του χώρου, ενώ ταυτόχρονα
μπορούν να δημιουργηθούν διαφορετικοί
χώροι εργασίας. Το σημαντικό είναι ότι αυτός
ο εξοπλισμός εγγυάται καλύτερη οπτική και
ακουστική μεταξύ των ομάδων. Μπορούν
να είναι κουρτίνες οροφής, πτυσσόμενα
χωρίσματα ή κινητοί πίνακες.
Μερικά ερωτήματα:
• Τα κινητά διαχωριστικά είναι
κατάλληλα μόνο για συγκεκριμένους
τύπους δραστηριοτήτων.
• Ελέγξετε την ασφάλεια για
αποφυγή κινδύνων από τον εξοπλισμό.

ROOM SEPARATIONS space
simulation by ©Archeworks

4. Το ΧΡΩΜΑ είναι αποτελεσματικό για
τη θετική ενέργεια και ταυτότητα του
χώρου. Τα φωτεινά χρώματα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε τοίχους, στο πάτωμα ή
στα έπιπλα.
•

•

•

Τα απαλά χρώματα και το φωτεινό
πάτωμα κάνουν τις αίθουσες
να φαίνονται μεγαλύτερες, ενώ
τα σκούρα χρώματα καλύπτουν
ακαταστασίες και ζημιές.
Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται
φωτεινά χρώματα σε ένα μόνο
μέρος του χώρου και ουδέτερα στον
υπόλοιπο.
Αποφύγετε τα έντονα χρώματα στους
τοίχους κοντά σε πάγκους εργασίας
και προβολείς, γιατί κουράζουν τα
μάτια.
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COLOR
space simulation by ©Archeworks

5. Ένας συνδυασμός φυσικού και τεχνητού
ΦΩΤΙΣΜΟΥ εξασφαλίζουν καλύτερη οπτική
άνεση στο χώρο διδασκαλίας. Για το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσμα, είναι απαραίτητο
να γίνει λεπτομερή ανάλυση του χώρου
πριν τοποθετηθούν οι συσκευές φωτισμού
(επιτραπέζιοι λαμπτήρες, φωτισμός πίσω
από τα πάνελ, ρυθμιζόμενα φώτα, κουρτίνες
συσκότισης, περσίδες κ.λπ.).
•

Για μεγαλύτερη οπτική άνεση, είναι
χρήσιμο να υπάρχει σύστημα ελέγχου
του φωτισμού.

LIGHTING
space simulation by ©Archeworks

6.Ηλεκτρικό ρεύμα και διαδίκτυο είναι
βασικές υποδομές που πρέπει να λαμβάνονται
υπόψιν, χωρίς αυτά το εργαστήριο δεν θα
είναι λειτουργικό για τις περισσότερες
εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
•

Για
τη
βελτιστοποίηση
του
εκπαιδευτικού χώρου, θα ήταν
χρήσιμο να υπάρχουν πρίζες
πολλαπλών υποδοχών και ευρυζωνική
σύνδεση Wi-Fi.

POWER/DATA
space simulation by ©Archeworks

ΜΕ ΤΟ ΣΩΣΤΌ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΑΥΤΏΝ
ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΎΝΤΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌΤΕΡΟΙ ΧΏΡΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑΣ ΓΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΎΣ ΤΎΠΟΥΣ ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ.
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Κεφάλαιο 3.2

Ρυθμίσεις
χώρου TEAL

TEAL, Ρύθμιση
χώρου
Διαμόρφωση του χώρου και του
περιβάλλοντος TEAL
Μετά την ανάλυση ορισμένων ευρωπαϊκών καλών πρακτικών
που εφαρμόζουν τη μέθοδο TEAL σε διάφορα μαθήματα, θα
αναπτύξουμε συνοπτικά τις μεθοδολογικές και οργανωτικές
πληροφορίες για όσους επιθυμούν να εφαρμόσουν τη μέθοδο
TEAL στο μάθημα τους. Πριν δούμε το σχεδιασμό συνοψίζουμε
τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική τάξη
TEAL.

ΕΜΦΑΝΗΣΗ/ΣΗΜΑΝΣΗ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ

ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
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ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ

ΗΛΕΚΤΡΗΣΜΟΣ/ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εκτός από αυτά τα στοιχεία
υπάρχουν δύο βασικοί τύποι
οργάνωσης του χώρου.
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ΔΙΆΤΑΞΗ A

ΔΙΆΤΑΞΗ B

ΔΙΆΤΑΞΗ Γ
Στον εκπαιδευτικό χώρο υπάρχει μια
δομημένη και λογική οργάνωση που ευνοεί
την ομαδική εργασία και εγγυάται ότι η
θέση του δασκάλου είναι ορατή. Υπάρχει
εξοπλισμός με τεχνολογικά εργαλεία, σύνδεση
στο Διαδίκτυο, μεγάλες οθόνες και πίνακες
στους τοίχους και αποθηκευτικός χώρος για
φύλαξη του εκπαιδευτικού υλικού.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΚΥΡΙΑ ΖΩΝΗ ΜΑΘΗΣΗΣ
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ΔΙΆΤΑΞΗ A

ΔΙΆΤΑΞΗ B

ΔΙΑΤΑΞΗ Γ

Η χώρος είναι ευέλικτος, άνετος, χωρίς
ιεράρχηση, για να υπάρχει η δυνατότητα της
εύκολης χρήσης και του πειραματισμού με
ασφάλεια για απόλυτη προστασία. Αυτό το
είδος τάξης ευνοεί τη δημιουργική εργασία
σε μικρές ομάδες, τη συν-δημιουργία και
την ανταλλαγή μεταξύ των μαθητών. Είναι
αποτελεσματικότερη όταν υπάρχουν έξυπνες
συσκευές, τεχνολογία και εύκολη πρόσβαση
για τους μαθητές.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Με αυτά τα στοιχεία μπορούμε να
δημιουργήσουμε
ένα
αποτελεσματικό
ΥΒΡΙΔΙΚΟ περιβάλλον που υποστηρίζει όλα
διδακτικά αντικείμενα.
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Μελετώντας προσεκτικά την τάξη TEAL, είναι
σαφές ότι είναι λειτουργική σε κάθε σχολικό
περιβάλλον και κάθε μάθημα, με πολλές
δυνατότητες που μπορούν να αναδειχθούν με
την κατάλληλη τεχνογνωσία. Στην επόμενη
ενότητα, παραθέτουμε εισηγήσεις που
αφορούν διαφορετικά διδακτικά αντικείμενα.

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΥ

space simulation by ©Archeworks
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Εφαρμογή TEAL
οδηγίες για καλύτερη διαρρύθμιση χώρου σε
διάφορα μαθήματα
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Για τη διδασκαλία της επιστήμης και των νέων τεχνολογιών, τονίζουμε
τη σημασία της υποδομής και του εξοπλισμού. Η διδασκαλία της
φυσικής απαιτεί ειδικό εξοπλισμό. Εκτός από αυτό, η αποτελεσματική
διαρρύθμιση της τάξης TEAL, οι ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ και ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ
είναι πιο σημαντικά από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο.
Είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν και να εξοπλιστούν Ειδικές Ζώνες
λειτουργίας μέσα στην τάξη με τον καλύτερο δυνατό εξοπλισμό, ο
οποίος μπορεί να αγοραστεί ή εναλλακτικά να κατασκευαστεί για να
μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες των μαθητών.
Επίσης, είναι σαφές ότι ο φωτισμός αυτών των Ειδικών Ζωνών
έχει μεγάλη σημασία γιατί επιτρέπει σε όλους να εργάζονται
αποτελεσματικά και άνετα.
Για αυτό το μάθημα, η αίθουσα ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ είναι καλύτερα να
εξοπλιστεί με κινητό/μετακινούμενο εξοπλισμό για εύκολη μετατροπή
ανάλογα με τις ανάγκες. Ομαδική, ατομική ή μετωπική διδασκαλία
εφαρμόζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μαθήματος.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
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ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Όταν η διδασκαλία συνδέεται με το παιχνίδι,
τις εφαρμογές παιχνιδιών, τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ/
ΕΝΕΡΓΕΙΑ έχουν μεγάλη σημασία όπως
οι τεχνολογικές υποδομές (ρεύμα, Wi-Fi,
γρήγορο Διαδίκτυο κ.λπ.) ενισχύουν την
αποδοτικότητα του τεχνολογικού εξοπλισμού.
Το παιχνίδι, το χρώμα και ο φωτισμός είναι
επιπλέον στοιχεία που μπορούν να αυξήσουν
τη δημιουργικότητα, να βελτιώσουν την
αποδοτικότητα και να αναδείξουν τον
εκπαιδευτικό χώρο.
Μια δημιουργική διαρρύθμιση εξοπλισμένη
με ευέλικτα έπιπλα, ώστε ο χώρος εργασίας
να προσαρμόζεται γρήγορα στις ανάγκες της
στιγμής.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ/CIVIC EDUCATION
Η Πολιτική Αγωγή καλύπτει ένα ευρύ
φάσμα θεμάτων (κοινωνικά, πολιτικά,
περιβαλλοντικά κ.λπ.), επομένως είναι
δύσκολο να αναπτυχθεί ένα μοντέλο που να
λειτουργεί καλά για όλα. Τα ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ
ΔΩΜΑΤΙΟΥ προσφέρουν την απαραίτητη
ευελιξία για την κατάλληλη διαρρύθμιση.
Επιπλέον, το ΧΡΩΜΑ δημιουργεί τις
καλύτερες συνθήκες εργασίας και μάθησης.

Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη φύση
αυτού του μαθήματος και ότι ορισμένες
δραστηριότητες μπορούν να διεξαχθούν
σε εξωτερικό χώρο, η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ
οργάνωση θεωρείται η πιο κατάλληλη.
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ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών,
της βιολογίας και των επιστημών,
χρειάζονται ειδικά όργανα και εξοπλισμός.
Ένα αποτελεσματικό περιβάλλον για τη
διδασκαλία της βιολογίας με τη μέθοδο TEAL
επηρεάζεται κυρίως από δύο στοιχεία, την
ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΝΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια
λειτουργική Ειδική Ζώνη μέσα στην τάξη με
τον καλύτερο δυνατό εξοπλισμό, έτσι ώστε
οι μαθητές να εργάζονται όσο το δυνατόν
καλύτερα.
Ο φωτισμός πρέπει να είναι δυνατός για να
παρέχει την καλύτερη δυνατή άνεση στους
μαθητές..

Η αίθουσα ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ είναι πιο
αποτελεσματική όταν εξοπλίζεται με κινητά
θρανία για εύκολη αλλαγή της ρύθμισης με
απλές κινήσεις για αλλαγή από τη μετωπική
διδασκαλία στην έρευνα ή την ατομική
εργασία.
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ΓΛΩΣΣΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Για τη διδασκαλία της γλώσσας, της
ιστορίας και της γεωγραφίας, είναι χρήσιμο
να συνδυαστεί η μέθοδος TEAL με τη
μεθοδολογία CLIL, για να είναι δυνατή η
πρόσβαση σε διεθνείς βάσεις δεδομένων και
η χρήση του περιεχόμενο τους στα Αγγλικά.
Δυο στοιχεία που συμβάλλουν στην
αποτελεσματική
διαρρύθμιση
είναι
η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ/ΣΗΜΑΝΣΗ και η
ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.
Το πρώτο, χρειάζεται για την παρουσίαση
του υλικού (οθόνη, πάνελ και πίνακας τοίχου)
και για την ανάλυση με χάρτες εννοιών με τη
χρήση ιδεοθύελλας.
Το δεύτερο, χρειάζεται για την έρευνα/
εργασίες (γρήγορο διαδίκτυο και wi-fi), και για
την αυτόνομη εργασία αφού οι μαθητές έχουν
μάθει τα απαραίτητα γνωστικά εργαλεία.

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ τάξη με ζώνες, μπορεί να
διαμορφωθεί γρήγορα ανάλογα με τον τρόπο
διδασκαλίας.
Το οπτικοακουστικό υλικό μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ευκολότερα στη συγκεκριμένη
διαμόρφωση.
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Κεφάλαιο 4.1

Ατομική κατασκευή
αστικών Κήπων
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Από που
ξεκινώ
για ένα
λαχανόκηπο
στο σπίτι;
Εισαγωγή και πρώτα βήματα
για να δημιουργήσετε το
λαχανόκηπο σας!
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Σε αντίθεση με ό, τι νομίζετε, η εγκατάσταση ενός λαχανόκηπου
στο μπαλκόνι σας είναι πολύ εύκολη, απλώς σκεφτείτε την προβολή
360° του διαθέσιμου χώρου σχεδιάζοντας και δημιουργώντας μια
δομή που εκμεταλλεύεται τόσο το πλάτος όσο και το διαθέσιμο
ύψος. Είναι σαφές ότι οι ποσότητες λαχανικών που μπορούν να
παραχθούν, περιορίζονται για προσωπική χρήση, αλλά εάν προσέξετε
την εποχικότητα, σχεδιάσετε τι να φυτέψετε και πότε, είμαστε
σίγουροι ότι ο κήπος αυτός θα σας δώσει μεγάλη ικανοποίηση. Ένας
λαχανόκηπος στο σπίτι χρειάζεται ένα βασικό συστατικό που έιναι
το τοπικό εδαφολογικό περιβάλλον στο οποίο φυτεύονται οι σπόροι.
Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να φυτευτούν σε ένα τοπικό
εδαφολογικό περιβάλλον (Αγγούρια; Φασόλια; Πράσινα φασόλια;
Ραδίκια; Σέσκουλα; Μαρούλι; Πράσο; Μαϊντανός; Κολοκυθάκια;
Φασκόμηλο; Σπανάκι; Μπιζέλια; Ρόκα; Παντζάρια; Σπαράγγια;
Αντιδια; Καρότα κα).

Εικόνα από βοτανικό εγχειρίδιο με
διαφορετικές ποικιλίες λαχανικών
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Αλλά τι χρειάζεται για να φτιάξουμε το φυτώριο μας; Υπάρχουν φυσικά
διαφορετικοί τρόποι για να φτιάξουμε το φυτώριο μας ξεκινώντας από
ανακυκλωμένο υλικό. Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε παλιά
κουτιά (ξύλο ή πλαστικό) που πρώτα θα τρυπηθούν στο κάτω μέρος
(4-5 τρυπίτσες με διάμετρο 2 εκ) και μετά θα επενδυθούν με σελοφάν.
Στη συνέχεια γεμίζονται πρώτα με ένα στρώμα από βότσαλα στο
κάτω μέρος (ύψους 2 - 3 εκ) και έπειτα με χώμα (ύψους 20 εκ), και
το φυτώριο σας είναι έτοιμο και μπορείτε να το τοποθετήσετε όπου
θέλετε, διασφαλίζοντας πάντα τη σωστή ποσότητα φωτός.

Μοντέλο φυτωρίου εγκατεστημένο σε μπαλκόνι, για να φυτέψετε
τα "δενδρύλλια", ξεκινώντας από τους σπόρους ή τα φυτά που στη
συνέχεια μεταφυτεύονται σε μεγαλύτερες γλάστρες

Βασικά στοιχεία για την κατασκευή ενός
φυτώριου ξεκινώντας από ένα κουτί
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Έχετε μικρό μπαλκόνι και δεν θέλετε να
χρησιμοποιήσετε όλο το διαθέσιμο χώρο για
το φυτώριο; Κανένα πρόβλημα, το φυτώριο
μπορεί να δημιουργηθεί σε πολύ λίγο χώρο,
ξεκινώντας με χαρτοκιβώτια αυγών, τα οποία
μόλις γεμίσουν με χώμα και σπόρους είναι
αμέσως έτοιμα για χρήση. Η μεγάλη ευκολία
αυτού του συστήματος, είναι πάνω απ’ όλα
ο πολύ μικρός χώρος που καταλαμβάνει
και επιπρόσθετα η δυνατότητα να το
τοποθετήσετε όπου θέλετε (περβάζι, ράφια
τοίχου κ.λπ.) αφού διασφαλίσετε πάντα τη
σωστή ποσότητα φωτός και νερού .

Βασικά στοιχεία για την κατασκευή ενός
φυτώριου ξεκινώντας από ένα κουτί αυγών.

Μοντέλο σποροφυτών σε κουτιά αυγών.
Σύστημα που προσφέρει σημαντικά οργανωτικά
πλεονεκτήματα σε πολύ μικρό χώρο
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DIY Μπαλκόνι για
λαχανόκηπο
Πρακτικά παραδείγματα και ιδέες για
να δημιουργήσετε εύκολα τον κήπο στο
μπαλκόνι σας
Σε αυτό το σημείο, μπορούμε να ξεκινήσουμε με το λαχανόκηπο στο μπαλκόνι μας. Το πρώτο
πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να παρατηρήσετε το διαθέσιμο χώρο και να αποφασίσετε
εάν ο λαχανόκηπος θα αναπτυχθεί κάθετα ή οριζόντια. Κάθε ένας από τους δύο τρόπους έχει
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα (κατειλημμένος χώρος, έκθεση στον ήλιο, κατανάλωση
νερού κλπ) που πρέπει να λάβουμε υπόψη πριν εγκαταστήσουμε τον κήπο λαχανικών μας. Μια
χρήσιμη πρόταση για την πρώτη εγκατάσταση είναι να δημιουργήσετε μια προσωρινή δομή
που μπορεί εύκολα να τροποποιηθεί καθώς μεγαλώνουν τα λαχανικά μας.
Σε αυτήν την ενότητα, θα παρουσιάσουμε εν συντομία, τρεις τύπους κατασκευών που
προσφέρονται για τη δημιουργία ενός λαχανόκηπου στα μπαλκόνια μας, δομές που έχουν ως
κοινό χαρακτηριστικό τις κατασκευές με ανακυκλωμένα υλικά.
1. ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΉΠΟΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
Η πρώτη δομή έχει σαν βασικό στοιχείο τα παλιά κιβώτια γάλακτος
ή νερού, ένα στοιχείο προγραμματισμού που σας επιτρέπει να
προσαρμόσετε εύκολα τη δομή στο διαθέσιμο χώρο, σαν να ήταν
τεράστια τούβλα LEGO που συναρμολογούνται πολύ εύκολα.

Βασικό μοντέλο για τη δημιουργία
ενός λαχανόκηπου σε χώρους σπιτιού
όπως το μπαλκόνι

Όπως μπορείτε να καταλάβετε από τις πιο πάνω φωτογραφίες, είναι μια
πολύ απλή δομή που προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικούς τύπους
χώρων και σε πολλούς τύπους λαχανικών προσθέτοντας απλά αξεσουάρ,
όπως κάθετα στηρίγματα για την υποστήριξη του αναπτυσσόμενου φυτού.
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Τα στοιχεία που απαιτούνται για τη δημιουργία αυτού του τύπου δομής είναι τα ακόλουθα:
1. ΠΛΑΣΤΙΚΉ ΠΑΛΈΤΑ. 2. ΠΛΑΣΤΙΚΌ ΚΟΥΤΊ / ΔΟΧΕΊΟ. 3. ΜΕΣΑΊΟΥ ΜΕΓΈΘΟΥΣ ΒΌΤΣΑΛΑ.
4. ΦΥΤΙΚΌ ΧΏΜΑ. 5. ΚΛΑΔΙΆ ΔΈΝΤΡΩΝ 6. ΜΠΑΣΤΟΎΝΙΑ ΜΠΑΜΠΟΎ ΓΙΑ ΚΗΠΟΥΡΙΚΉ.

1

2

3

4

5

6

• 1º βήμα
Τοποθετούμε τις παλέτες σε ένα σημείο του μπαλκονιού που θεωρούμε πιο κατάλληλο. Για
να καταλάβουμε ποιο είναι το πιο κατάλληλο σημείο, πρέπει να λάβουμε υπόψη όχι μόνο το
χώρο αλλά και την έκθεση στον ήλιο καθώς και τη γειτνίαση με τη βρύση.
• 2º βήμα
Αφού τοποθετήσουμε τις παλέτες, προετοιμάζουμε τη βάση για το λαχανόκηπο μας, τρυπάμε
6-8 σημεία με διάμετρο 1 εκ περίπου στο κάτω μέρος κάθε κουτιού. Οι τρύπες χρειάζονται για
να απελευθερώνουν το περιττό νερό. Σε αυτό το σημείο, τοποθετούμε τα κουτιά στο σχήμα
της βάσης προσπαθώντας να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το χώρο μας, όπως κάνουμε με τα
παιδικά τούβλα LEGO.
• 3º βήμα
Τοποθετούμε σε κάθε κουτί ένα στρώμα από βότσαλα ύψους 5 εκ περίπου. Αυτό το στρώμα
βοηθά να αποστραγγίζεται το επιπλέον νερό από τις τρυπίτσες που ανοίξαμε στο κάτω μέρος
των κουτιών.
• 4º βήμα
Γεμίζουμε κάθε κουτί με ένα στρώμα ξύλινων κλαδιών ύψους 5 εκ περίπου προσπαθώντας να
συμπιέσουμε τα κλαδιά όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτό το στρώμα θα στηρίξει το έδαφος
εξασφαλίζοντας τον κατάλληλο εξαερισμό του για να φιλοξενήσει τα λαχανικά μας.
• 5º βήμα
Ολοκληρώστε γεμίζοντας με ένα στρώμα χώματος ύψους 20-25 εκ περίπου. Σε αυτό το
στάδιο, πρέπει απλώς να φυτέψουμε τους σπόρους μας και να προσθέσουμε ενισχύσεις
μπαμπού που θα στηρίζουν τα φυτά μας καθώς μεγαλώνουν.
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Το τελικό αποτέλεσμα θα μοιάζει πολύ
με σκακιέρα γεμάτη λαχανικά και φυτά
διαφορετικών τύπων, το καθένα στο δικό του
χώρο ανάπτυξης.

Horizontal vegetable garden model
composed out of boxes placed side by
side

Οριζόντιο μοντέλο λαχανόκηπου που αποτελείται
από κουτιά τοποθετημένα δίπλα-δίπλα
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2. ΚΆΘΕΤΟΣ ΚΉΠΟΣ ΛΑΧΑΝΙΚΏΝ
Η δεύτερη κατασκευή έχει σχεδιαστεί για
μικρά μπαλκόνια με περισσότερο χώρο σε
ύψος παρά πλάτος. Τα βασικά στοιχεία είναι
σακούλες από ύφασμα (μικρό-διάτρητο
ύφασμα, λινάτσα ή παλιές μάλλινες
κουβέρτες) σε άνετο μέγεθος. Αυτές οι
σακούλες ή σάκοι θα επενδυθούν πρώτα με
τύρφη ή εναλλακτικά πυκνό ύφασμα και στη
συνέχεια θα γεμίσουν με χώμα λαχανικών. Σε
αυτό το σημείο, πρέπει απλώς να κρεμάσουμε
τις τσάντες/σακούλες μας με στηρίγματα
που διαθέτουμε (άγκιστρα για ράφια, παλιές
σκάλες κ.λπ.) ή ακόμα πιο απλά να τα τις
κρεμάσουμε προσπαθώντας να υπάρχει
απόσταση από τον τοίχο για να επιτρέπεται ο
αερισμός γύρω από τις τσάντες/σακούλες.

Μοντέλο κάθετου φυτικού κήπου με τσάντες
που κρέμονται στον τοίχο

Μοντέλο κατακόρυφου κήπου λαχανικών
φτιαγμένο με σακούλες σε ξύλινη βάση
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Τα στοιχεία που απαιτούνται για τη δημιουργία αυτού του τύπου δομής είναι τα ακόλουθα:
1. ΡΟΛΌ ΓΕΩΥΦΆΣΜΑΤΟΣ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΠΑΛΙΈΣ ΜΆΛΛΙΝΕΣ ΚΟΥΒΈΡΤΕΣ) Ή ΈΤΟΙΜΕΣ ΤΣΆΝΤΕΣ
ΑΠΌ ΓΕΩΎΦΑΣΜΑ. 2. ΧΏΜΑ ΓΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΆ. 3. ΞΎΛΙΝΗ ΣΚΆΛΑ Ή ΔΟΜΉ ΜΕ ΞΎΛΙΝΕΣ ΡΆΓΕΣ.
4. ΜΕΤΑΛΛΙΚΌ ΣΤΉΡΙΓΜΑ ΠΟΥ ΣΤΕΡΕΏΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΊΧΟ.

1

1

2

3

3

4

• 1º βήμα
Παίρνουμε το ρολό υφάσματος (ύφασμα εδάφους/γεωύφασμα) για κηπουρική και
δημιουργούμε τους σάκους στο σχήμα που θέλουμε με τη βοήθεια ενός ψαλιδιού και ενός
συρραπτικού. Εναλλακτική λύση στο γεωύφασμα είναι παλιές παχιές μάλλινες κουβέρτες ή
έτοιμες υφασμάτινες τσάντες που βρίσκουμε στο εμπόριο. Συνιστάται να ενισχύσουμε τους
σάκους με λαβές για εύκολο στερέωμα στις δομές στήριξης.
• 2º βήμα
Αφού εξετάσουμε το χώρο που διαθέτουμε, πρέπει να τοποθετήσουμε τη σκάλα μας στο μέρος
που επιλέξαμε, τοποθετώντας τη σ’ ένα ελεύθερο τοίχο και προσέχοντας την έκθεση της στον
ήλιο. Στερεώνουμε τη σκάλα στον τοίχο για να είναι σταθερή. Αντί για σκάλα, μπορούμε να
σχεδιάσουμε, να δημιουργήσουμε ή να παραγγείλουμε μια ξύλινη κατασκευή για το χώρο μας,
από ξύλο και σχοινιά έλατου. Το πλεονέκτημα της δημιουργίας μιας προσαρμοσμένης δομής
είναι να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το διαθέσιμο χώρο.
• 3º βήμα
Σαν εναλλακτική λύση στη ξύλινη δομή που ακουμπά στον τοίχο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
μεταλλικά στηρίγματα στερεωμένα μόνιμα στον τοίχο μας. Το πλεονέκτημα αυτής της λύσης
σε σύγκριση με την ξύλινη κατασκευή είναι ότι έχει σταθερά σημεία για να μετακινούμε τις
τσάντες μας ανάλογα με την εποχή και την ποσότητα του ηλιακού φωτός.
• 4º βήμα
Σ’ αυτό το σημείο, το μόνο που μένει είναι να προετοιμάσουμε τους σάκους, επενδύοντας
τους με ύφασμα από τύρφη η πυκνό ύφασμα, να τοποθετήσουμε μέσα το χώμα (σε στρώση
10 εκ περίπου) και τέλος να φυτέψουμε τα φυτά μας (1-2 φυτά για κάθε σακούλα) . Μόλις
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ετοιμαστούν, τα στερεώνουμε στη δομή υποστήριξής μας, από τις λαβές υφασμάτων που
έχουμε φτιάξει προηγουμένως ή εναλλακτικά με σχοινιά.
Στο αρχικό στάδιο του κατακόρυφου κήπου, προτείνουμε να γίνουν αρκετές δοκιμές
τοποθετώντας τα φυτά σε διαφορετικά σημεία του μπαλκονιού μας πριν την τελική τοποθέτηση,
για αποφυγή τυχόν προβληματών όπως η υπερέκθεση στον ήλιο ή στον υπερβολικό ανέμο.
Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι λίγο πολύ μια περίπλοκη δομή στήριξης με πολλές κρεμαστές
σακούλες, οι οποίες θα μετακινούνται ανάλογα με την έκθεση στον ήλιο και τον αερισμό των
φυτών.
Εάν το επιτρέπουν οι δεξιότητές σας στο DIY, μπορείτε να δημιουργήσετε δοχεία διαφορετικών
σχημάτων και υλικών, όπως το παράδειγμα στις φωτογραφίες στο πλάι, όπου χρησιμοποιήθηκαν
ανακυκλωμένες και κομμένες πλαστικές τανίνες ή μεταλλικοί κάδοι/δοχεία.
Σας υπενθυμίζουμε, ωστόσο, ότι εάν χρησιμοποιήσετε δοχεία που δεν επιτρέπουν τη διέλευση
νερού, όπως οι μεταλλικοί κάδοι, πρέπει να ανοίξετε τρύπες στο κάτω μέρος του δοχείου και να
τοποθετήσετε ένα στρώμα από βότσαλα κάτω από το χώμα, όπως στα κουτιά για τον οριζόντιο
κήπο στην προηγούμενη ενότητα.
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3. ΥΒΡΙΔΙΚΌΣ
Εάν πιστεύετε ότι οι δεξιότητές σας στο
DIY είναι αρκετά καλές, τότε μπορείτε να
δημιουργήσετε αυτό τον τελευταίο τύπο
δομής για το λαχανόκηπο του μπαλκονιού
σας. Είναι μια δομή που ονομάζουμε υβριδική
επειδή αναπτύσσεται ταυτόχρονα σε ύψος
και πλάτος, σε επίπεδα σαν σκαλοπάτια. Η
πολυπλοκότητα και ταυτόχρονα το μεγάλο
πλεονέκτημα αυτής της κατασκευής είναι
ότι θα σχεδιαστεί και θα προσαρμοστεί στο
μπαλκόνι σας, ώστε να αξιοποιεί στο έπακρο
το διαθέσιμο χώρο, απαιτεί όμως καλές
δεξιότητες στη ξυλουργική. Τα υλικά που
απαιτούνται για τη δημιουργία αυτού του
τύπου δομής είναι τα ακόλουθα:

Μοντέλο λαχανόκηπου σε ξύλινη κατασκευή με επίπεδα.
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Τα στοιχεία που απαιτούνται για τη δημιουργία αυτού του τύπου δομής είναι τα ακόλουθα:
1. ΞΎΛΙΝΕΣ Ή ΠΛΑΣΤΙΚΈΣ ΠΑΛΈΤΕΣ. 2. ΣΑΝΊΔΕΣ ΚΑΙ ΛΩΡΊΔΕΣ ΞΎΛΟΥ. 3. ΚΑΡΦΙΆ ΚΑΙ ΒΊΔΕΣ ΑΠΌ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΈΝΟ ΣΊΔΕΡΟ. 4. ΒΌΤΣΑΛΑ ΜΕΣΑΊΟΥ ΜΕΓΈΘΟΥΣ · 5. ΧΏΜΑ ΓΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΆ 6. ΚΛΑΔΙΆ
ΔΈΝΤΡΩΝ 6. ΜΠΑΣΤΟΎΝΙΑ

1

4

2

3

5

6

• 1º βήμα
Τοποθετούμε την παλέτα στο μπαλκόνι σε σημείο που θεωρούμε ότι είναι κατάλληλο. Για να
προσδιορίσουμε το καταλληλότερο σημείο, θα πρέπει να εξετάσουμε εκτός από το χώρο, την
έκθεση στον ήλιο ή άνεμο και τη γειτνίαση με τη βρύση. Η παλέτα θα αποτελέσει τη βάση για
την κλιμακωτή δομή μας και θα καθορίσει τον χώρο που θα καταλάβει ο λαχανόκηπος μας .
• 2º βήμα
Αφού τοποθετήσουμε την παλέτα, πρέπει να μετρήσουμε το διαθέσιμο χώρο και να κόψουμε
τις σανίδες από ξύλο έλατου στις κατάλληλες διαστάσεις με ένα πριόνι. Μόλις όλα τα υλικά
μας είναι έτοιμα, δημιουργούμε τη δομή στερεώνοντας τις σανίδες με γαλβάνιζέ καρφιά και
βίδες.
• 3º βήμα
Όταν η δομή επιπέδων είναι έτοιμη, βάζουμε στο κάτω μέρος ένα στρώμα από βότσαλα ύψους
5 εκ περίπου. Αυτό το στρώμα χρειάζεται για να αποστραγγίζει το επιπλέον νερό που θα
αφαιρείται από τους ελεύθερους χώρους ανάμεσα στις ξύλινες σανίδες.
• 4º βήμα
Πάνω από τα βότσαλα τοποθετούμε ένα στρώμα κλαδιών και ξυλείας ύψους περίπου 5 εκ
προσπαθώντας να τα συμπιέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτό το στρώμα θα στηρίξει
το χώμα εξασφαλίζοντας τον κατάλληλο εξαερισμό του για να μπορεί να φιλοξενήσει τα
λαχανικά μας.
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• 5º βήμα
Ολοκληρώνουμε βάζοντας μια στρώση χώματος ύψους 20-25 εκ περίπου. Σε αυτό το σημείο
φυτεύουμε τα φυτά μας και τοποθετούμε τα στηρίγματα από μπαμπού ζαχαροκάλαμου που θα
τα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του ύψους τους.
Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια λίγο πολύ περίπλοκη δομή που έχει
διαφορετικό βασικό σχήμα και μπορεί να τοποθετηθεί στο κέντρο
του χώρου ή να ακουμπά σε τοίχο. Η δυσκολία αυτού του τύπου
λαχανόκηπου είναι στην ικανότητά μας να δημιουργήσουμε με το
ξύλο. Στην πραγματικότητα, όπως μπορούμε να δούμε από τις πιο
κάτω φωτογραφίες , μπορείτε να δημιουργήσετε πολύ ευέλικτες δομές,
οι οποίες σας επιτρέπουν να καλλιεργείτε ταυτόχρονα διαφορετικούς
τύπους λαχανικών.

Σύνθετα μοντέλα κλιμακωτών λαχανικών
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Ο κήπος λαχανικών
μεγαλώνει και φτάνει
σε αυλές, ακόμη και
στους δρόμους των
πόλεων μας
Πρακτικά μοντέλα για τη δημιουργία
εκπαιδευτικών κήπων σε ημι-δημόσιους
χώρους όπως κοινόχρηστες αυλές,
ταράτσες και βεράντες, ή σε δημόσιους
χώρους όπως δρόμους και πλατείες
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1. Είναι σαφές, ότι υπάρχουν πολλοί πιθανοί
τύποι βάσεων για τη δημιουργία του κήπου
λαχανικών σας, όπως δομές που μπορούν να
αγοραστούν ή να κατασκευαστούν από βασικά
ή ανακυκλωμένα υλικά. Γι’ αυτό το λόγο,
θέλουμε να σας δείξουμε ορισμένα μοντέλα
δομών που μπορούν να κατασκευαστούν
σε ημι-δημόσιους ή δημόσιους χώρους
ξεκινώντας από ένα θεμελιώδες στοιχείο
όπως τη δημιουργία μιας πολυεπιστημονικής
ομάδας εθελοντών που θα επιτρέπει τον
εμπλουτισμό και τη συλλογική μάθηση.
2. ΗΜΙ-ΔΗΜΌΣΙΟΙ ΧΏΡΟΙ
Με τους ημι-δημόσιους χώρους εννοούμε
εκείνους τους ιδιωτικούς χώρους που αφθονούν
στις πόλεις μας και αντιπροσωπεύουν ένα
μεγάλο ανεκμετάλλευτο δυναμικό εάν
σκεφτούμε το αστικό πράσινο σύστημα ή την
παραγωγή τροφίμων μηδενικών χιλιομέτρων.
Ας σκεφτούμε πρώτα τις ταράτσες των
κτιρίων, σε αυτές τις προαστιακές γειτονιές
όπου δεν υπάρχουν δημόσιες πλατείες ή πάρκα
ή τις αυλές αυτών των συγκροτημάτων με
συγκυριαρχία όπου βρίσκουμε μόνο μικρούς
καλλιεργητές και πλακόστρωτες λεωφόρους.

Μοντέλο κήπου λαχανικών σε ταράτσα.
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Για να δημιουργήσετε έναν κήπο σε κτίριο,
ταράτσα ή βεράντα, το ιδανικό θα ήταν
να χρησιμοποιήσετε υπερυψωμένα ξύλινα
κιβώτια για να αποτρέψετε τη συσσώρευση
νερού και βρωμιάς κάτω από τη δομή του.

Ανυψωμένο δομικό μοντέλο λαχανόκηπου σε
ταράτσα ή βεράντα

Εάν διαθέτουμε αυλή σ’ ένα συγκρότημα,
η εγκατάσταση είναι απλούστερη, επειδή
οι δομές του κήπου μας δεν δημιουργούν
προβλήματα
αποστράγγισης
με
τη
συσσώρευση ακαθαρσιών . Το απλούστερο
είναι να φτιάξετε χαμηλά ξύλινα κιβώτια
τοποθετημένα σε σωστή απόσταση μεταξύ
τους, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η σωστή
διαχείριση χώρου.

Μοντέλο κήπου λαχανικών σε ιδιωτική αυλή.
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Όπως ήδη εξηγήσαμε πιο πάνω για τους
λαχανόκηπους μπαλκονιών, εάν έχετε
ικανότητές στο DIY, μπορείτε να δοκιμάσετε
πιο περίπλοκες δομές που μπορούν να
αναπτυχθούν σε πλάτος και ύψος, ξεκινώντας
από πιο περίπλοκα σχέδια.

Διαμορφωμένα μοντέλα κιβωτίων και σύνθετη δομή για τη δημιουργία
κήπου σε ιδιωτική αυλή.
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3. ΔΗΜΌΣΙΟΙ ΧΏΡΟΙ
Με δημόσιους χώρους, εννοούμε δρόμους,
πλατείες, πάρκα, κήπους και όλα τα μέρη
που με διαφορετικά ποσοστά συμβάλλουν
στο αστικό πράσινο σύστημα μιας πόλης. Για
παραδείγματα οι εκπαιδευτικοί φυτικοί κήποι
που δημιουργούνται σε πάρκα, πλατείες και
γενικά σε μεγάλους χώρους είναι πολλοί,
τόσο στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο
κόσμο, για αυτό το λόγο, πιστεύουμε ότι είναι
χρήσιμο να επισημανθεί ένας αστικός κήπος
που δημιουργήθηκε στην Ισπανία όπου ένας
τοίχος γίνεται η υποστήριξη ενός πολύχρωμου
κάθετου φυτικού κήπου.

Μοντέλο κάθετου φυτικού κήπου στο δρόμο

116 | Digital Garden for European Schools

2019-1-IT02-KA201-062276

Το βασικό στοιχείο με το οποίο οι αρχιτέκτονες
του
στούντιο
Peinado
Arquitectos
πραγματοποίησαν αυτή την παρέμβαση,
είναι η μονωτική τσόχα από ανακυκλωμένα
υφάσματα που χρησιμοποιείται συνήθως για
την ηχομόνωση σπιτιών.
Αφού έκοψαν και έραψαν σε σχήμα τσέπης τις
θήκες, στη συνέχεια τις κρέμασαν στον τοίχο
του φράχτη της κλινικής USP Sagrado Corazón
στη Σεβίλλη. Σε αυτό το σημείο, οι σχεδιαστές
με τη βοήθεια ορισμένων εθελοντών του
συλλόγου Urban Therapy φύτεψαν πολλές
ποικιλίες φυτών δημιουργώντας έναν υπέροχο
κατακόρυφο κήπο γεμάτο χρώματα.

Βασικά στοιχεία για τη δημιουργία ενός
κατακόρυφου κήπου σε φράχτη.

Συναρμολόγηση μονάδων τσέπης από ανακυκλωμένη τσόχα, όπου θα
τοποθετηθούν τα φυτά.

www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-207267/
en-detalle-jardin-vertical-en-clinica-uspsagrado-corazon-se-villa-terapia-urbana?ad_
medium=gallery
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εργαλεία για τον
κήπο λαχανικών
μας
μοντέλα για χρήσιμα εργαλεία
που θα κάνουν το λαχανόκηπο
μας ακόμα πιο αποδοτικό
Υπάρχουν συστήματα που βοηθούν τον κήπο μας να γίνει πιο
λειτουργικός μεγιστοποιώντας τον κύκλο παραγωγής μας.
Για παράδειγμα, ένας κομποστοποιητής για τη μετατροπή των
οργανικών αποβλήτων σε εξαιρετικό λίπασμα για τα λαχανικά μας,
είναι σημαντικό εργαλείο για ένα λαχανόκηπο. Οι πιο κάτω εικόνες
είναι από ένα εκπαιδευτικό βίντεο που εξηγεί βήμα προς βήμα πώς να
φτιάξετε και να χειριστείτε ένα κομποστοποιητή για οικιακή χρήση.

Μοντέλο κομποστοποιητή για οικιακή χρήση
www.pinterest.it/pin/195132596342523784/
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Ένα άλλο σύστημα, είναι αυτό της συλλογής
και αποθήκευσης βρόχινου νερού προκειμένου
να μειωθεί δραστικά η κατανάλωση νερού για
κήπο μας.
Το πιο απλό σύστημα, είναι να συλλέγετε
νερό από τις υδρορροές σε ένα δοχείο και
στη συνέχεια να το χρησιμοποιείτε όταν
είναι απαραίτητο. Άλλα συστήματα, είναι
η ταφή δοχείων, όπως βάζα ή πλαστικά
μπουκάλια κοντά στα λαχανικά μας, κάνοντας
μικρές τρύπες σε αυτά, ώστε το νερό να
απορροφάτε από το χώμα καθώς αυτό
στεγνώνει. Ακολουθούν μερικές εικόνες που
περιγράφουν συστήματα για την ανάκτηση
και τη χρήση του βρόχινου νερού στην
καλλιέργεια λαχανικών σε οικιακούς κήπους.

Μοντέλα δεξαμενών ανάκτησης βρόχινου νερού
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Κεφάλαιο 4.2

Υπαίθρια
εκπαίδευση

Kήπος στην πόλη
και εκπαίδευση εκτός
τάξης
Μπορεί ένας κήπος στην πόλη να γίνει ένα
διδακτικό εργαλείο επόμενης γενιάς για την
αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της
εξ αποστάσεως μάθησης και των τεχνολογικών
εργαλείων της μεθοδολογίας TEAL?
Σε αυτό το σημείο της έρευνας για τη μεθοδολογία TEAL, τους
εκπαιδευτικούς κήπους και τα τεχνολογικά εργαλεία που εφαρμόζονται
στη νέα διδασκαλία, δεν μπορούμε παρά να αναρωτηθούμε για τις
αρνητικές επιπτώσεις και τις πιθανές αντενδείξεις που μπορεί να
έχουν αυτά τα εργαλεία στους μαθητές. Η κρίσιμη ιστορική στιγμή
που βιώνουμε με την πανδημία COVID-19, υπογραμμίζει τη σημασία
της φυσικής επαφής στη μαθησιακή διαδικασία, ειδικά για τους
νεαρότερους μαθητές, και τα όρια που δημιουργούνται με τη χρήση
των τεχνολογικών εργαλείων, εάν δεν υποστηρίζονται κατάλληλα με
ισορροπημένη διδακτική. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν μπορούμε παρά να
αναρωτηθούμε αν είναι σκόπιμο να διατηρήσουμε μια ενοποιημένη
προσέγγιση στη διδασκαλία ή να «εκμεταλλευτούμε» την κρίση για
την ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών.
Ακόμα και πριν από την πανδημία, πολλοί ερευνητικοί φορείς και
οργανισμοί που ασχολούνται με παιδιά και νέους, όπως το SAVE
THE CHILDREN, χρησιμοποίησαν την εκπαίδευση σε δημόσιους
και ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους, ανάπτηξαν νέα προγράμματα
με τη λεγόμενη «Υπαίθρια/outdoors» Εκπαίδευση, δηλαδή με
εξωσχολικές δραστηριότητες που διεξάγονται από σχολεία, τοπικές
αρχές και οργανισμούς σε ανοιχτούς χώρους, όπως αυλές, πλατείες
και δημόσιους κήπους.

“Θα βρείτε
περισσότερα στο
δάσος παρά στα
βιβλία. Τα δέντρα
και οι πέτρες θα σας
διδάξουν πράγματα
που κανείς δεν
μπορεί κανείς́ να
σας πει.”
Bernard di Clairvaux
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Σε διεθνές επίπεδο, υπάρχουν πολλοί παιδαγωγικοί τύποι έρευνας
και εκπαιδευτικών πρακτικών που υποστηρίζουν την εγκυρότητα της
Υπαίθριας/outdoors Εκπαίδευσης σε φυσικό και αστικό περιβάλλον,
μια εκπαιδευτική πρακτική που αφορά ταυτόχρονα τη μάθηση,
την κοινωνικοποίηση και την υγεία. Αυτή η ιδιαίτερη φιλοσοφικήπαιδαγωγική τάση γεννήθηκε στη Γερμανία το δεύτερο μισό του
εικοστού αιώνα. Αρχικά εξαπλώθηκε κυρίως στη Βόρεια Ευρώπη
(Σουηδία, Νορβηγία) και στη συνέχεια στην υπόλοιπη Ευρώπη, ΗΠΑ
και Καναδά, σε όλο και περισσότερους παιδαγωγούς που εφαρμόζουν
την Εκπαίδευση εκτός τάξης σε όλα τα στάδια της μάθησης,
συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Συνοπτικά, το υπαίθριο/outdoors περιβάλλον υποθέτει την αξία του
εκπαιδευτικού πλαισίου με την ευρεία έννοια, σαν το μέρος όπου
μαθαίνει κάποιος, ενισχύει την αίσθηση του σεβασμού για το φυσικό
περιβάλλον και εκφράζει συναισθηματικές, κοινωνικές, περιγραφικές,
δημιουργικές και αισθητήριες-κινητικές δεξιότητες. Ενισχύει επίσης
τη συνεργασία μεταξύ των συνομηλίκων με εξαιρετικά αποτελέσματα στις
μεταξύ τους σχέσεις. Από παιδαγωγική άποψη, τα δάση, οι δημόσιοι κήποι,
οι πλατείες και οι αυλές αποτελούν ισχυρό δυναμικό για εξερεύνηση.

Project FOREST SCHOOL CANADA
(https://childnature.ca)

Παραδείγματα με κήπους στην πόλη και
δραστηριότητες μεταξύ των γενεών
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Εφαρμογή «TEAL
DIGITAL GARDEN»
οδηγίες για μεθοδολογικές προσεγγίσεις σχετικές με
το καταλληλότερο σκηνικό χώρου για τη δημιουργία
ενός εκπαιδευτικού κήπου με την υποστήριξη της
μεθόδου TEAL
ΕΙΣΑΓΩΓΉ
‘Ίσως να φαίνεται αντιφατική η συσχέτιση της ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
σε εξωτερικό χώρο και της μεθοδολογίας ΤΕΑΛ, αλλά η έρευνα μας
δείχνει πώς ένας ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΗΠΟΣ είναι μια τέλεια σύνθεση της
εγκάρσιας διδασκαλίας και των νέων τεχνολογιών, που αναπαράγεται
και προσαρμόζεται σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΎΘΜΙΣΗ ΧΏΡΟΥ
Για τη διδασκαλία των επιστημών, οι νέες τεχνολογίες, ο ευέλικτος
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ χώρος με εξοπλισμό, φιλικός προς το χρήστη
είναι επίσης πολύ σημαντικά στοιχεία για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΗΠΟ.
Συγκεκριμένα, εκτός από τον ειδικό εξοπλισμό και όργανα για τη
βιολογία, αγρονομία και μετεωρολογία (PH ground tester, rain gauge
κ.λπ.), ο εξοπλισμός για διαδικτυακή σύνδεση είναι επίσης απαραίτητος
(wifi, cloud κ.λπ. ) και πολύ χρήσιμος. Η διαδικτυακή σύνδεση είναι
απαραίτητη γιατί επιτρέπει στους μαθητές να έχουν πρόσβαση σε
συγκεκριμένο περιεχόμενο που προετοίμασε ο εκπαιδευτικός (παιχνίδι,
εφαρμογες, σημειώσεις κ.λπ.) ή να κάνουν έρευνα για νέα θέματα, όλα
χάρη σε μια απλή συσκευή (smartphone, tablet).
Στο υπαίθριο περιβάλλον, το στοιχείο που επηρεάζει κυρίως είναι
το ΧΡΩΜΑ. Ένας ισορροπημένος συνδυασμός φυσικών χρωμάτων
που συνδέονται με το περιβάλλον (ουρανός, ήλιος, φυτά κ.λπ.) και
τεχνητών που συνδέονται με τον εξοπλισμό (έπιπλα, θερμοκήπια
κ.λπ.) μπορούν να δημιουργήσουν τις καλύτερες μαθησιακές συνθήκες
σε εξωτερικό χώρο. Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να επισημανθεί
είναι η ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΝΗ που συνδέεται με το μάθημα τροφίμων και
τη μικρή αλυσίδα εφοδιασμού, όπου τα παιδιά μπορούν να δουν και
να εξερευνήσουν όλα τα βήματα που σχετίζονται με την παραγωγή
τροφίμων. Καλλιέργεια με σπορόφυτα, ανθώνες για λαχανικά,
ανακύκλωση με κομποστοποιητές ή συστήματα συλλογής βρόχινου
νερού, καθώς και η δημιουργία φαγητού, τραπεζιών ή μπάρμπεκιου
για να κλείσει ο κύκλος ευχάριστα.
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Ακολουθούν
μερικά
παραδείγματα
εγκαταστάσεων και περιπτωσιολογικών
μελετών με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας
και διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας που
μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε πώς οι
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κήπων και των
νέων τεχνολογιών δεν είναι μόνο δυνατές
αλλά πολύ αποτελεσματικές.

Παραδείγματα φυτώριων σε κοινόχρηστη αυλή
www.piuarch.it/en/projects/orto-fra-i-cortili

Παραδείγματα φυτώριων σε κοινόχρηστη αυλή
www.piuarch.it/en/projects/orto-fra-i-cortili
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Παραδείγματα φυτώριων σε δημόσιο χώρο με
υδροπονικό σύστημα

www.humanhabitat.dk/projects?lang=en
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Παράδειγμα με υδροπονικό σύστημα

www.youtube.com/watch?v=yKEIkc98qtEw w w. d e s i g n b o o m . c o m / a r c h i t e c t u r e /
shipping-container-greenhouse-urban-farmunit-by-damien-chivialle/
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Συμπέρασμα

Το TEAL Digital Garden όχι μόνο σαν χώρος
εκπαιδευτικής έρευνας και σχεδιασμού, αλλά και
νέα κατεύθυνση για την κοινωνική και διαγενεακή
απομόνωση

Στο τέλος των δύο ενοτήτων του εγχειριδίου, δίνονται πληροφορίες
και λειτουργικές προσεγγίσεις για το σχεδιασμό και την εφαρμογή
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με τη μεθοδολογία TEAL για
κήπους σε αστικά περιβάλλοντα σε διάφορες κλίμακες (μπαλκόνια,
κοινόχρηστες αυλές, πλατείες και αστικά πάρκα). Νιώθουμε την
ανάγκη να μοιραστούμε έναν μικρό προβληματισμό που υπερβαίνει το
ερευνητικό πεδίο του προγράμματος DigiEU.
Μετά από ένα ολόκληρο χρόνο παγκόσμιας πανδημίας κατά την
οποία τα περισσότερα πρότυπα κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ
των ανθρώπων έχασαν την εγκυρότητα τους δείχνοντας κενά που δεν
γνωρίζαμε, πιστεύουμε ότι η έρευνά μας για τη καινοτόμο διδακτική
TEAL μπορεί να εφαρμοστεί σε εξωτερικά περιβάλλοντα όπως τα
URBAN GARDENS και μπορεί να ξεπεράσει τα όρια της διδακτικής
έρευνας.
Τα συναισθήματα των μαθητών μας, οι σχέσεις μεταξύ των γενεών, η
συνειδητή χρήση των νέων τεχνολογιών και οι κοινωνικές επιπτώσεις
που μπορεί να δημιουργήθούν από οποιαδήποτε παρέμβαση στο
περιβάλλον είναι μόνο μερικά από τα ζητήματα που η παγκόσμια
πανδημία COVID-19 έθεσε στο επίκεντρο της πολιτιστικής συζήτησης
και πιστεύουμε ότι το έργο μας μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπισή
τους με θετικό και προληπτικό τρόπο.
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Κεφάλαιο 5

Συμπέρασμα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Ξεκινήσαμε να χτίζουμε αυτό το εκπαιδευτικό υλικό, εξετάζοντας πρώτα τι είναι εκπαίδευση
και το ρόλο που παίζει στη ζωή μας γενικότερα, έπειτα περιοριστήκαμε στην προοπτική του τι
συμβαίνει στα σχολεία μας και τέλος στις τάξεις μας. Αναγνωρίσαμε έτσι για άλλη μια φορά
ότι η εκπαίδευση μας δίνει τη γνώση του κόσμου γύρω μας και τον αλλάζει σε κάτι καλύτερο.
Αναπτύσσει σε μας, την προοπτική να κοιτάξουμε τη ζωή. Μας βοηθά να αποκτήσουμε γνώμη
και να έχουμε άποψη για τα πράγματα.
Ταυτόχρονα αναρωτηθήκαμε, αν είναι μόνο η εκπαίδευση που δίνει γνώση. Συμφωνούμε ότι
η εκπαίδευση είναι η διαδικασία απόκτησης πληροφοριών για τον κόσμο που μας περιβάλλει.
Ωστόσο, οι πληροφορίες δεν μπορούν να μετατραπούν σε γνώση χωρίς την εκπαίδευση. Η
εκπαίδευση, μας βοηθά να κατανοήσουμε τις διαδικασίες που συμβαίνουν γύρω μας, μας
βοηθά να ερμηνεύσουμε και να δώσουμε νόημα στα πράγματα. Ως εκ τούτου, καταλήξαμε στο
συμπέρασμα ότι η εκπαίδευση είναι κάτι περισσότερο από μερικά μαθήματα από ένα σχολικό
βιβλίο. Πρόκειται για τα μαθήματα που προσφέρει η ζωή σε εκείνους των οποίων τα μάτια
είναι ανοιχτά, σε εκείνους που αφιερώνουν χρόνο όχι μόνο για να θαυμάσουν την ομορφιά της
φύσης, αλλά και να μάθουν από αυτήν.
Το εγχειρίδιό μας, βασίστηκε στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις χώρες που συμμετέχουν
στο έργο, σε ότι αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία και τις μαθησιακές δραστηριότητες που
λαμβάνουν χώρα στα ιδρύματά μας ή στις κοινότητες στις οποίες ζούμε. Το εγχειρίδιο ωστόσο
δεν περιορίζεται στην ακριβή και εξαντλητική παρουσίαση των διαφορετικών πραγματικοτήτων
που υπάρχουν σε πολλά ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, αλλά προορίζεται να προσφέρει
ιδέες και προτάσεις για τη βελτίωση των μεθοδολογικών πρακτικών, με σκοπό να αυξήσει την
ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα σχολεία, πρώτα σε εκείνα που εμπλέκονται στο
έργο και στη συνέχεια σε όσο το δυνατόν περισσότερα.
Μετά από προσεκτική ανάλυση και συστηματική σύγκριση κοινών θεμάτων, όπως το εθνικό
πρόγραμμα σπουδών, τις προτεραιότητες στην εκπαίδευση, τις ανάγκες των μαθητών και των
εκπαιδευτικών, τα εκπαιδευτικά τεχνολογικά βοηθήματα, τη σχέση του σχολείου με άλλα τοπικά
/ περιφερειακά ιδρύματα ή τη σχετικότητα των σπουδών με την αγορά εργασίας, καταλήξαμε
στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν τομείς στους οποίους οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι
χώρες εταίροι είναι πολύ παρόμοιες. Αυτοί οι τομείς μεταφράζονται: στην εισαγωγή της
τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία, απαραίτητη στον κόσμο σήμερα; στην ανάπτυξη της
δημιουργικότητας των μαθητών για να διασφαλίσουμε την πρόοδο της κοινωνίας μας; στους
εκπαιδευτικούς που λαμβάνουν υπόψιν τις διαδραστικές μεθόδους μάθησης που επιτρέπουν
στους μαθητές να συνεργάζονται ενώ πειραματίζονται; στα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σαν κίνητρο στη διδασκαλία οποιουδήποτε θέματος.
Σε αυτό το εγχειρίδιο, καταλήξαμε σε μια πιθανή λύση στις προαναφερθείσες προκλήσεις,
τη χρήση της μεθοδολογίας TEAL στην τάξη. Η μεθοδολογία (TEAL), σχεδιάστηκε το 2003
από το MIT στη Βοστώνη και δίνει μεγάλη έμφαση στη συμμετοχή όλων των μαθητών στη
μαθησιακή διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ωστόσο, ότι ο στόχος της αύξησης της
συμμετοχής δεν περιορίζεται στη συμμετοχή όλων των μαθητών με τον ίδιο τρόπο ή με τον
ίδιο ρυθμό. Αντίθετα, πρέπει να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον στο οποίο όλοι οι συμμετέχοντες
θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν και στο οποίο η τάξη θα διερευνά θέματα και ιδέες σε βάθος,
από μια ποικιλία απόψεων. Με τη μεθοδολογία TEAL, αυτό είναι δυνατό, εφόσον οι μαθητές
χωρίζονται σε ομάδες με διαφορετικά επίπεδα δεξιοτήτων και γνώσεων. Επιπλέον, στην τάξη
TEAL, ο εκπαιδευτικός εισάγει το θέμα με ερωτήσεις, ασκήσεις και γραφικές αναπαραστάσεις.
Στη συνέχεια, η κάθε ομάδα συνεργάζεται ενεργά με τη βοήθεια των ψηφιακών εργαλείων για
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τη συλλογή πληροφοριών και δεδομένων και την πραγματοποίηση πειραμάτων ή ελέγχων. Είναι
πολύ πιθανό κάποιοι μαθητές να μιλούν πιο δυνατά από άλλους; αυτό είναι αποτέλεσμα των
διαφορών στις μαθησιακές προτιμήσεις και στις προσωπικότητες. Αυτό που έχει μεγαλύτερη
σημασία, ωστόσο, είναι ότι η μεθοδολογία TEAL δημιουργεί τις συνθήκες που επιτρέπουν
στους μαθητές με ποικίλες μαθησιακές προτιμήσεις και προσωπικότητες να συμβάλλουν στο
μάθημα.
Έχει αποδειχθεί ότι ορισμένοι μαθητές που δεν μιλούν συχνά στην τάξη, είναι μαθητές που
προβληματίζονται, οι οποίοι συνήθως αναπτύσσουν ιδέες και ερωτήσεις στο μυαλό τους
πριν μιλήσουν; άλλοι είναι ντροπαλοί και νιώθουν άβολα να μιλήσουν μπροστά σε ομάδες/
κοινό; πολλοί μαθητές που συχνά προσφέρονται να συμβάλουν εθελοντικά, είναι δραστήριοι
μαθητές, που συνήθως σκέφτονται ενώ μιλούν. Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία TEAL,
ο εκπαιδευτικός μπορεί να ενθαρρύνει τους ήσυχους μαθητές να μιλήσουν και, εάν είναι
απαραίτητο, να ζητήσει από τους πολύλογους μαθητές να συγκρατηθούν και να αποφύγουν
να σχολιάσουν για να δώσουν την ευκαιρία σε άλλους. Ταυτόχρονα, ο εκπαιδευτικός μπορεί
να μειώσει το άγχος των μαθητών δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα στην οποία θα αισθάνονται
άνετα «να σκέφτονται δυνατά», να παίρνουν πνευματικά ρίσκα, να θέτουν ερωτήσεις και να
παραδέχονται όταν δεν γνωρίζουν κάτι. Αυτό που πρέπει να προσθέσουμε σε αυτό το σημείο,
είναι ότι η ενεργή συμμετοχή των μαθητών δεν θα συμβεί φυσικά από τη μια μέρα στην άλλη
αλλά πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά και να ενθαρρυνθεί. Η οργάνωση της τάξης TEAL
απαιτεί χρόνο, περιλαμβάνει την αξιολόγηση της συμμετοχής των μαθητών κατά τη διάρκεια
του μαθήματος και προβληματίζει τον εκπαιδευτικό σχετικά με τις πτυχές που μπορούν να
αλλάξουν για να υπάρχει βελτίωση.
Ο λόγος για τον οποίο η μεθοδολογία TEAL ασχολείται πάρα πολύ με τη συμμετοχή των
μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, σχετίζεται με τα πολλαπλά οφέλη που προσφέρει. Η
συμμετοχή προσθέτει ενδιαφέρον. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο για τους μαθητές να
εστιάσουν και να διατηρήσουν τη προσοχή τους όταν ακούνε μόνο τον καθηγητή να μιλά. Στην
τάξη TEAL, ακούγονται όλες οι φωνές, κάθε απάντηση είναι σημαντική, ενθαρρύνονται οι
διαφορετικές απόψεις και εκτιμούνται.
Η συμμετοχή εμπλέκει τους μαθητές. Μια καλή ερώτηση μπορεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον
τους, να τους κάνει να αναρωτηθούν γιατί, να σκεφτούν και τους δίνει κίνητρο να κάνουν
τις συνδέσεις με το περιεχόμενο. Ταυτόχρονα, όταν οι μαθητές απαντούν ή προσπαθούν να
εξηγήσουν, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δουν την έκταση κατανόησής τους. Η συμμετοχή δεν
παρέχει ανατροφοδότηση μόνο στον εκπαιδευτικό, αλλά και στους μαθητές. Για παράδειγμα,
όταν οι εκπαιδευτικοί θέτουν ερωτήσεις ή επιζητούν με άλλο τρόπο τη γνώμη των μαθητών
για ένα θέμα, δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να μάθουν περισσότερα για τη σημασία
ορισμένων ιδεών και πληροφοριών.
Η συμμετοχή ενθαρρύνει το διάλογο ανάμεσα και μεταξύ των μαθητών. Όταν χρησιμοποιείται
η μεθοδολογία TEAL, η μια ομάδα μαθητών έχει την ευκαιρία να σχολιάσει αυτό που
παρουσίασε μια άλλη ομάδα, σχετικά με τα δεδομένα που έχουν συλλέξει (με τη βοήθεια
ενός ή περισσότερων ψηφιακών εργαλείων). Οι μαθητές καλούνται να συζητήσουν πιθανές
απαντήσεις, να προσθέσουν πληροφορίες, και να αναλύσουν κριτικά. Κατά συνέπεια, η
συμμετοχή αναπτύσσει σημαντικές δεξιότητες ομιλίας. Σε πολλά επαγγελματικά πλαίσια, οι
άνθρωποι, χρειάζεται να είναι σε θέση να μπορούν να μιλήσουν μπροστά σε κοινό. Μπορεί
να χρειαστεί να δώσουν πληροφορίες ή να υποστηρίξουν μια διαφορετική λύση. Αυτές οι
δεξιότητες δεν μπορούν να αποκτηθούν ή να βελτιωθούν διαβάζοντας για αυτές - πρέπει να
υπάρχει εξάσκηση.
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Μια άλλη πτυχή υψίστης σημασίας, στην τάξη TEAL, που έχουμε υπογραμμίσει σε αυτό το
εγχειρίδιο (ειδικά στο κεφάλαιο που είναι αφιερωμένο στις μελέτες περιπτώσεων), είναι ο ρόλος
του εκπαιδευτικού και η θέση του/της στην τάξη. Η απομάκρυνση από το μπροστινό μέρος
της τάξης καθορίζει τη μεθοδολογία TEAL, επειδή προωθεί την καλύτερη συμμετοχή. Εάν οι
μαθητές αντιληφθούν ότι όλα τα σχόλια πρέπει να διοχετεύονται μέσω του εκπαιδευτικού, τότε
αυτός/αυτή γίνεται φύλακας της συμμετοχής και είναι δύσκολο για τους μαθητές να αναπτύξουν
το αίσθημα της συλλογικής ευθύνης.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού που χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία TEAL είναι πολύ διαφορετικός
από αυτόν του παραδοσιακού εκπαιδευτικού. Ο τελευταίος τύπος εκπαιδευτικού ξοδεύει
πολύ χρόνο χρησιμοποιώντας τον πίνακα και εξηγώντας πράγματα, μεταδίδοντας τη γνώση
στην τάξη, με περιστασιακές ερωτήσεις προς ή από τους μαθητές. Καθ 'όλη τη διάρκεια
του μαθήματος, ο δάσκαλος διατηρεί τον έλεγχο του θέματος, παίρνει αποφάσεις για το τι
δουλειά χρειάζεται και ενορχηστρώνει αυτό που κάνουν οι μαθητές. Σε αυτόν τον τύπο τάξης,
ο εκπαιδευτικός πιθανότατα κάνει το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας και είναι μακράν το πιο
ενεργό άτομο. Ο ρόλος των μαθητών είναι κυρίως να ακούσουν, να συγκεντρωθούν και, ίσως,
να κρατήσουν σημειώσεις για τις πληροφορίες που λαμβάνουν. Αυτό το είδος διδασκαλίας
βασίζεται στην υπόθεση ότι ο δάσκαλος είναι ο «γνώστης» και έχει το καθήκον να μεταφέρει
τη γνώση στους μαθητές.
Όταν χρησιμοποιούν τη μεθοδολογία TEAL, οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν σαν διευκολυτές
στη μάθηση; ο ρόλος τους έχει εξελιχθεί και δεν είναι πλέον η πηγή όλης της γνώσης στην
τάξη; είναι οι εκπαιδευτικοί που εμπνέουν τους μαθητές να αναλάβουν την κυριότητα στη
μάθηση τους. Στην τάξη TEAL, οι εκπαιδευτικοί παρέχουν ευκαιρίες στους μαθητές να
μάθουν βασικές έννοιες και να ανακαλύψουν τα διάφορα εργαλεία που χρειάζονται για τη
μάθηση, ώστε να μπορούν να γίνουν δια βίου μαθητές. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να
παρέχει τους πόρους, να παρακολουθεί την πρόοδο και να ενθαρρύνει τους μαθητές να βρουν
λύσεις στα διάφορα προβλήματα. Αυτός ο τύπος εκπαιδευτικού βοηθά τους μαθητές του να
κατανοήσουν τους κοινούς τους στόχους και να τους επιτύχουν χωρίς καμία παρέμβαση από
μέρους του/της, δίνοντας έτσι στους μαθητές χώρο να αναπτύξουν και να εκδηλώσουν το
πνεύμα της δημιουργικότητας και της καινοτομίας. Μια τέτοια παιδαγωγική στρατηγική θα
δημιουργήσει ένα μαθητοκεντρικό και ευνοϊκό περιβάλλον μάθησης. Όταν η διδασκαλία είναι
μαθητοκεντρική, ενθαρρύνει τον ενθουσιασμό και την προθυμία του μαθητή να μάθει, αυξάνει
τα κίνητρα για αυτο-ανάπτυξη, δίνει ώθηση και κάνει τόσο τον διδάσκοντα όσο και το μαθητή
να αισθάνονται ικανοποιημένοι. Συμμετοχικό περιβάλλον δεν σημαίνει μόνο πολλές ερωτήσεις
και ομιλητικότητα των μαθητών, αλλά σημαίνει επίσης ένα περιβάλλον όπου κάθε μαθητής
μαθαίνει με τον τρόπο που του ταιριάζει καλύτερα.
Στην τυπική εκπαίδευση, οι περισσότερες μαθησιακές δραστηριότητες πραγματοποιούνται στην
τάξη. Η τάξη είναι ένα ενσωματωμένο περιβάλλον για την οργάνωση της τυπικής διαδικασίας
μάθησης. Είναι ένα σημαντικό πλαίσιο όπου τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί
έρχονται σε επαφή για να μοιραστούν πληροφορίες για την αναζήτησή της γνώσης. Για τον
εκπαιδευτικό, ο χρόνος στην τάξη είναι μια χρυσή ευκαιρία να συναντήσει προσωπικά τους
μαθητές και να παραδώσει αποτελεσματικά το διδακτικό υλικό, με στόχο να διασφαλίσει, ότι
οι μαθητές μαθαίνουν αυτά που χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν αργότερα. Από την
άλλη πλευρά, οι μαθητές αναμένεται να συμμετέχουν ενεργά προκειμένου να απορροφήσουν,
να αναζητήσουν και να εφαρμόσουν τις δεξιότητες, τις γνώσεις ή τις άλλες μαθησιακές
δραστηριότητες που μοιράζονται στην τάξη. Αυτές οι συμπληρωματικές δεσμεύσεις μεταξύ
εκπαιδευτικών και μαθητών δημιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον στην τάξη.
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Η ρύθμιση της τάξης παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο στη μεθοδολογία TEAL; ως εκ τούτου,
αφιερώσαμε ένα μέρος του εγχειριδίου, στη λεπτομερή παρουσίαση των σημαντικών
πτυχών που πρέπει να ληφθούν υπόψη από κάθε εκπαιδευτικό αν θέλει να επωφεληθεί στο
μέγιστο από την τάξη TEAL. Μελέτες έδειξαν ότι υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που
επηρεάζουν τη συμμετοχή του μαθητή κατά τη διαδικασία μάθησης. Προηγουμένως, είχαμε
αναφερθεί στην προσωπικότητα των μαθητών και είχαμε επισημάνει ότι οι μαθητές με υψηλή
αυτοαποτελεσματικότητα έχουν καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση και μεγαλύτερη συμμετοχή
στην τάξη, ενώ εκείνοι που έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση, φοβούνται την αποτυχία, δεν δείχνουν
την ευφυΐα τους, φοβούνται ότι οι απαντήσεις τους θα επικριθούν από τους εκπαιδευτικούς, με
αποτέλεσμα να συμμετέχουν λιγότερο στη συζήτηση μέσα στην τάξη.
Αναφερθήκαμε επίσης σε έναν άλλο σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει την ενεργή συμμετοχή
των μαθητών στην τάξη, δηλαδή στα χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες του εκπαιδευτικού.
Όταν ο δάσκαλος/καθηγητής είναι υποστηρικτικός, κατανοητικός, προσιτός και φιλικός, με
θετική μη λεκτική συμπεριφορά, χαρίζει χαμόγελα και γνέφει ότι αποδέχεται τις απαντήσεις
που δίνονται, οι μαθητές νιώθουν άνετα και συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία.
Ωστόσο, ο τρόπος οργάνωσης των επίπλων της τάξης, η ποσότητα και η ποιότητα του εξοπλισμού
που χρησιμοποιούνται δεν είναι λιγότερο σημαντικά. Η συμμετοχή των μαθητών στην τάξη
είναι υψηλή όταν οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, στην
τάξη TEAL, τα θρανία είναι τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο ώστε οι μαθητές να μπορούν να
δουν ο ένας τον άλλον, να μιλήσουν μεταξύ τους και να ακούσουν τις ιδέες, τα επιχειρήματα
ή τις ερωτήσεις των συνομηλίκων τους. Μια τέτοια οργάνωση, βοηθά τους μαθητές, να
αναπτύξουν τις έννοιες της συν δημιουργίας και της κοινή συμμετοχής. Ταυτόχρονα, εγγυάται
ευρεία ορατότητα στον εκπαιδευτικό.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον εξοπλισμό του εκπαιδευτικού χώρου; είναι απαραίτητο
να συμπεριληφθούν διάφορα ψηφιακά εργαλεία, σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο,
μεγάλες επιφάνειες εργασίας στους τοίχους (λευκοί πίνακες, μαυροπίνακες κ.λπ.) και ένας
χώρος για την αποθήκευση εκπαιδευτικού υλικού. Μια τάξη εξοπλισμένη με κατάλληλα φώτα,
ανεμιστήρα ή κλιματισμό και άλλες εγκαταστάσεις θα κάνει τους μαθητές να αισθάνονται
άνετα και θα τους ενθαρρύνει να συμμετέχουν στις μαθησιακές δραστηριότητες. Ωστόσο,
πρέπει να επισημανθεί ότι ένα από τα πιο χρήσιμα χαρακτηριστικά της μεθοδολογίας TEAL
είναι η προσαρμοστικότητα της σε πολλά περιβάλλοντα διδασκαλίας. Μερικές φορές, τα
σχολεία μπορεί να μην έχουν πρόσβαση στις τελευταίες τεχνολογικές συσκευές ή να μην έχουν
μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας. Κατά συνέπεια, εξαρτάται από τη δημιουργικότητα και την
εφευρετικότητα του εκπαιδευτικού να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές και προσαρμογές στο
ιδιαίτερο εκπαιδευτικό του περιβάλλον, χωρίς να απομακρυνθεί από τη βασική έννοια της
μεθοδολογίας TEAL, αλλά να επωφεληθεί από τη χρήση της.
Ο κόσμος σήμερα έχει γρήγορους ρυθμούς και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την τεχνολογία.
Είτε θέλουμε να το παραδεχτούμε είτε όχι, παρά το γεγονός ότι η ψηφιακή πρόοδος έχει
φέρει καταπληκτικές αλλαγές στον τρόπο που επικοινωνούμε, δουλεύουμε ή περνάμε τον
ελεύθερο χρόνο μας, αν δεν είμαστε προσεκτικοί, η τεχνολογία μπορεί να μας βάλει σε ένα
φωτεινό, λαμπερό και διασκεδαστικό κουτί, αλλά που είναι ένα κουτί παρόλα αυτά. Μπορεί να
πιστεύουμε ότι τα πτυσσόμενα μενού μας δίνουν επιλογές, αλλά αυτό που πραγματικά κάνουν
είναι να περιορίζουν τις επιλογές, να περιορίζουν τη σκέψη, τη φαντασία και τις ενέργειές
μας. Ταυτόχρονα, λόγω της τεχνολογίας, πολύ συχνά αντικαταστούμε τον πραγματικό κόσμο
με τον εικονικό και αποτυγχάνουμε να βιώσουμε την ομορφιά και την ουσία που προσφέρει
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ο πραγματικός κόσμος μέσω της όρασης, του ήχου, της μυρωδιάς, της αφής, της γεύσης, της
ισορροπίας, της κίνησης, της θερμοκρασίας, του πόνου και των συναισθημάτων.
Επομένως, σ’ ένα άλλο μέρος του βιβλίου μας, προσφέρεται μια εναλλακτική λύση για
όσους από εμάς εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η σημασία της σύνδεσης με τη φύση και η
δύναμη του πραγματικού κόσμου βοηθούν στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των
μαθητών, εγείρουν την περιέργια, διδάσκουν την ευελιξία, διευρύνουν το πνεύμα, βελτιώνουν
τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη. Αυτή η εναλλακτική λύση, είναι η δημιουργία
αστικών ή ιδιωτικών κήπων. Ανεξάρτητα από το μέγεθος, το σχήμα, το περιεχόμενο ή τον τόπο
ανάπτυξης, αυτοί οι κήποι, αντιπροσωπεύουν τους συνδετικούς χώρους που επιτρέπουν στους
μαθητές μας να δουν τη μεγαλύτερη εικόνα. Μπορούν να βιώσουν την ομορφιά στο σύνολό
της και στη συνέχεια να ανακαλύψουν απλά, και πολλές φορές ξεχασμένα πράγματα όπως: πώς
μυρίζουν ή μοιάζουν τα φυτά, πως είναι η γεύση των φρούτων και λαχανικών ή τη δύναμη ενός
μικροσκοπικού σπόρου.
Η δημιουργία και η φροντίδα ενός μικρού κήπου, σαν μέρος της σχολικής εμπειρικής μάθησης,
είναι ένας υπέροχος και συναρπαστικός τρόπος για να ζωντανέψει το αναλυτικό πρόγραμμα της
τάξης και να δείξει το νόημα της "πραγματικής ζωής" στους μαθητές καθώς μαθαίνουν. Ένας
κήπος μπορεί να δώσει την ευκαιρία στους μαθητές να συμμετέχουν πρακτικά στη μάθηση, να
διδάξει όχι μόνο ένα συγκεκριμένου αντικείμενο, αλλά και την ευθύνη, την ομαδική εργασία
και το σεβασμό στη φύση, στους άλλους και στον εαυτό τους. Είτε καλλιεργούν λαχανικά,
φρούτα, ποικιλίες βοτάνων, αυτοί οι κήποι αντιπροσωπεύουν ένα πολύτιμο εργαλείο που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα σχολεία για να προωθήσει τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες,
τις τοπικές πηγές τροφίμων, την περιβαλλοντική διαχείριση, και να ενθαρρύνει την κοινότητα
και την κοινωνική ανάπτυξη.
Στο κεφάλαιο που εστιάζει στο σχεδιασμό και την κατασκευή ενός εκπαιδευτικού κήπου,
προσπαθήσαμε να δείξουμε όχι μόνο τη διαδικασία που κρύβεται πίσω ή τα υλικά που χρειάζονται
οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές για τη δημιουργία και την ανάπτυξη αστικών κήπων, αλλά, το
πιο σημαντικό, έχουμε τονίσει τα θετικά για τους συμμετέχοντες. Για παράδειγμα, οι μαθητές
που αλληλεπιδρούν ενεργά με τη φύση καταλήγουν να έχουν θετικότερη στάση απέναντι στο
περιβάλλον στην ενήλικη ζωή τους. Μέσω της κηπουρικής, οι μαθητές γίνονται υπεύθυνοι
φροντιστές. Έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με γεωργικές πρακτικές, ακόμη και αν είναι σε
πολύ μικρή κλίμακα, να μάθουν για τις ευθύνες και τις επιπτώσεις στην καλλιέργειας της γης.
Όταν η αίσθηση της σύνδεσης των παιδιών με τη φύση εμβαθύνει μέσω της κατασκευής ενός
μικρού κήπου (στο σχολείο, στο σπίτι ή σε δημόσιο χώρο), μπορεί να οδηγήσει στην προστασία
του περιβάλλοντος. Τα παιδιά μαθαίνουν για τους κύκλους του νερού και της ενέργειας,
την διατροφική αλυσίδα και τις ανάγκες των διαφορετικών φυτών, και έτσι θα μπορούν να
αναπτύξουν την επιθυμία να εξερευνήσουν τον εξωτερικό κόσμο. Ταυτόχρονα, οι μαθητές θα
έχουν μεγαλύτερη επίγνωση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων του ανθρώπου στο φυσικό
περιβάλλον. Από την έλλειψη νερού έως την υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων, τα παιδιά που
ασχολούνται με τη φροντίδα του δικού τους κήπου έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν τη
σημασία της διατήρησης και της έξυπνης κατανομής των πόρων.
Με τη συμμετοχή των παιδιών στη δημιουργία του δικού τους κήπου, οι εκπαιδευτικοί
προσφέρουν στους μαθητές τη δυνατότητα να ενισχύσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες.
Αυτό επιτυγχάνεται, όταν οι μαθητές αρχίζουν να ψάχνουν τι φρούτα, λαχανικά ή βότανα θα
φυτέψουν, πώς θα τα φροντίσουν, ποια θα είναι τα οφέλη από την κατανάλωση τους. Η ομαδική
εργασία είναι ένα άλλο μάθημα που μπορούν να μάθουν καθ ́ όλη τη διάρκεια του χρόνου που
αφιερώνουν στη φροντίδα του μικρού τους κήπου.
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Επιλέξαμε να αφιερώσουμε, στο εγχειρίδιό μας, αρκετό χώρο για το σχεδιασμό, την κατασκευή
και τη φροντίδα ενός ιδιωτικού κήπου, διότι, εάν συμβεί στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, μπορεί να δώσει στους μαθητές την ευκαιρία να διερευνήσουν και να συγκρίνουν
τα βασικά φυσικά χαρακτηριστικά των φυτών, τι βοηθά ή εμποδίζει την ανάπτυξή τους και
την ανταπόκρισή τους στα ερεθίσματα και τις περιβαλλοντικές συνθήκες ανάπτυξης τους
καθ 'όλη τη διάρκεια της σεζόν. Οι μαθητές θα έχουν επίσης την ευκαιρία να παρατηρήσουν
τις ομοιότητες και τις διαφορές στις ανάγκες των διαφόρων ζωντανών οργανισμών, και θα
μπορούν όλοι να συμμετέχουν στα πειράματα που πραγματοποιούνται στον κήπο.
Σκοπός μας, σε ολόκληρο το βιβλίο, ήταν να επισημάνουμε τα πολυάριθμα οφέλη από τη
χρήση της μεθοδολογίας TEAL στην τάξη και να προσφέραμε επίσης παραδείγματα για το πώς
οι εκπαιδευτικοί μπορούν να τη συμπεριλάβουν στις διδακτικές τους στρατηγικές. Μια πτυχή
που πρέπει ακόμη να τονιστεί είναι ότι με τη βοήθεια της μεθοδολογίας TEAL, μπορούμε
να αναπτύξουμε τη δημιουργικότητα των μαθητών και να καλλιεργήσουμε την καινοτομία.
Κατά το σχεδιασμό της μαθησιακής πορείας, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενσωματώνουν το
πρόγραμμα σπουδών, αλλά ταυτόχρονα, να παρέχουν εργαλεία που δίνουν στους μαθητές
φωνή και επιλογή, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να γίνουν δημιουργικοί.
Η δημιουργικότητα απαιτεί ευελιξία και απόκλιση στη σκέψη - νέους τρόπους σκέψης ή
έκφρασης και την υποβολή ερωτήσεων για τις οποίες δεν υπάρχει μόνο μια σωστή απάντηση.
Υπονοεί την έκταση και την επέκταση της σκέψης, των ιδεών και την ανάπτυξη πρωτότυπων
ιδεών από μέρους των μαθητών. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στην τάξη TEAL. Οι μαθητές
ενθαρρύνονται και προκαλούνται να ξεπεράσουν το φόβο της ελεύθερης έκφρασης, και να
ενσωματωθούν σε όλα τα επίπεδα της μαθησιακής διαδικασίας. Ο εκπαιδευτικός επιτρέπει την
ανάπτυξη δραστηριοτήτων και εμπειριών που απαιτούν από τους μαθητές να συγκεντρώσουν,
να αποσυναρμολογήσουν, να μεταμορφώσουν την προηγούμενη μάθηση και να τη συνδυάσουν
με νέες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να σχηματίσουν μοναδικές αντιλήψεις ή προϊόντα. Οι
εκπαιδευτικοί που είναι πρόθυμοι να υιοθετήσουν τη μεθοδολογία TEAL, είναι εκείνοι που
έχουν καταλάβει ότι είναι πιο σημαντικό να μάθουν στους μαθητές πώς να σκέφτονται από το
τι να σκέφτονται.
Στον 21ον αιώνα, οι δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η καινοτομία,
η ύπαρξη ιδεών και η εύρεση νέων προσεγγίσεων μπορούν να βελτιώσουν τον τρόπο που
εμείς και οι άλλοι ενεργούμε και είναι πιο σημαντικές από ποτέ. Με τη μεθοδολογία TEAL, οι
μαθητές μπορούν να αναπτύξουν αυτές τις ζωτικές δεξιότητες, ενώ οι εκπαιδευτικοί μπορούν
να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία στην τάξη ως εξής:
•
•
•
•
•

με την παροχή ουσιαστικών και σύνθετων εργασιών;
ωθώντας τους μαθητές να εργαστούν σε ομάδες;
ενθαρρύνοντας πληθώρα ιδεών - οι μαθητές μπορούν αργότερα να επιλέξουν και να
απορρίψουν αυτές που δεν λειτουργούν.
βασίζονται στις ιδέες του άλλου - πολλές από τις καλύτερες ιδέες είναι αυτές που έχουν
αναπτυχθεί από κοινού; η συνεργασία και η πρόταση για επεκτάσεις ή παραλλαγές
μιας ιδέας μπορεί συχνά να οδηγήσει σε δημιουργικές λύσεις.
με την αξιολόγηση των προτεινόμενων ιδεών ή λύσεων, οι μαθητές θα πρέπει να
σκεφτούν τα κριτήρια όπως το κόστος και τo χρόνο που απαιτείται για την εφαρμογή,
εάν διαθέτουν τα απαραίτητα εργαλεία ή πόρους.

Δεν θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου μας χωρίς να
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αναφερθούμε σε ένα άλλο καθοριστικό στοιχείο της μεθοδολογίας TEAL, το τεχνολογικό
συστατικό. Είτε μιλάμε για υπολογιστές, tablet, έξυπνα τηλέφωνα, διαδραστικούς πίνακες ή
βιντεοπροβολείς, όλα έρχονται να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό στη δραστηριότητά του/της
προκειμένου να αυξήσει την αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων στη μαθησιακή
εμπειρία. Χωρίς αμφιβολία, υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους αυτά τα τεχνολογικά
εργαλεία μπορούν να ενσωματωθούν στην τάξη TEAL, αλλά δεδομένου ότι το δεύτερο
πνευματικό παραδοτέο που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου είναι μια ψηφιακή εφαρμογή,
θεωρούμε σκόπιμο να κάνουμε αρκετές παρατηρήσεις σχετικά με τη χρήση των παιχνιδιών στο
διαδικασία της διδασκαλίας.
Οι μαθητές μαθαίνουν παίζοντας έναν εκπαιδευτικό παιχνίδι, είναι σε θέση να κατανοήσουν
καλύτερα μια νέα έννοια ή ιδέα, να αντιληφθούν τη διαφορετική προοπτική ή να πειραματιστούν
με διαφορετικές επιλογές ή μεταβλητές. Επιπλέον, μέσω του παιχνιδιού, οι μαθητές μπορούν
να αποκτήσουν διάφορες σημαντικές δεξιοτήτες, όπως τη κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα,
την ομαδική εργασία ή ακόμα και τη χάραξη στρατηγικής. Ενώ παίζουν παιχνίδια, οι μαθητές
αναπτύσσουν μια σειρά από συνδέσεις με το περιεχόμενο και μπορούν να σχηματίσουν
θετικές αναμνήσεις από τη μάθηση. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μια θετική συναισθηματική
σύνδεση μπορεί να διευκολύνει τη μάθηση. Επιπλέον, πολλά παιχνίδια διαθέτουν ποικιλία
διαφορετικών ερεθισμάτων, όπως για παράδειγμα, όταν οι μαθητές μαθαίνουν γλώσσες,
μπορούν να θυμούνται το λεξιλογίου από την προσομοίωση, άλλοι θυμούνται όταν διαβάζουν
τις ενδείξεις και άλλοι όταν ακούν συμμαθητές τους να φωνάζουν τις απαντήσεις. Τα παιχνίδια
μπορούν να προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα αισθητηριακών εμπειριών στους μαθητές. Τέλος,
τα παιχνίδια τραβούν την προσοχή των μαθητών και τους εμπλέκουν ενεργά. Με τη βοήθεια
ενός παιχνιδιού, οι δάσκαλοι μπορούν να διώξουν την πλήξη, να χαλαρώσουν μια τεταμένη
ατμόσφαιρα, να αυξήσουν το ανταγωνιστικό πνεύμα και να καλλιεργήσουν την επιμονή.
Εν κατακλείδι, είναι εξαιρετικά σημαντικό ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει το αντικείμενο του και
οι πληροφορίες που δίνει στους μαθητές να είναι σωστές, επικαιροποιημένες, χρήσιμες και
ολοκληρωμένες. Ωστόσο, κανένας εκπαιδευτικός δεν πρέπει να δίνει λιγότερη σημασία στις
στρατηγικές που επιλέγει να χρησιμοποιήσει στην τάξη, στο εκπαιδευτικό περιβάλλον στο οποίο
η διαδικασία μάθησης λαμβάνει χώρα ή στους πόρους και στα εργαλεία που χρησιμοποιούνται
στη διδασκαλία. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσει να αναπτύξει στους μαθητές του, τις
δεξιότητες που απαιτεί μια συνεχώς μεταβαλλόμενη κοινωνία και θα εξασφαλίσει όχι μόνο μια
χρήσιμη, αλλά και ευχάριστη, διαδραστική και αξέχαστη μαθησιακή εμπειρία.
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Κάρτες πληροφοριών
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DigiEU-Teal

Πρακτική εφαρμογή της μεθοδολογίας TEAL στο
Turnu Magurele της Ρουμανίας.

Τον Νοέμβριο του 2021, για 3 ημέρες από τις 17 Νοεμβρίου έως τις 19
Νοεμβρίου, οι εταίροι του έργου DigiEU συμμετείχαν στην κατάρτιση
προσωπικού μικρής διάρκειας που απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς
και προσωπικό των συμμετεχόντων οργανισμών που φιλοξενήθηκαν
από το λύκειο Liceul teoreticu «Marin Preda» στο Turnu Magurele της
Ρουμανία.
Κατά τη διάρκεια αυτής της επιμόρφωσης, οι συμμετέχοντες και
οι δάσκαλοι μπόρεσαν να δοκιμάσουν μαζί με τους μαθητές, τις
εφαρμογές της μεθοδολογίας TEAL που εφαρμόστηκε σε διαφορετικά
διδακτικά μαθήματα όπως αγγλικά, βιολογία, οικονομική εκπαίδευση,
χημεία, αλλά και σε πρακτικά εργαστήρια που επέτρεπαν σε μαθητές
και καθηγητές να βιώσουν από πρώτο χέρι την κατασκευή ενός μικρού
αστικού κήπου.
Ως τελική συνεισφορά σε αυτό το εγχειρίδιο θα θέλαμε να
σαςπαρουσιάσουμε τα φύλλα εργασίας που περιέχουν πρακτικές
απαντήσεις και οδηγίες για την εφαρμογή ενός μαθήματος
χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία TEAL.
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• ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1
Όνομα καθηγητή/ών: ESTERA LIGIA STANCU (τάξη Αγγλικών)
Όνομα δραστηριότητας: International Piloting of IO2 – χρησιμοποιώντας τo GARDEN APP ως
εργαλείο διδασκαλίας σε ένα μάθημα αγγλικών
Επίπεδο μαθητών: Πρωτοβάθμια (5η τάξη – 11 ετών) και Δευτεροβάθμια
Στόχοι της δραστηριότητας:
› Να βρουν οι μαθητές μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία για τις χώρες που συμμετέχουν
στο έργο,
› Να αναπτυχθεί το λεξιλόγιο των μαθητών σχετικά με το θέμα του έργου,
› Να δείξουμε πώς η εφαρμογή παιχνιδιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο
διδασκαλίας κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος αγγλικών,
› Να εξασκηθούν οι μαθητές στην ομαδική εργασία,
› Να αναπτυχθούν οι ψηφιακές ικανότητες των μαθητών
Χρησιμοποιήθηκαν οι ψηφιακοί σύνδεσμοι:
https://www.youtube.com/watch?v=DH-wwkkJdqM
https://en.wikipedia.org
https://www.authenticfoodquest.com/popular-portuguese-dishes/
https://www.chefspencil.com/top-25-polish-foods/
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• ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2
Όνόματα καθηγητών: CĂTĂLINA-SIMONA BĂLAȘA, CĂTĂLINA MAZILU (τάξη Ρουμανικής γλώσσας)
Όνομα δραστηριότητας: The Fantastic in Literature
Επίπεδο μαθητών: Λύκειο (10η τάξη, 16 ετών)
Στόχοι της δραστηριότητας:
›
›
›
›

Εμβάθυνση γνώσεων σχετικά με την αισθητική κατηγορία του φανταστικού,
Ανάλυση των δομικών συνιστωσών ορισμένων μελετημένων λογοτεχνικών έργων,
Ανάπτυξη ερευνητικών στρατηγικών και διερεύνηση ενός θέματος,
Ανάπτυξη ομαδικής εργασίας.

Χρησιμοποιήθηκαν οι ψηφιακοί πόροι:
PPT που δημιουργούνται από τους μαθητές
https://wordwall.net/ro/resource/3080426
https://dexonline.ro/
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• ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 3
Όνομα καθηγήτριας: CATALINA CIUPITU (τάξη αγγλικών)
Όνομα δραστηριότητας: Αγγλική Γλώσσα: my Door to the World! - Τουρισμός πολιτιστικής
κληρονομιάς
Επίπεδο μαθητών: Δευτεροβάθμια (8η τάξη – 14/15 ετών)
Στόχοι της δραστηριότητας: Για τους μαθητές:
›
›
›
›

Να μάθουν περισσότερα για την ιστορία της Βρετανίας,
Να κάνουν πρότζεκτ σε PPT για μερικά όμορφα μέρη στη Ρουμανία,
Να παρουσιάσουν ενδιαφέροντα στοιχεία για τη Ρουμανία,
Να εξασκηθούν στην ομαδική εργασία.

Χρησιμοποιούνται ψηφιακοί πόροι:
www.britishcouncil.org/learnenglishteens
www.kahoot.com
https://youtu.be/8aukCBIX3_U
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• ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 4
Όνομα καθηγητριών: DANIELA CARNUTA, ALINA ALEXE (μάθημα βιολογίας και φυσικής)
Όνομα δραστηριότητας: Η Φυσιολογία της Αναπνοής
Επίπεδο μαθητών: Λύκειο (10η τάξη, 16/17 ετών)
Στόχοι της δραστηριότητας:
› Χρήση ψηφιακής τεχνολογίας για την εύρεση και αναγνώριση των μερών του
αναπνευστικού συστήματος και του τρόπου με τον οποίο η δομή τους, τους επιτρέπει να
πραγματοποιήσουν την αναπνευστική λειτουργία.
Χρησιμοποιήθηκαν οι ψηφιακοί πόροι:
https://www.youtube.com/watch?v=NlPx3XaxI-s
https://view.livresq.com/view/5ef440874099f4fb1a5e6b19/
https://www.youtube.com/watch?v=Ec52IDDWkYo
https://www.youtube.com/watch?v=12clD5IsPeA
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• ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 5
Όνομα καθηγήτριας: ESTERA LIGIA STANCU (Μάθημα Αγγλικών στη Διατροφή)
Όνομα δραστηριότητας: International Piloting of IO2 – χρησιμοποιώντας το GARDEN APP ως
εργαλείο διδασκαλίας σε μάθημα για τη Διατροφή
Επίπεδο μαθητών: Δευτεροβάθμια (6η τάξη – 12 ετών)
Στόχοι της δραστηριότητας:
› Να αναπτυχθεί το λεξιλόγιο των μαθητών για τα φυτά (φρούτα, λαχανικά και
μπαχαρικά),
› Να επεξηγήσουν πώς η εφαρμογή παιχνιδιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο
διδασκαλίας για να διδάξει τους μαθητές τον υγιεινό τρόπο ζωής,
› Να εξασκηθούν στην εργασία σε ομάδες,
› Να αναπτύξουν την ψηφιακή ικανότητα των μαθητών.
Χρησιμοποιήθηκαν οι ψηφιακοί πόροι:
https://www.youtube.com/watch?v=DH-wwkkJdqM
https://create.kahoot.it/details/6ba406c9-1516-45e8-8e95-655d2d5a1665
https://www.mentimeter.com/s/1694472954ca13be5206ddfd58c1fb75/5baf2160873c/e dit
https://quizizz.com/admin/quiz/5922ada805079f1100fade53/fruit-and-vegetables
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• ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 6
Όνομα καθηγητή/ών: CORNELIA LIXANDRU (μάθημα χημείας)
Όνομα δραστηριότητας: Οξέα και βάσεις στην καθημερινή ζωή
Επίπεδο μαθητών: Λύκειο (10η τάξη, 15-17 ετών)
Στόχοι της δραστηριότητας:
› Περιγραφή της συμπεριφοράς των χημικών ειδών σε ένα δεδομένο πλαίσιο,
› Εξήγηση των παρατηρήσεων που έγιναν προκειμένου να εντοπιστούν ορισμένες
πρακτικές εφαρμογές ορισμένων χημικών ειδών και διεργασιών που είχαν μελετηθεί,
› Να κάνουν κάποιες έρευνες προκειμένου να επισημάνουν ορισμένα χαρακτηριστικά
και σχέσεις,
› Πρόβλεψη των επιπτώσεων ορισμένων ενεργειών στο περιβάλλον.
Χρησιμοποιούνται ψηφιακοί πόροι:
https://wordwall.net/ro/resource/2280471/formule-chimice
https://phet.colorado.edu/sims/html/acid-base-solutions/latest/acid-base- solutions_ro.html
https://catalog.manualedigitaleart.ro/art-chimie7/v1/index.html#book/u3-92-93
https://phet.colorado.edu/sims/html/ph-scale/latest/ph-scale_en.html
https://catalog.manualedigitaleart.ro/art-chimie7/v1/index.html#book/u3-94-95

145

• ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 7
Όνομα καθηγητή/ών: FLORINELA MIHĂILESCU PÎRVAN (τάξη χρηματοοικονομικής
εκπαίδευσης)
Όνομα της δραστηριότητας: Προετοιμαστείτε για την επιτυχία: Μάθετε για τα χρήματα! – Η
δημιουργία μιας λέσχης ανάγνωσης με περιορισμένο προϋπολογισμό (5000 RON)
Επίπεδο μαθητών: δευτεροβάθμια εκπαίδευση (8η τάξη, 14/15 ετών)
Στόχοι της δραστηριότητας:
›
›
›

Να εξοικειωθούν με τα σύνθετα μέρη ενός προϋπολογισμού,
Να κάνουν ορθολογικές και λογικές διαδικτυακές αγορές,
Να καταρτίσουν σχέδιο, δουλεύοντας σε ομάδες, να δημιουργήσουν λέσχη ανάγνωσης.

Χρησιμοποιήθηκαν οι ψηφιακοί πόροι:
https://youtu.be/Kt99FdkoLR4
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VIII-a/Educatie%20sociala
Uy5DLiBDRCBQUkVTUyBT/book.html?book#0
www.libris.ro
https://www.mobman.ro/?gclid=CjwKCAiAv_KMBhAzEiwAs-rX1NewovtyUFohP_GbYO4vxpWf_Y6xzEq9P2T9jSS2jBm69GrIdyYNxoCIAwQAvD_BwE
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• ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 8
Όνομα καθηγητή/ών: RODICA MONICA DRAGHICI (μάθημα επιστήμης)
Όνομα δραστηριότητας: The Life Cycle of Living Things
Επίπεδο μαθητών: δημοτικό σχολείο (4η τάξη, 10 ετών)
Στόχοι της δραστηριότητας:
› Να γνωρίζουν τα κύρια στάδια στον κύκλο ζωής των έμβιων όντων,
› Να εντοπίσουν τη σχέση μεταξύ διαφορετικών φαινομένων και διεργασιών,
› Να κάνουν απλές συναγωγές με βάση την ακρόαση ενός λογοτεχνικού κειμένου,
› Να δημιουργήσουν μικρά κείμενα με την χρήση ψηφιακών πόρων,
› Να αναγνωρίσουν διαφορετικές ομάδες φυτών και ζώων που ζουν στον περιβάλλοντα
κόσμο.
Χρησιμοποιήθηκαν οι ψηφιακοί πόροι:
https://youtu.be/Y_F63lAqr0g
https://wordwall.net/ro/resource/1075190/stiinte-recapitulare

147

Workshop: ΠΩΣ ΝΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ
ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΑΣΤΙΚΟ
ΚΗΠΟ
ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΑΧΟΚΗΠΟ ΣΑΣ

1.ΈΝΑ ΚΟΜΜΆΤΙ ΎΦΑΣΜΑ (ΠΑΛΙΈΣ ΜΆΛΛΙΝΕΣ ΚΟΥΒΈΡΤΕΣ, ΧΑΛΙΆ..) 2. ΠΛΑΣΤΙΚΉ ΜΕΜΒΡΆΝΗ
Ή ΠΛΑΣΤΙΚΈΣ ΣΑΚΟΎΛΕΣ; 3. ΦΥΤΙΚΌ ΈΔΑΦΟΣ; 4.ΣΠΌΡΟΥΣ ΛΑΧΑΝΙΚΏΝ ; 5. ΔΟΜΉ ΣΤΉΡΙΞΗΣ
(ΣΚΆΛΑ, ΒΡΑΧΊΟΝΑΣ ΤΟΊΧΟΥ)

1

2

4

5
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• ΒΉΜΑ 1
Πάρτε το ύφασμα και κόψτε ένα παραλληλόγραμμο κομμάτι με
τη βοήθεια ενός ψαλιδιού.
Κόψτε ένα παραλληλόγραμμο σελοφάν του ίδιου μεγέθους ή
εναλλακτικά πάρτε μια πλαστική σακούλα αρκετά μεγάλη ώστε
να χωράει τα φυτά και που είναι μικρότερη από το ορθογώνιο
κομμάτι του υφάσματος.

• ΒΉΜΑ 2
Διπλώστε το παραλληλόγραμμο υφάσματος ώστε να
σχηματιστεί μια τσάντα και με τη βοήθεια ενός συρραπτικού
κλείστε τη τσάντα κατά μήκος των άκρων. Αφού κλείσετε τις
δύο άκρες, αναποδογυρίστε τη σακούλα και φροντίστε να είναι
καλά κλεισμένη.
• ΒΉΜΑ 3
Ετοιμάστε το πλαστικό περιτύλιγμα ή την πλαστική σακούλα που
επενδύει την υφασμάτινη σακούλα, στη συνέχεια γεμίστε τα με
φυτικό χώμα (ένα στρώμα περίπου 10 εκ.) και τέλος τοποθετήστε
τους σπόρους μέσα (1-2 φυτά για κάθε σακούλα).
• ΒΉΜΑ 4
Αφού δημιουργήσουμε την υφασμάτινη τσάντα μας που περιέχει
το σπόρο λαχανικών, παρατηρήστε το γύρω διαθέσιμο χώρο,
για να βρείτε ένα σημείο που να τη τοποθετήσετε. Θα μπορούσε
να είναι μια σκάλα ή να την ακουμπούσετε σε έναν ελεύθερο
τοίχο και να προσέχετε την έκθεση στον ήλιο. Εναλλακτικά στη
σκάλα, είναι δυνατό να σχεδιαστεί και να κατασκευαστεί μια
ξύλινη κατασκευή προσαρμοσμένη στον χώρο, χρησιμοποιώντας
ξύλινες λωρίδες και σχοινιά.
• ΒΉΜΑ 5
Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό.....βγάλτε
φωτογραφία το αριστούργημα του κήπου σας!

μια
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του
περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.
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