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Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη

Ο εκπαιδευτικός σήμερα, πρέπει να είναι σε θέση να
χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ και να τις ενσωματώνει στο μάθημα,
αξιοποιώντας τις τεράστιες δυνατότητες που προσφέρουν,
με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας της διδασκαλίας.



Υποστήριξη εκπαιδευτικών

Οι εκπαιδευτικοί, χρειάζονται συνεχή υποστήριξη για τη
χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική, δεδομένης της
ταχείας τεχνολογικής ανάπτυξης και της συνεχούς
εμφάνισης νέων εργαλείων.

Είναι απαραίτητο να λειτουργούν δομές, οι οποίες θα
παρέχουν μόνιμη υποστήριξη η οποία είναι απαραίτητη για
τον εκπαιδευτικό της πράξης.

Μια πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση είναι οι κοινότητες
πρακτικής, οι οποίες μέσω του Διαδικτύου μπορεί να
λειτουργούν ως εικονικές κοινότητες.



Κοινότητες πρακτικής

Η κοινότητα της πρακτικής αποτελείται από μια ομάδα
ανθρώπων οι οποίοι συνεργάζονται και
αλληλοϋποστηρίζονται για την επίτευξη ενός κοινού
στόχου.

Τα μέλη της κοινότητας επικοινωνούν και μοιράζονται
πρακτικές, πεποιθήσεις, εμπειρίες, γνώσεις, προβλήματα
και ενδιαφέροντα.



Κοινότητα eTwinning

Η Κοινότητα για τα σχολεία της Ευρώπης eTwinning είναι μια κοινότητα
εκπαιδευτικών από όλη την Ευρώπη, όπου τα μέλη της μπορούν να
συμμετέχουν σε πλήθος δραστηριοτήτων, από συζητήσεις με
συναδέλφους μέχρι την υλοποίηση συνεργατικών έργων, ενώ παράλληλα
έχουν την ευκαιρία να πάρουν μέρος σε ποικίλες ευκαιρίες
επαγγελματικής ανάπτυξης τόσο μέσω διαδικτύου όσο και διά ζώσης.

Σήμερα το eTwinning είναι ίσως το μεγαλύτερο δίκτυο εκπαιδευτικών
στην ιστορία της εκπαίδευσης.

Περισσότεροι από 945.099 εκπαιδευτικοί σε 219.258 σχολεία έχουν
εγγραφεί σε αυτό (https://www.etwinning.net) και έχουν
υλοποιήσει 122.842 projects.

Στην Ελλάδα έχουμε 32.979 εκπαιδευτικούς, σε 10.594 σχολεία και
έχουν υλοποιήσει 122.842 projects.

https://www.etwinning.net/


Σεμινάρια για την αξιοποίηση και χρήση των 

ΤΠΕ

 Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται μέσω της
κοινότητας του eTwinning και αφορούν τη χρήση των
ΤΠΕ στην υλοποίηση έργων eTwinning, αλλά και στη
διδασκαλία μαθημάτων με τη χρήση τους.

 Συμμετέχουν εκπαιδευτικοί Π.Ε. και Δ.Ε. από όλη την
Ελλάδα.

 Γίνονται με εξ αποστάσεως ασύγχρονη και σύγχρονη
τηλεκπαίδευση.



Σεμινάρια eTwinning

 Όλοι οι συμμετέχοντες προσφέρουν εθελοντικό έργο.

 Τα εργαλεία και οι υπηρεσίες που διδάσκονται στα 
σεμινάρια είναι ελεύθερο ή δωρεάν λογισμικό. 



Δομή ομάδων υποστήριξης

Κεντρική ομάδα 

διαχείρισης

Ομάδα συντονιστών 

επιμορφωτών 

Ομάδα υποστήριξης Forums

Ομάδα επιμορφωτών 

Επιμορφούμενοι



Σεμινάρια eTwinning



Σεμινάρια eTwinning

 Πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης - Εργαλεία παραγωγής 
εκπαιδευτικού υλικού - Εργαλεία επικοινωνίας

 Εργαλεία επεξεργασίας πολυμέσων - Εργαλεία παραγωγής 
εκπαιδευτικού υλικού

 Εργαλεία δημιουργίας ιστοτόπων - Συνεργατικά και 
υποστηρικτικά εργαλεία

 Διαδικτυακές εκπαιδευτικές κοινότητες και αξιοποίηση 
μαθησιακών αντικειμένων

 Δημιουργικό και ασφαλές διαδίκτυο - Αξιολόγηση και 
ανάπτυξη κριτικής σκέψης για το ψηφιακό περιεχόμενο

 Αξιοποίηση των κινητών συσκευών στην διδασκαλία

 Εκπαιδευτική Ρομποτική



Συμμετέχοντες

Αριθμός συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ανά έτος:

2018-19: 6.475

2019-20: 6.653

2020-21: 8.824

2021-22: 14.876, 87% αύξηση 



Ομάδες επιμορφούμενων

Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται ομάδες 20-30 ατόμων
(ηλεκτρονικές τάξεις) και κάθε ομάδα αναλαμβάνει ένας
εκπαιδευτής.



Δομή σεμιναρίου

Εβδομαδιαία μαθήματα που περιλαμβάνουν:

 το υλικό προς μελέτη

 δραστηριότητες με τις οποίες ο εκπαιδευόμενος
απαιτείται να εξοικειωθεί με τα εργαλεία που
διδάσκονται



Υποστήριξη επιμορφούμενων

Οι εκπαιδευόμενοι έχουν πρόσβαση στο υλικό του
σεμιναρίου μέσω της πλατφόρμας e-learning του Moodle και
υποστηρίζονται μέσω της κοινότητας πρακτικής eTwinning
χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως:

 φόρουμ

 συνομιλία

 email

 βιντεοδιάσκεψη



Η εκπαιδευτική ρομποτική

 υπολογιστικό περιβάλλον που αποτελείται από ένα ή
περισσότερα ρομπότ

 ενθαρρύνει τους μαθητές να σκεφτούν καλύτερα ένα
πρόβλημα και να συνεργαστούν

 βοηθά τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν γνώσεις,
κριτική σκέψη, εξοικείωση με τους υπολογιστές

 ο μαθητής από τα στενά όρια της οθόνης του υπολογιστή
στον πραγματικό κόσμο



Στόχος σεμιναρίων εκπ/κής ρομποτικής 

Στόχος των σεμιναρίων είναι η παιδαγωγική αξιοποίηση της
εκπαιδευτικής ρομποτικής στη διδακτική πράξη.



Υλοποίηση

Τα σεμινάρια ρομποτικής υλοποιήθηκαν σε 2 περιόδους:

 πιλοτική περίοδος - 2018 – 2019: διάρκεια 3 μήνες

 δεύτερη περίοδος 2019-20: διάρκεια 6 μήνες



Συμμετέχοντες



Ρομπότ

Ως γλώσσα προγραμματισμού χρησιμοποιήθηκε το Scratch.

Τα ρομπότ που επιλέξαμε για χρήση στην επιμόρφωση ήταν:

 το Thymio για τους μικρούς μαθητές μέχρι 12 ετών

 το Arduino για τους μεγαλύτερους



Αποτελέσματα ερωτηματολογίου



Συμμετοχές ανά βαθμίδα εκπαίδευσης



«Πώς αξιολογείτε το σεμινάριο;»



Ώρες μελέτης ανά εβδομάδα



Επικοινωνία με άλλους επιμορφούμενους



Επίλυση αποριών - βοήθεια



Επίλυση αποριών - βοήθεια



Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού



Θα χρησιμοποιούσατε το Scratch στην τάξη;



Θα χρησιμοποιούσατε το Arduino στην τάξη;



Θα χρησιμοποιούσατε το Thymio στην τάξη;



Επίπεδο γνώσεων



Τρόπος υλοποίησης σεμιναρίου



 Η μεθοδολογία της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης σε

συνδυασμό με την κατά διαστήματα σύγχρονη τηλεκπαίδευση

και η δομή του εκπαιδευτικού υλικού έτσι όπως σχεδιάστηκε

στα σεμινάρια, φαίνεται πως είναι ευρέως αποδεκτά και

ικανοποιούν τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών.

 Επιτυχία μοντέλου κοινότητας πρακτικής

 Αυξανόμενο ενδιαφέρον για την αξιοποίησή της

εκπαιδευτικής ρομποτικής στη διδακτική πράξη.

Συμπεράσματα


