
 
 

             

    ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

 

Εσρωπαϊκό έργο "Preparing Teachers to Teach with ICT- Design 

Practice" (Leonardo Da Vinci - Transfer of Innovation) 

Εργαζηήριο 29/09/2010 

 

Τν εξγαζηήξην απηό πινπνηήζεθε από ην Αλνηθηό Παλεπηζηήκην ηνπ Ηλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ θαη ηελ εθπξόζσπό ηνπ θ. Rebecca Galley. Τν εξγαζηήξην 

παξαθνινύζεζαλ κέιε ησλ εηαίξσλ ηνπ έξγνπ θαη ιεηηνπξγνί ηνπ Παηδαγσγηθνύ 

Ιλζηηηνύηνπ.  

 

Σηόρνο ήηαλ ε βησκαηηθή ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερόλησλ γηα ην Μαζεζηαθό 

ζρεδηαζκό καζεκάησλ κε ηελ ελζσκάησζε λέσλ ηερλνινγηώλ, ρξεζηκνπνηώληαο 

εξγαιεία αλαπαξαζηάζεσλ (visualizations). Οη ζπκκεηέρνληεο ζα αμηνπνηεζνύλ 

αξγόηεξα σο ππνζηεξηθηέο εθπαηδεπηηθώλ.  

 

 

Εργαζηήρια 13/10/2010 και 20/10/2010 για ηοσς πσρήνες εκπαιδεσηικούς ΤΠΕ 

 

Τα εξγαζηήξηα απηά έγηλαλ ζηηο 13/10/2010 ζηε Λεπθσζία θαη ζηηο 20/10/2010 ζηε 

Λεκεζό θαη ζθνπό είραλ ηελ ελεκέξσζε θαη επηκόξθσζε ππξήλσλ εθπαηδεπηηθώλ 

ΤΠΔ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Κύπξνπ ζρεηηθά κε ην 

ζέκα ηεο Φξήζεο θαη Αμηνπνίεζεο ησλ ΤΠΔ ζην ζρεδηαζκό ησλ καζεκάησλ ηνπο. Τα 

εξγαζηήξηα πινπνηήζεθαλ από ην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην Κύπξνπ κε εηζεγεηέο ηελ 

θ. Αλαζηαζία Οηθνλόκνπ θαη ηνλ θ. Φαξάιακπν Βξαζίδα. 

 

Αλαιπηηθά, νη ζηόρνη ησλ εξγαζηεξίσλ απηώλ ήηαλ λα: 

 Δλεκεξώζνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζρεηηθά κε ηηο λέεο ΤΠΔ θαη ηνλ ηξόπν 

αμηνπνίεζήο ηνπο 

 Γώζνπλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηελ επθαηξία λα επηζεσξήζνπλ θξηηηθά ηηο 

δπλαηόηεηεο ησλ ηερλνινγηώλ θαη ηε ρξήζε ηνπο ζε δηάθνξα πιαίζηα 

 Δπηηξέςνπλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ζπιινγηζηνύλ ζρεηηθά κε ηε ζπλάθεηα 

θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ΤΠΔ ζηε δηθή ηνπο πξαθηηθή 



 Δθζέζνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε έλα εύξνο εξγαιείσλ θαη πξνζεγγίζεσλ γηα 

ην ζρεδηαζκό ησλ καζεκάησλ ηνπο ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ Learning 

Design ηνπ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Η.Β.  

 

Τα εξγαζηήξηα ζρεδηάζηεθαλ κε ηξόπν ώζηε νη ζπκκεηέρνληεο λα ηύρνπλ αξρηθά κηαο 

ζύληνκεο εηζαγσγηθήο ενημέρωζης γηα ηα εξγαιεία ΤΠΔ κέζσ κηαο παξνπζίαζεο 

θαη ζηε ζπλέρεηα λα ελαζρνιεζνύλ πξαθηηθά ζε κηθξέο νκάδεο, κε ζύληνκεο 

δραζηηριόηηηες γηα ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ απηώλ θαη λα ηα αμηνινγήζνπλ κε ηε 

ρξήζε ζεκεηνγξαθίαο ηνπ εξγαιείνπ CompendiumLD. Σηνπο ζπκκεηέρνληεο 

παξνπζηάζηεθαλ, αθόκε, ηξόπνη ζρεδηαζκνύ ησλ καζεκάησλ ηνπο κέζσ εηθνληθώλ 

αλαπαξαζηάζεσλ. Τέινο, ηα εξγαζηήξηα έδσζαλ ηελ επθαηξία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

λα ζσλλογιζηούν θαη λα πξνβιεκαηηζηνύλ ζρεηηθά κε ηε ζπλάθεηα θαη ηελ εθαξκνγή 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εξγαζηεξίσλ ζην δηθό ηνπο πιαίζην.  

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ν ρώξνο πνπ θηινμέλεζε ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ησλ 

ζπκκεηερόλησλ ήηαλ ην Cloudworks, κηα δηαδηθηπαθή θνηλόηεηα ηα κέιε ηεο νπνίαο 

κπνξνύλ λα αλαξηνύλ απόςεηο θαη ζρόιηα γηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cloudworks.ac.uk/cloudscape/view/2183

