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I. Στόχοι και περιγραφή του έργου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Ο σκοπός του έργου «E-DESIGN – European Digital Education for
Social Inclusion and Global Neighbourhood» είναι να συμβάλει στην
προώθηση της κοινωνικής ένταξης και στην καταπολέμηση των
κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ των μαθητών και των ευάλωτων
ομάδων, ιδιαίτερα των μεταναστών και των προσφύγων, μέσω της
ισχυροποίησης των ψηφιακών τους ικανοτήτων για την ενίσχυση
των ευκαιριών στην αγορά εργασίας καθώς και της κοινωνικής τους
συμμετοχής σύμφωνα με τους στόχους του πλαισίου του
Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων για Εκπαίδευση,
Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση 2020.

Ο στόχος είναι να ενισχυθούν οι βιώσιμες δομές εθελοντικής
εργασίας σε κοινότητες και σχολεία για τη βελτίωση των κοινωνικών
δομών για την προσέγγιση των κοινωνικά-ευάλωτων ομάδων. Μέσω
της δημιουργίας δωρεάν και εύκολα προσβάσιμων εργαλείων
ψηφιακής εκπαίδευσης, οι ομάδες-στόχοι συμμετείχαν και ήρθαν
σε επαφή με άλλα άτομα από τις κοινότητές τους προωθώντας
περαιτέρω την κοινωνική ένταξη.

Η καθολική πρόκληση που επισημαίνει η ΕΕ, και την οποία επιδιώκει
να θίξει αυτό το Έργο, είναι να επιτρέψει στους μελλοντικούς
εργαζόμενους να αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται από
μια ταχέως μεταβαλλόμενη σύγχρονη αγορά εργασίας το
συντομότερο δυνατό. Με αυτόν τον τρόπο, η απασχόληση και η
κοινωνική συμμετοχή μπορούν να πραγματοποιηθούν σε έναν όλο
και πιο ψηφιοποιημένο κόσμο. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να
καταβληθούν προσπάθειες έτσι ώστε να αποτραπεί η απώλεια
επαφής των ψηφιακά αποκλεισμένων ομάδων στο πλαίσιο αυτής
της εξέλιξης και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν τα εμπόδια
που αντιμετωπίζουν τα οποία σχετίζονται με τις τεχνολογικές
εξελίξεις.



Μέσω της δημιουργίας αποκεντρωμένων δομών ψηφιακής
εκπαίδευσης με τα Κέντρα Εκπαίδευσης ΤΠΕ σε κοινωνικούς χώρους,
σχολεία και άλλους κατάλληλους χώρους των κοινοτήτων στις
περιοχές των οργανισμών της συμπραξίας του έργου, το E-DESIGN
στοχεύει στην παροχή και τη βελτίωση της πρόσβασης στην
εκπαίδευση ΤΠΕ και την ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων των
μειονεκτουσών ομάδων.
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II. Εταίροι του έργου
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Ο συντονιστής του έργου, η
ZAUG, είναι μια μη κερδοσκοπική
εταιρεία επαγγελματικής
κατάρτισης και πάροχος
εκπαίδευσης, που προσφέρει
καθοδήγηση σταδιοδρομίας,
κατάρτιση για την υποβολή
αιτήσεων και δημιουργία
εργασιακού προφίλ, ευκαιρίες
επαγγελματικής κατάρτισης και
δυνατότητες εξειδίκευσης για
ενήλικες και νέους. 

Η κοινοπραξία του έργου E-DESIGN - European Digital Education
for Social Inclusion and Global Neighborhood αποτελείται από
επτά πολύ διαφορετικούς οργανισμούς από έξι διαφορετικές
ευρωπαϊκές χώρες: οι ZAUG και CodeDoor από τη  Γερμανία,  το
CEPROF από την Πορτογαλία , ο EILD από την  Ελλάδα, ο CIP από
την Κύπρο, ο CSC από την Ιταλία και το Kaunas University of
Applied Sciences από τη Λιθουανία. 

Ο CodeDoor είναι ένας μη
κερδοσκοπικός οργανισμός από
τη Γερμανία. Παρέχει μια
διαδικτυακή εφαρμογή που
υποστηρίζεται από τεχνητή
νοημοσύνη που εξουσιοδοτεί
οργανισμούς σε όλο τον κόσμο
να διδάξουν στους δικαιούχους
τους πώς να αποκτούν
ψηφιακές δεξιότητες μέσω της
μάθησης βάσει έργου και της
ατομικής διδασκαλίας.

Ο εταίρος από την Πορτογαλία,
CEPROF, είναι ένα ίδρυμα ΕΕΚ που
συμβάλλει στην ανάπτυξη των
προσωπικών και επαγγελματικών
δεξιοτήτων των μαθητών,
προετοιμάζοντας τους για την
αγορά εργασίας στους τομείς
της Τεχνολογίας και του
Τουρισμού.
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Ο CIP Citizens in Power, ο εταίρος
από την Κύπρο, είναι ένας μη
κερδοσκοπικός οργανισμός που
αντιμετωπίζει τις ανάγκες και
τις απαιτήσεις των ανθρώπων
μέσω της εμπλοκής τους στην
κοινωνική και αστική ζωή
παρέχοντάς τους ταυτόχρονα
δωρεάν εκπαίδευση σε όλους
τους τομείς (STEM, Κοινωνική
Καινοτομία & Νέες Τεχνολογίες,
Παγκόσμια Εκπαίδευση και
Επιχειρηματικότητα). 

Η CSC από την Ιταλία, είναι μια
μη κερδοσκοπική ένωση που
προωθεί την ανάπτυξη και τον
πειραματισμό καινοτόμων
εκπαιδευτικών προσεγγίσεων
που μπορούν να συμβάλουν
στην κοινωνική αλλαγή και στην
εξέλιξη της κοινότητας. 

Ο εταίρος από την Ελλάδα,  EILD
είναι ένας ΜΚΟ στην Ελλάδα που
επικεντρώνεται στην
περιφερειακή ανάπτυξη, την
ανάπτυξη ικανοτήτων, την
ευαισθητοποίηση, την
ανταλλαγή γνώσεων, την
κοινωνική συνοχή και τις νέες
τεχνολογίες. 



Η κοινοπραξία περιλαμβάνει οργανισμούς με συμπληρωματικές
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Περιλαμβάνει οργανισμούς που
είναι ισχυροί στην ψηφιακή εκπαίδευση, την ανάπτυξη
εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων ΤΠΕ, στην εφαρμογή αυτής της
εκπαίδευσης και την προσέγγιση των ομάδων-στόχων καθώς και
στην ανάπτυξη υποστηρικτικών προσφορών προσαρμοσμένων στις
ανάγκες της ομάδας-στόχου. 

Εταίροι του έργου
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Τέλος, το πανεπιστήμιο KAUKO, ο
Λιθουανός εταίρος, είναι ένα από
τα μεγαλύτερα επαγγελματικά
ιδρύματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης στη Λιθουανία το
οποίο προσφέρει σπουδές
πρώτου κύκλου σε τεχνολογίες,
στη βιοϊατρική, τις
ανθρωπιστικές επιστήμες, τις
κοινωνικές επιστήμες και τις
τέχνες. Επίσης συμβάλλει στην
εφαρμογή της κρατικής πολιτικής
περιφερειακής ανάπτυξης.



Στην επόμενη ενότητα, θα αναλυθούν τα 4 προσφερόμενα
μαθήματα (Μικροελεγκτές, Τρισδιάστατα Αντικείμενα, Ανάπτυξη
Εφαρμογών & Ανάπτυξη Ιστοτόπων) που σχεδιάστηκαν και
χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Έργου E-DESIGN. Επίσης θα γίνει
μια σύνοψη των στόχων και του πεδίου εφαρμογής κάθε
προσφερόμενου μαθήματος. Επιπλέον, οι «Οδηγοί του
Εκπαιδευτικού» (Παράρτημα I) και τα «Φύλλα Εργασιών»
(Παράρτημα II-V) με πρακτικές ασκήσεις για τους συμμετέχοντες
βρίσκονται στον ιστότοπο στα Παραρτήματα.

I. ΜΑΘΗΜΑ Α: Μικροελεγκτές

Ένα από τα τέσσερα κύρια προσφερόμενα μαθήματα που
παρέχονται στα λεγόμενα Κέντρα Εκπαίδευσης ΤΠΕ αφορά τους
Μικροελεγκτές.

Ένας μικροελεγκτής είναι ένα σύστημα υπολογιστή μονού πλινθίου
(single-chip). Ο όρος "system-on-a-chip" ή "SoC" χρησιμοποιείται
επίσης για ορισμένους μικροελεγκτές. Σε έναν μικροελεγκτή, η
μνήμη, οι ψηφιακές και αναλογικές είσοδοι και έξοδοι, οι
χρονοδιακόπτες, το UART, κ.λπ. συνήθως ενσωματώνονται σε ένα
μόνο τσιπ, έτσι ώστε μια εφαρμογή μικροελεγκτή να μπορεί να
λειτουργήσει με λίγα μόνο εξαρτήματα.

Με τη μορφή «ενσωματωμένων συστημάτων», οι μικροελεγκτές
περνούν συχνά απαρατήρητοι σε καθημερινά τεχνικά καταναλωτικά
αγαθά, για παράδειγμα, σε πλυντήρια ρούχων, έξυπνες κάρτες
(κάρτες ανάληψης μετρητών, τηλεφωνικές κάρτες), ηλεκτρονικά είδη
ευρείας κατανάλωσης (βιντεοσκοπικά μέσα, συσκευές
αναπαραγωγής CD/DVD, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, τηλεχειριστήρια),
ηλεκτρονικό γραφειακό εξοπλισμό, μηχανοκίνητα οχήματα, κινητά
τηλέφωνα ακόμα και σε ρολόγια και ρολόγια χειρός. Επιπλέον,
περιλαμβάνονται σχεδόν σε όλα τα περιφερειακά υπολογιστών
(πληκτρολόγιο, ποντίκι, εκτυπωτής, οθόνη, σαρωτής και πολλά άλλα).

Οι μικροελεγκτές προγραμματίζονται συνήθως στις γλώσσες
προγραμματισμού Assembler, C ή C++. Χρησιμοποιούνται επίσης
άλλες γλώσσες όπως BASIC, Pascal, Forth ή Ada. 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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Οι μικροελεγκτές είναι προσαρμοσμένοι για την απόδοση και τον
εξοπλισμό στην αντίστοιχη εφαρμογή. Ως εκ τούτου, έχουν
πλεονεκτήματα έναντι των «κανονικών» υπολογιστών όσον αφορά
το κόστος και την κατανάλωση ενέργειας. Οι μικροί μικροελεγκτές
αποτελούν οικονομικά αποδοτικό εξοπλισμό, καθώς διατίθενται σε
φθηνή τιμή σε μεγαλύτερες ποσότητες. Αντίστοιχα, οι
μικροελεγκτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολύ αποτελεσματικά
στη διδασκαλία για τα βασικά του προγραμματισμού και της
ηλεκτρολογίας με ψυχαγωγικό τρόπο, όπου μπορούν να υλοποιηθούν
απτά έργα με καθημερινή συνάφεια. Το φάσμα των πιθανών έργων
κυμαίνεται από απλά (π.χ. έλεγχος LED) έως πολύπλοκα (π.χ. έλεγχος
έξυπνου σπιτιού). Έτσι, οι μικροελεγκτές είναι κατάλληλοι για
αρχάριους, καθώς και για προχωρημένους χρήστες.

Το μάθημα των μικροελεγκτών χωρίζεται σε πέντε βασικά θέματα:
Εισαγωγή στο Arduino, micro bits και Raspberry PI, Λογικές Πύλες
(Logic Gates), Κώδικας Μπλοκ (Block Coding), Τα Βασικά του Arduino &
Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT).

Εισαγωγή στο Arduino, BBC Micro: bit και Raspberry PI 

Τα Arduino, BBC Micro: bit και Raspberry Pi είναι οι πιο συνηθισμένοι
τύποι μικροελεγκτών στην τρέχουσα αγορά. Ακολουθεί μια
επισκόπηση των τρόπων με τους οποίους λειτουργούν και,
επιπλέον, δίνονται γενικές πληροφορίες για τη δομή και τα
περιφερειακά των προτεινόμενων μικροελεγκτών. Επιπλέον, οι
εκπαιδευτές μπορούν να βρουν πρόσθετες πληροφορίες για τους
αναφερόμενους μικροελεγκτές στους Οδηγούς του Εκπαιδευτή.

Λογικές πύλες: Δεν είναι σημαντική μόνο η κατανόηση των
μικροελεγκτών αλλά και η κατανόηση του προγραμματισμού τους.
Αυτό το θέμα δίνει μια καλή επισκόπηση των τομέων εφαρμογής
των λογικών πυλών. Το υλισμικό και το λογισμικό συνδέονται πάντα
με τη θεωρία των λογικών πυλών που περιλαμβάνονται (π.χ. «ή»,
«και», «όχι και», κ.λπ.), και επομένως είναι σημαντικό να
κατανοήσουμε αυτές τις πύλες και τις διαφορετικές καταστάσεις
τους.

Κώδικας Μπλοκ: Ο προγραμματισμός δεν είναι εύκολος στην
εκμάθησή του και μπορεί να γίνει κουραστικός πολλές φορές. Αυτός
είναι ο λόγος για τον οποίο ο κώδικας μπλοκ (ένα κομμάτι κώδικα
που είναι ήδη ομαδοποιημένο) είναι ένας καλός τρόπος για να
εισαγάγετε τους μαθητές σας στον κόσμο του προγραμματισμού. Ο
σκοπός του κώδικα μπλοκ είναι να βοηθήσει στην οργάνωση του
κώδικα (ορισμένα μπλοκ ταιριάζουν μόνο με συγκεκριμένα άλλα
μπλοκ), σπάζοντας βρόχους και ερωτήματα σε ένα μπλοκ και
απλοποιώντας τον κώδικα με διάφορα μπλοκ.
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 Οι μαθητές μπορούν να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη ιδεών και
στον προγραμματισμό τους αντί να ανησυχούν για πολλά πράγματα
ταυτόχρονα (π.χ. η σύνταξη του κώδικα, η λανθασμένη σειρά
εκτέλεσης του κώδικα, η χρήση μιας μεταβλητής πριν δηλωθεί κ.λπ.).

Βασικά του Arduino: Το επόμενο βήμα είναι να εισάγετε τους
μαθητές στο σενάριο. Αφού έμαθαν πώς να κωδικοποιούν μπλοκ, οι
περισσότεροι μαθητές δεν θα αντιμετωπίσουν μεγάλα προβλήματα
στην κωδικοποίηση σεναρίων προγραμματίζοντας απλούς
αισθητήρες για την επικοινωνία με τον μικροελεγκτή. Το μάθημα με
τα βασικά του Arduino προσπαθεί να ωθήσει τους μαθητές ακόμη
περισσότερο προς την επιτυχία λύνοντας όλο και πιο περίπλοκα
ζητήματα και δουλεύοντας πάνω σε συγκεκριμένα έργα.

Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT): Αφού μάθουν πώς να γράφουν
κώδικα σεναρίου, οι μαθητές θα έρθουν αντιμέτωποι με πολύπλοκα
σχετικά ζητήματα προβλήματα. Το IoT συνδυάζει τον
προγραμματισμό αισθητήρων καθώς και τον προγραμματισμό της
επικοινωνίας μεταξύ του μικροελεγκτή και μιας άλλης συσκευής
(smartphone, άλλος μικροελεγκτής, υπολογιστής κ.λπ.). Τα
περισσότερα έργα συνήθως περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο
συσκευές που επικοινωνούν και ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ
τους. Σε αυτό το μάθημα επιλύονται ζητήματα σχετικά με φώτα
που μπορούν να ενεργοποιηθούν μέσω smartphone,
μετεωρολογικού σταθμού που στέλνει πληροφορίες σε έναν
ιστότοπο ή και άλλα πιο σύνθετα έργα.

II. ΜΑΘΗΜΑ Β: 
Τρισδιάστατα Αντικείμενα

Το δεύτερο μάθημα που καλύπτεται στα Κέντρα Εκπαίδευσης ΤΠΕ
είναι τα Τρισδιάστατα Αντικείμενα. Τα τρισδιάστατα αντικείμενα
(3D Objects) είναι αντικείμενα που έχουν ύψος, μήκος και πλάτος.
Στο πλαίσιο των υπολογιστών, το 3D περιγράφει μια εικόνα που
παρέχει την ψευδαίσθηση του βάθους ή των μεταβλητών
αποστάσεων. 

Τα τρισδιάστατα αντικείμενα μπορούν να βρεθούν σε όλους τους
τομείς της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων ταινιών, γραφικών,
παιχνιδιών υπολογιστή και εικονικής πραγματικότητας. Αυτό που
έχει γίνει πλέον εμφανές με τις συνεχώς εξελισσόμενες
τεχνολογικές εξελίξεις του 21ου αιώνα είναι ότι τα τρισδιάστατα
αντικείμενα ήρθαν για να μείνουν.
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 Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις και ιδιώτες εισάγουν τη χρήση
τρισδιάστατων αντικειμένων στην καθημερινή τους ζωή μέσω της
εφαρμογής τους σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς, από
προσθετικά μέρη του σώματος έως κατασκευές κατοικιών και
κτιρίων και από μουσικά όργανα έως εκτύπωση εξαρτημάτων
αυτοκινήτων. 

Το προσφερόμενο μάθημα χωρίζεται σε τρεις θεματικές ενότητες:
Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση (3D Modelling), Τρισδιάστατη
Εκτύπωση (3D Printing) και Φωτογραμμετρία (Photogrammetry). 

Η Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση είναι η διαδικασία δημιουργίας
τρισδιάστατης εικόνας οποιουδήποτε θέματος χρησιμοποιώντας
λογισμικό Σχεδίασης Συστημάτων με χρήση Υπολογιστών (CAD).
Υπάρχουν αρκετοί πάροχοι δωρεάν λογισμικού. Έχουν δοκιμαστεί σε
ικανοποιητικό βαθμό οι ακόλουθοι τρεις πάροχοι: Tinkercad,
Sketchup Online και Onshape. Τα Φύλλα Εργασιών σε αυτή τη
θεματική περιέχουν ασκήσεις που σχετίζονται με τη
συναρμολόγηση ενός τροχού και τη μοντελοποίηση απλών
αντικειμένων. Αυτά επιτρέπουν στους εκπαιδευτές να παρέχουν
στους μαθητές τους πρακτικές ασκήσεις που θα τους επιτρέψουν
να κατανοήσουν καλύτερα το περιεχόμενο που διδάσκεται.

Αντίστοιχα, το προαναφερθέν λογισμικό CAD στην τρισδιάστατη
μοντελοποίηση μπορεί να διευκολύνει τη διαδικασία της
τρισδιάστατης εκτύπωσης. Ο όρος τρισδιάστατη εκτύπωση μπορεί
να αναφέρεται σε μια ποικιλία διαδικασιών στις οποίες το υλικό
ενώνεται ή στερεοποιείται υπό τον έλεγχο υπολογιστή για να
δημιουργηθεί ένα τρισδιάστατο αντικείμενο με το υλικό να
προστίθεται, συνήθως με την εναπόθεση επαναλαμβανόμενων
στρώσεων. Η τρισδιάστατη εκτύπωση μας δίνει τη δυνατότητα να
παράγουμε πολύ περίπλοκα σχήματα ή γεωμετρίες που
διαφορετικά θα ήταν αδύνατο να κατασκευαστούν με το χέρι,
αποκαθιστώντας περαιτέρω την ανάγκη για επιπλέον γνώση πάνω
στο θέμα. 

Η φωτογραμμετρία περιλαμβάνεται στο προσφερόμενο μάθημα ως
η τελευταία θεματική που αφορά τα τρισδιάστατα αντικείμενα. Η
φωτογραμμετρία είναι μια μέθοδος για τον έμμεσο προσδιορισμό
της θέσης και του σχήματος ενός αντικειμένου χρησιμοποιώντας
δισδιάστατες φωτογραφίες. Η εστίαση είναι στην ακριβή
τρισδιάστατη γεωμετρική ανακατασκευή του φωτογραφισμένου
αντικειμένου.
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Με παρεμβολή πολλών δισδιάστατων φωτογραφιών από
διαφορετικές γωνίες και προοπτικές, προκύπτει ένα ψηφιακό
μοντέλο του φωτογραφισμένου αντικειμένου. Για να επιτευχθεί
αυτό, συνιστώνται δύο βασικά λογισμικά: το 3D Flow Zephyr ή το
Visual FSM. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται ευρέως σε διάφορους
τομείς της ζωής όπως η Αρχιτεκτονική, η Τέχνη, η Γεωλογία, η
Γεωργία, η Δασοκομία και ακόμη και σε Βιοϊατρικές Εφαρμογές. 

Η διαδικασία μοντελοποίησης και εκτύπωσης τρισδιάστατων
αντικειμένων καθώς και η εξάσκηση της φωτογραμμετρίας
θεωρούνται βασικά στοιχεία στον τομέα των ΤΠΕ και σύντομα θα
είναι διάχυτα και πλήρως ενσωματωμένα στην παραδοσιακή
βιομηχανία, τροφοδοτώντας την παραγωγή μεγάλης κλίμακας στην
άμεση, σε πρώτη ζήτηση και ιδιαίτερα εξατομικευμένη οικονομία. 

III. ΜΑΘΗΜΑ Γ – Ανάπτυξη Εφαρμογών

Το τρίτο προσφερόμενο μάθημα που καλύπτεται στα Κέντρα
Εκπαίδευσης ΤΠΕ είναι η Ανάπτυξη Εφαρμογών. Η Ανάπτυξη
Εφαρμογών (ή ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά) είναι η διαδικασία
δημιουργίας μιας εφαρμογής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
smartphone/ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Από νέους έως ηλικιωμένους, από παιχνίδια μέχρι εφαρμογές που
υποστηρίζουν την εργασία ή διευκολύνουν την επικοινωνία, η
παρουσία και η χρήση εφαρμογών για καθημερινές ανάγκες ή
ψυχαγωγικούς σκοπούς αυξάνεται με αλματώδεις ρυθμούς. Σήμερα,
υπάρχουν διαφορετικές πλατφόρμες που παρέχουν διαφορετικούς
τρόπους δημιουργίας εφαρμογών για κινητές συσκευές. Ωστόσο,
ανάλογα με την πλατφόρμα που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, για
να γίνει αυτό, συνήθως απαιτούνται κάποιες γνώσεις
προγραμματισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερθείσα προϋπόθεση, το App
Inventor 2 του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ)
επιλέχθηκε ως ο τρόπος εισαγωγής των συμμετεχόντων στον κόσμο
της Ανάπτυξης Εφαρμογών. Το MIT App Inventor 2 είναι κατάλληλο
για άτομα που ασχολούνται για πρώτη φορά με τον
προγραμματισμό υπολογιστών, επειδή επιτρέπει τη χρήση
ενσωματωμένων κωδίκων μπλοκ. 
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προγραμματισμός και σχεδιασμός, που δημιουργούν την
εμφάνιση.
διάταξη και στυλ, που είναι αυτό που βλέπουν οι χρήστες.
ανάπτυξη, η οποία ζωντανεύει αυτή την εικόνα σε ένα
λειτουργικό διαδικτυακό εργαλείο. 

Έτσι, προκειμένου οι χρήστες να δημιουργήσουν έναν αλγόριθμο
που θα ενεργοποιεί ένα διαφορετικό γεγονός, δημιουργήθηκαν
επίσης Φύλλα Εργασιών, ώστε να παρέχονται διαφορετικές
ασκήσεις που χρησιμοποιούν στοιχεία με διαφορετικές μεθόδους
και ιδιότητες μιας εφαρμογής.

IV. ΜΑΘΗΜΑ Δ - Ανάπτυξη 
Ιστοτόπου (Web-Development)

Τι είναι η Ανάπτυξη Ιστοτόπων

Το τελευταίο προσφερόμενο μάθημα που καλύπτεται στα Κέντρα
Εκπαίδευσης ΤΠΕ αφορά την Ανάπτυξη Ιστοτόπων. Η Ανάπτυξη
Ιστοτόπου είναι η διαδικασία λήψης ολοκληρωμένων σχεδιασμών
ιστοσελίδων και της μετατροπής τους σε πλήρως λειτουργικούς
διαδραστικούς ιστότοπους. Η ανάπτυξη είναι αυτό που ζωντανεύει
και δίνει κίνηση στα στατικά σχέδια. Επιτρέπει στους χρήστες να
αλληλοεπιδρούν με τον ιστότοπο μέσω των προγραμμάτων
περιήγησής τους. Αυτό γίνεται με τη μετάφραση των σχεδίων σε
γλώσσες προγραμματισμού ιστοτόπων που μπορούν να
ερμηνευτούν και να εμφανιστούν από προγράμματα περιήγησης. Η
δημιουργία διαδικτυακών στοιχείων περιλαμβάνει τρεις βασικές
διαδικασίες: 

Προκειμένου να κατανοηθούν τα βασικά της Ανάπτυξης Ιστοτόπων,
πρέπει πρώτα να υπάρξει σαφής κατανόηση του διαδικτύου στο
σύνολό του. Το Διαδίκτυο, είναι μια συλλογή από μεμονωμένους
υπολογιστές (και δίκτυα υπολογιστών σε εταιρείες και
οργανισμούς) που συνδέονται μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας
δίκτυα επικοινωνίας. Σε κάθε υπολογιστή που συνδέεται στο
Διαδίκτυο δίνεται μια μοναδική διεύθυνση, που ονομάζεται
διεύθυνση IP (ή διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου). 



Συλλογή πληροφοριών (Ανάλυση του προβλήματος, έρευνα
πιθανών λύσεων κ.λπ.)
Προγραμματισμός (Ανάλυση των αναγκών και των προσδοκιών
των χρηστών)
Σχεδιασμός (Τεχνικός και ορισμός δομής) 
Ανάπτυξη (Κωδικοποίηση)
Δοκιμή και παράδοση 
Συντήρηση και βελτιώσεις 

Back-end: είναι ο προγραμματισμός των λειτουργιών που θα
διαχειρίζεται ο διακομιστής, όπως η διαχείριση δεδομένων, οι
λειτουργίες με δεδομένα και η επικοινωνία με τη βάση
δεδομένων.
Front-end: Μόλις κάνουμε ένα αίτημα στον διακομιστή και ο
κώδικας του back-end κάνει τη δουλειά του, το front-end είναι
αυτό που βλέπει ο χρήστης, καθώς και πώς αλληλοεπιδρά ο
χρήστης με τις πληροφορίες.

Βασική Ανάπτυξη Ιστοτόπων

Μια τυπική διαδικασία Ανάπτυξης Ιστοτόπων περιλαμβάνει τα
ακόλουθα βήματα ή στάδια:

Όπως φαίνεται, η Ανάπτυξη Ιστοτόπων δεν περιλαμβάνει μόνο την
κωδικοποίηση της εφαρμογής αλλά και την όλη διαδικασία
σχεδιασμού μιας λύσης για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα.

Η Ανάπτυξη Ιστοτόπων χωρίζεται συνήθως σε δύο μεγάλες
διαφορετικές ενότητες

Το μάθημα για την Ανάπτυξη Ιστοτόπων χωρίζεται σε δύο κύρια
θέματα, τις γλώσσες προγραμματισμού για την Ανάπτυξη
ιστοτόπων (HTML, CSS και JavaScript) και το λογισμικό WordPress: 

Γλώσσες προγραμματισμού Ανάπτυξης Ιστοτόπων:

HTML: Η Γλώσσα Σήμανσης Υπερκειμένου (HyperText Markup
Language HTML) είναι μια στατική γλώσσα διάταξης εγγράφων και
προδιαγραφών υπερσυνδέσμων. Είναι μια απλή, αλλά ισχυρή,
ανεξάρτητη πλατφόρμας γλώσσα για τη δημιουργία ιστοσελίδων. Η
HTML ορίζει ένα σύνολο εντολών (που ονομάζονται ετικέτες) οι
οποίες τοποθετούνται γύρω από αντικείμενα (π.χ. κείμενο, εικόνες,
ήχους, πίνακας, φόρμες κ.λπ.) για τον έλεγχο της εμφάνισής τους σε
ένα πρόγραμμα περιήγησης. Καθορίζει επίσης τον τρόπο
δημιουργίας συνδέσμων προς άλλα έγγραφα. 
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CSS: Με την HTML έχουμε τη βασική δομή της ιστοσελίδας, αλλά για
να την προσφέρουμε με πιο ελκυστικό τρόπο, το CSS (Διαδοχικά
Φύλλα Ύφους - Cascade Style Sheets) χρησιμοποιείται για την
εφαρμογή διαφορετικών στυλ σε κάθε ένα από τα στοιχεία ή τις
ετικέτες που χρησιμοποιούνται στο έγγραφο HTML.

JavaScript: Κανονικά, όλη η διαδικασία επεξεργασίας πληροφοριών
αναλαμβάνεται από τον διακομιστή, ωστόσο μερικές φορές, για την
καλύτερη εμπειρία του χρήστη, μπορούν να υπάρξουν δυνατότητες
επεξεργασίας στο frond-end (ή στον υπολογιστή του χρήστη), έτσι
ώστε να μπορούν να γίνουν αλλαγές χωρίς την άδεια του
διακομιστή. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται το JavaScript. Για
παράδειγμα, η ζωντανή επικύρωση με τη συμπλήρωση μιας
ηλεκτρονικής φόρμας.

WordPress: Το WordPress είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης
Περιεχομένου (CMS) ανοιχτού κώδικα, το οποίο επιτρέπει στους
χρήστες να δημιουργούν δυναμικούς ιστότοπους και ιστολόγια. Το
WordPress είναι το πιο δημοφιλές σύστημα ιστολογίου στο
διαδίκτυο και επιτρέπει την ενημέρωση, την προσαρμογή και τη
διαχείριση του ιστότοπου από το CMS και τα στοιχεία του back-
end. Είναι μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα και διατίθεται δωρεάν.
Τα αρχεία CSS μπορούν να τροποποιηθούν σύμφωνα με το
σχεδιασμό ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των χρηστών. Υπάρχουν
πολλά πρόσθετα και πρότυπα διαθέσιμα δωρεάν, τα οποία
μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν στις ανάγκες του κάθε χρήστη.
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Πορτογαλία - Κοινοτικό Κέντρο
Εκπαίδευσης 3 - Ανάπτυξη Εφαρμογών

Γερμανία - Κοινοτικό Κέντρο
Εκπαίδευσης 1 - Μικροελεγκτές
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Κύπρος - Σχολικό Κέντρο
Εκπαίδευσης 1 - Τρισδιάστατη

Εκτύπωση

Ιταλία - Κοινοτικό Κέντρο
Εκπαίδευσης 1 - Ανάπτυξη

Ιστοτόπων



ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
I. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

να ευαισθητοποιήσουν το προσωπικό τους σχετικά με τη
σημασία των ψηφιακών δεξιοτήτων και των ευκαιριών που
συνεπάγονται,
καθώς και να τους βοηθήσουν να κατανοήσουν πώς η μάθηση
προσφέρει ψηφιακές δεξιότητες και μπορούν να διευκολύνουν
σε μεγάλο βαθμό την κοινωνική ένταξη ατόμων από
μειονεκτούσες ομάδες.

να διαβάσουν και να χρησιμοποιήσουν προσεκτικά την
υποενότητα Κατευθυντήριες Γραμμές Εκπαιδευτών.
να προετοιμάσουν και να διεξάγουν μαθήματα με βάση το
εκπαιδευτικό υλικό (Οδηγοί του Εκπαιδευτικού και Φύλλα
Εργασιών).
να ενθαρρύνουν τη Σχεδιαστική Σκέψη στα μαθήματα, λύνοντας
ταυτόχρονα προβλήματα της καθημερινής ζωής ή/και
κοινωνικές προκλήσεις.

Η μέθοδος εκπαίδευσης προσανατολισμένη στον εκπαιδευόμενο
και η διαδικασία Σχεδιαστικής Σκέψης (Design Thinking) είναι αυτό
που χαρακτηρίζει τα Κέντρα Εκπαίδευσης ΤΠΕ του E-DESIGN.
Λαμβάνοντας υπόψη αυτόν τον μη παραδοσιακό τρόπο
διδασκαλίας, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι
εκπαιδευτές, είτε είναι έμπειροι είτε όχι, εξοικειώνονται με τις
μεθόδους διδασκαλίας ώστε να μπορούν να παραδώσουν με
επιτυχία το εκπαιδευτικό υλικό στα προσφερόμενα μαθήματα.
Κατά τη διάρκεια του έργου E-DESIGN, υλοποιήθηκαν μαθήματα
κατάρτισης εκπαιδευτών (Train the Trainers) ώστε να
προετοιμαστούν οι εκπαιδευτικοί και οι εθελοντές για τη
μελλοντική παροχή μαθημάτων. 

Οι οργανισμοί που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν τα μαθήματα θα
πρέπει:

Οι εκπαιδευτικοί/ εθελοντές που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν τα
μαθήματα θα πρέπει να δώσουν προσοχή στις ακόλουθες
συστάσεις:
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II. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
19

Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις.
Δεν υπάρχει μόνο μία λύση για ένα πρόβλημα.
Μη δίνετε τη λύση. Αντ’ αυτού, δείξτε/διδάξτε στους
συμμετέχοντες πώς μπορούν να βρουν τη λύση.
Οι εκπαιδευτές πρέπει να κάνουν ένα βήμα πίσω για να
επιτρέψουν στους συμμετέχοντες να κάνουν ένα βήμα μπροστά
Προκαλέστε τους συμμετέχοντες.
Το μάθημα δεν αποσκοπεί απλώς στην τεχνολογική κατάρτιση,
αλλά και στο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν
δεξιότητες ζωής όπως:

Ομαδική εργασία
Επικοινωνία και συνεργασία
Σχεδιαστική σκέψη και επίλυση προβλημάτων
Σχεδιασμός και διαχείρηση
Διαχείριση της απογοήτευσης
Αυτογνωσία

Διδασκαλία της αποτυχίας: Οι συμμετέχοντες θα αποτύχουν.
Αφήστε τους να αποτύχουν! Παρουσιάστε την αποτυχία ως
δύναμη και ενθαρρύνετε τους να μην τα παρατήσουν.

Το επόμενο μέρος αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους εκπαιδευτές
να συνεργαστούν με επιτυχία με τους συμμετέχοντες. Παρέχει
συμβουλές και κόλπα για το πώς να προχωρήσουν διδακτικά και
μεθοδικά καθώς και συμβουλές για την ανάπτυξη στρατηγικών
επίλυσης προβλημάτων και την αντιμετώπιση της απογοήτευσης ή
της αποτυχίας. Τέλος, οι οδηγίες θα δώσουν μερικές πρακτικές
συμβουλές για το πώς να ξεκινήσουν τη διδασκαλία.

Α. Οι Αρχές των μαθημάτων των Κέντρων Εκπαίδευσης
ΤΠΕ

Κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων E-DESIGN στα Κέντρα
Εκπαίδευσης ΤΠΕ, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να έχουν υπόψη τους
τις ακόλουθες αρχές:



Διδάσκοντας την αποτυχία

«Καλύτερα να αποτύχεις πρωτοτυπώντας παρά να πετύχεις
μιμούμενος. Ο άνθρωπος που δεν έχει αποτύχει ποτέ κάπου, δεν
μπορεί να προοδεύσει. Η αποτυχία είναι η αληθινή δοκιμασία προς
το μεγαλείο». 

Σπάνια δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές του σύγχρονου κόσμου να
αποτύχουν. Συνήθως θεωρείται κακό και επομένως κανείς δεν θέλει
να αποτύχει σε ένα μάθημα. Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευόμενοι πρέπει
να έχουν τη δυνατότητα να ξεπεράσουν την αποτυχία μέσω της
αυτοδίδακτης εμπειρικής μάθησης. Είναι σημαντικό για αυτούς να
μάθουν να εξαρτώνται από τους εαυτούς τους και τους πόρους που
έχουν στη διάθεσή τους και να κυριαρχούν μόνοι τους σε νέες
έννοιες προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικοί σε μια
μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας. Ο εκπαιδευτής μπορεί να
βοηθήσει τους συμμετέχοντες στο ενδεχόμενο της αποτυχίας σε
ένα ασφαλές περιβάλλον. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τον
εργασιακό κόσμο, όπου αποτελεί βασικό συστατικό της
καθημερινής ζωής, ιδίως σε τεχνολογικούς τομείς. 

Τα προσφερόμενα μαθήματα του E-DESIGN έχουν σχεδιαστεί με
τρόπο ώστε οι συμμετέχοντες να αντιμετωπίζουν γρήγορα εμπόδια
που δεν ξέρουν πώς να ξεπεράσουν και τα οποία τους οδηγούν
στην (προσωρινή) αποτυχία. Έτσι θα μάθουν να ανταπεξέρχονται.
Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι ο εκπαιδευτής απέτυχε στο έργο
του.

Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται παρέχει πρόσθετες ευκαιρίες
στην αποτυχία. Ένας κώδικας μπορεί να περιέχει λάθη, τα καλώδια
μπορεί να είναι χαλαρά, τα εξαρτήματα μπορεί να μην λειτουργούν
κ.λπ. Χρησιμοποιούμε αυτή την τεχνολογία σκόπιμα για να
παρέχουμε στους συμμετέχοντες πολλές ευκαιρίες σε κάθε τάξη
να αποτύχουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον που τους παρέχει
υποστήριξη.

Ενώ τα μαθήματα περιλαμβάνουν καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο
εύρεσης απαντήσεων, δεν δίνουν άμεσα τη «σωστή» απάντηση. Οι
πρόσθετες απαντήσεις δεν περιλαμβάνονται σκόπιμα στους
Οδηγούς του Εκπαιδευτικού, έτσι ώστε να ενθαρρύνονται οι
εκπαιδευτές να γίνουν δημιουργικοί με τους μαθητές τους. 

Υπενθυμίστε στους συμμετέχοντες ότι η αποτυχία δεν είναι κάτι
κακό. Μόνο μέσω της αποτυχίας θα οδηγηθούν σε ένα βιώσιμο
μαθησιακό αποτέλεσμα. 
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Πάρτε μια Ανάσα.
Κάντε μια βόλτα μέσα στο δωμάτιο.
Δοκιμάστε μια άλλη προσέγγιση.
Ελέγξτε τα υλικά σας.
Εξηγήστε το πρόβλημα σε κάποιον.
Ζητήστε βοήθεια από τους άλλους συμμετέχοντες.
Ελέγξτε τις υποθέσεις σας.
Δουλέψτε πάνω σε κάτι άλλο για λίγο.
Ψάξτε στο διαδίκτυο για καθοδήγηση.
Δείτε τα πράγματα από άλλη σκοπιά.
Θυμηθείτε την ανταμοιβή που θα πάρετε. Θυμηθείτε γιατί είστε
στο μάθημα και τι ελπίζετε να μάθετε από αυτό.

Βάλτε τους να μιλήσουν/συζητήσουν για πιθανές λύσεις για να
ξεπεραστεί ένα πρόβλημα.
Αναγνωρίστε τη σκληρή δουλειά τους.
Ενθαρρύνετέ τους να συνεργαστούν με τους συνομηλίκους τους.
Ενθαρρύνετέ τους να αναζητήσουν απαντήσεις στο διαδίκτυο:
«Τι έχει να πει το Google»;
Προτείνετε ένα διάλειμμα.

Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να παρέμβουν μόνο όταν η
απογοήτευση κάνει τον μαθητή να σταματήσει την πρόοδό του ή
όταν φαίνεται έτοιμος να τα παρατήσει. Στη συνέχεια, ο
εκπαιδευτής μπορεί να παρέμβει για να διδάξει κάποιες «τεχνικές
για την αντιμετώπιση της απογοήτευσης» (βλ. παρακάτω). 

Στην επόμενη παράγραφο, υπάρχει ένα φάσμα επιλογών που
πρέπει να ακολουθήσουν οι συμμετέχοντες όταν αισθάνονται
απογοήτευση. Ο εκπαιδευτής μπορεί να εφαρμόσει/προτείνει
αυτές τις επιλογές σε περίπτωση που η απογοήτευση γίνει
αισθητή. 

Τεχνικές για την αντιμετώπιση της απογοήτευσης: 

Περαιτέρω τεχνικές για να βοηθήσετε τους συμμετέχοντες να
ξεπεράσουν την απογοήτευση:

Υπενθυμίστε στους συμμετέχοντες αυτές τις τεχνικές για να
αντιμετωπίσουν την απογοήτευση που νιώθουν, αλλά βοηθήστε
τους επίσης να τις εξασκήσουν.
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Μην πάρετε τα ηνία και επιτρέψτε στους συμμετέχοντες να
εξερευνήσουν και να αποτύχουν
Επιτρέψτε στους συμμετέχοντες σας να μάθουν μέσω της
πράξης
Μην «βοηθάτε» στη διεκπεραίωση των έργων τους
Κάντε τους υποδείξεις από το περιθώριο
Επιτρέψτε στους συμμετέχοντες να φτάσουν στην
απογοήτευση, αλλά επέμβετε προτού τα παρατήσουν.

Στερεές διαπροσωπικές δεξιότητες και δεξιότητες ζωής, με την
ικανότητα: 

να συμμερίζονται
να είναι ενεργοί ακροατές
να κατανοούν και να ανταποκρίνονται καλά στους άλλους 
να χτίζουν σχέσεις εμπιστοσύνης με την πάροδο του χρόνου

Επίδειξη και προώθηση δεξιοτήτων θετικής σκέψης και
δέσμευσης σε νοοτροπία ανάπτυξης με πνεύμα
δημιουργικότητας και επιμονή στην επίλυση προβλημάτων.

Γνωρίσματα του εκπαιδευτή

Ακολουθεί μια λίστα με τα γνωρίσματα του εκπαιδευτή που θα
βοηθήσουν στο να μην διαταραχθεί ή να διακοπεί η διαδικασία
αυτό-μάθησης του συμμετέχοντος, την οποία ο εκπαιδευτής
οφείλει μόνο να συνοδεύει και όχι να ελέγχει: 

Μην είστε απλά ένας «δάσκαλος»

Τα Κέντρα Εκπαίδευσης ΤΠΕ λειτουργούν περισσότερο σαν
εργαστήριο παρά σαν μια παραδοσιακή τάξη. Ως εκ τούτου, οι
εκπαιδευτές δεν πρέπει να κάνουν παρουσιάσεις που υπερβαίνουν
τα 15-30 λεπτά. Εκτός από απλές οδηγίες, οι συμμετέχοντες θα
πρέπει να ενθαρρύνονται να αναζητούν οι ίδιοι τις πληροφορίες
που χρειάζονται.

Αφήστε τους συμμετέχοντες να μάθουν μέσω της πράξης. Ακόμα κι
αν το κάνουν λάθος πολλές φορές, θα θυμούνται περισσότερα παρά
αν τους πείτε πώς να το κάνουν.

Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα γνωρίσματα:
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Κάποιο προηγούμενο επίπεδο τεχνογνωσίας σε τεχνικά θέματα
και τις επιστήμες STEM είναι σημαντικό, καθώς και το
ενδιαφέρον και η περιέργεια να μάθουν αρκετά για να
υποστηρίξουν τους συμμετέχοντες στο έργο τους.
Ικανότητα να αναγνωρίζουν και να στρέφονται σε τεχνικούς
συμβούλους ή ειδικούς όταν κρίνεται απαραίτητο (να
αναγνωρίζουν ότι η στροφή σε ειδικούς αποτελεί πρότυπο για
τους συμμετέχοντες έτσι ώστε να επιμένουν και να παίρνουν
βοήθεια όταν χρειάζεται.)
Δικτύωση: είναι πολύ χρήσιμο για τους εκπαιδευτές να είναι
δικτυωμένοι και να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το κύκλωμά
τους στην κοινότητα ή στο διαδίκτυο. Αλλιώς, να νιώθουν άνετα
να αναζητούν ειδικούς (π.χ. να φέρετε έναν προσκεκλημένο
ομιλητή ή να ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να στείλουν
ηλεκτρονικό μήνυμα/tweet/κλπ. σε έναν ειδικό στον τομέα).

Η επικοινωνία είναι το παν

Η επικοινωνία είναι ένα ευρύ θέμα που περιλαμβάνει τη λεκτική και
τη μη λεκτική επικοινωνία, ερωτήσεις και ακρόαση και γραπτή
επικοινωνία. 

Ο τρόπος επικοινωνίας μπορεί είτε να αυξήσει τις ανασφάλειες ή
την απογοήτευση ή, στην καλύτερη περίπτωση, να βοηθήσει να
γίνει η κατάσταση πιο αποδοτική και εποικοδομητική για όλα τα
εμπλεκόμενα μέλη ενός Κέντρου Εκπαίδευσης ΤΠΕ. Είναι
πλεονεκτικό για τον εκπαιδευτή να γνωρίζει πάντα τα
επικοινωνιακά αποτελέσματα των πράξεων του.

Αποφύγετε κλειστές ερωτήσεις γιατί επιβάλλουν μια σύντομη και
συχνά μονολεκτική απάντηση. Επιπλέον, θα πρέπει να προσέχετε
τις φορτωμένες ερωτήσεις. Μια κύρια ή φορτωμένη ερώτηση,
οδηγεί τον ερωτώμενο, συνήθως με έμμεσο τρόπο, προς μια
συγκεκριμένη κατεύθυνση.
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Πώς θα μπορούσατε να αλλάξετε το αποτέλεσμα;
Ποια είναι η γνώμη σας για τα X, Ψ, Ω; 
Πώς καταλήξατε σε αυτό το σχέδιο;
Τι έχετε ξαναδοκιμάσει;
Τι ερωτήσεις έχετε;
Κάντε μου δύο ερωτήσεις.

«Πες μου περισσότερα για το έργο σου».
«Τι σου άρεσε σε αυτό το έργο;»
«Τι αντιμετώπισες ως πρόκληση;»
«Έχω εντυπωσιαστεί με το πόσο σκληρά δούλεψες σε αυτό το
έργο».

Σε αντίθεση με τις κλειστές ερωτήσεις, οι ανοιχτές ερωτήσεις
επιτρέπουν πολύ μεγαλύτερες απαντήσεις και ενδεχομένως σε
περισσότερη δημιουργικότητα και ανταλλαγή πληροφοριών.
Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι ανοιχτών ερωτήσεων.
 
Παραδείγματα ερωτήσεων ανοιχτού τύπου/αποτελεσματικού
τύπου:

Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να αφιερώσουν λίγο χρόνο σκεπτόμενοι
πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικές ερωτήσεις για
να βελτιώσουν τα μαθήματα του Κέντρου Εκπαίδευσης!

Έμμεσα μηνύματα

Τα έμμεσα μηνύματα είναι, ως επί το πλείστον, ημισυνείδητα και
μπορούν να μεταφερθούν με εκφράσεις του προσώπου ή με τη
γλώσσα του σώματος. Οι εκπαιδευτές πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα,
συχνά ακούσια μηνύματα, που μπορεί να στέλνουν.

Αναγνώριση

Η αναγνώριση της δουλειάς των μαθητών σας είναι ένας καλός
τρόπος για να τους ενθαρρύνετε να συνεχίσουν. 

Για παράδειγμα, μπορείτε να ρωτήσετε: 

Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα:

«Σε πειράζει να μοιραστούμε τη δουλειά 
σου με την τάξη;» Ο εκπαιδευτής πιστεύει ότι η δουλειά σας είναι
αρκετά καλή για να τη μοιραστείτε με την τάξη.
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Δημιουργήστε ένα ορατά ασφαλές περιβάλλον. Αυτό μπορεί να
επιτευχθεί με αναρτημένες πινακίδες που προωθούν ένα
περιβάλλον χωρίς διακρίσεις.

Ένας ντροπαλός μαθητής δεν θα θέλει να τον βάλουν επί τόπου να
κάνει μια ξαφνική παρουσίαση στην τάξη. Αυτό τους δίνει
αναγνώριση χωρίς να τους βλάπτει. Λέγοντας τους απλά ότι το έργο
τους είναι αρκετά καλό έτσι ώστε να παρουσιαστεί στην τάξη,
μεταφέρει το ίδιο μήνυμα.

Δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου

Προκειμένου οι συμμετέχοντες να έχουν την δυνατότητα αποτυχίας
και να μάθουν να αντιμετωπίζουν την απογοήτευσή τους, η αίθουσα
διδασκαλίας πρέπει να είναι ένα ασφαλές μέρος για αυτούς έτσι
ώστε να δοκιμάσουν νέα πράγματα. 

Κάθε εκπαιδευτής έχει διαφορετικές προσδοκίες για τη διεξαγωγή
ενός Κέντρου Εκπαίδευσης. Στην αρχή ενός μαθήματος, θα
μπορούσατε να ορίσετε ορισμένους κανόνες, επιτρέποντας στους
συμμετέχοντες να βοηθήσουν στη δημιουργία των κανόνων αυτών. Η
χρήση των κανόνων που δημιούργησαν οι εκπαιδευτές και οι
συμμετέχοντες θα δημιουργήσει ένα Κέντρο Εκπαίδευσης με κοινά
πράγματα και κοινή ιδιοκτησία, όπου οι συμμετέχοντες βοηθούν ο
ένας τον άλλον με ευγενική αντιπαράθεση όταν χρειάζεται. Οι
κανόνες σας επιτρέπουν επίσης να ρυθμίσετε την κατάσταση και
τη διάθεση που θα αποπνέει ο χώρος σας. Πολλοί συμμετέχοντες
θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν σημαντικές προκλήσεις έξω από
το Κέντρο Εκπαίδευσης. Ο χώρος πρέπει να είναι ένας ασφαλής
χώρος (σωματικά και συναισθηματικά) για να απομακρυνθείτε από
αυτές τις προκλήσεις τουλάχιστον για λίγο.

Ο πρώτος κανόνας του Κέντρου Εκπαίδευσης είναι «Η Ασφάλεια
πρώτα απ’ όλα»! Χρησιμοποιήστε την ασφάλεια για να συζητήσετε
μια στάση στα μαθήματα όπου ο ένας βοηθάει τον άλλο και
αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Το μάθημα δεν θα μπορέσει να
λειτουργήσει εάν μόνο ο εκπαιδευτής είναι υπεύθυνος για την
ασφάλεια. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι στο Κέντρο
Εκπαίδευσης χρησιμοποιείται τεχνολογία υψηλού κόστους και όλοι
έχουν ένα μερίδιο ευθύνης πάνω της. Όλο το υλικό στο Κέντρο
Εκπαίδευσης ανήκει σε όλους τους συμμετέχοντες. Θα πρέπει να
ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν αυτό που χρειάζονται μόλις
καταλάβουν πώς να το χρησιμοποιούν με ασφάλεια.

Πώς να δημιουργήσετε ένα ασφαλές περιβάλλον χωρίς διακρίσεις:

25



26

Εάν είναι δυνατόν, έχετε διαθέσιμο έναν αριθμό τηλεφώνου ενός
εκπαιδευμένου επαγγελματία με εμπειρία στον τομέα των
μειονοτήτων και/ή τραυματισμένων ατόμων. 
Εάν προκύψει μια κατάσταση διάκρισης, ρατσισμού ή
παρενόχλησης, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται πολύ σοβαρά και
είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σύστημα για την αναφορά
τέτοιων περιστατικών. Θα μπορούσαν να ληφθούν μέτρα
παρακολούθησης για να διασφαλιστεί ότι ο επαγγελματισμός
και η ακεραιότητα τηρούνται κατά τη διάρκεια του
εκπαιδευτικού προγράμματος.

Τι θα γίνει με τα κινητά τηλέφωνα;

Οι συμμετέχοντες πιθανότατα θα χρησιμοποιήσουν κινητά
τηλέφωνα για να αναζητήσουν πληροφορίες σε αυτό το μάθημα.
Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, ειδικά όταν δεν υπάρχουν αρκετοί
υπολογιστές για κάθε συμμετέχοντα. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας
τις προσωπικές τους συσκευές, μπορούν να αποθηκεύσουν
συνδέσμους ή να δημιουργήσουν λογαριασμούς για να ενισχύσουν
τη μάθησή τους εκτός τάξης.

Μπορεί μερικές φορές να είναι δύσκολο να «ελέγχετε» τί κάνουν οι
συμμετέχοντες με τα τηλέφωνά τους. Μη διστάσετε να ρωτήσετε
έναν συμμετέχοντα τι ερευνά ή αν έχει βρει χρήσιμες πληροφορίες
που θα ήθελε να μοιραστεί με τους υπόλοιπους.



Οι συμμετέχοντες ξεκινούν από διάφορα επίπεδα δεξιοτήτων.
Ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να προσπαθήσουν
Αναγνωρίστε την επιτυχία και την αποτυχία
Βοηθήστε τους να αντιμετωπίσουν την απογοήτευση
Αναγνωρίστε τα επιτεύγματά τους μπροστά από τους
άλλους συμμετέχοντες
Αναγνωρίστε τα επιτεύγματα γενικά και ελεύθερα
Προσέξτε να μην δείξετε ιδιαίτερες συμπάθειες

Αναγνωρίστε τους ανθρώπους που προσπαθούν σκληρά.
Σημασία έχει η προσπάθεια και όχι το αποτέλεσμα. Γιατί; Αυτό
το πολύ «κουλ» όχημα που είναι ελεγχόμενο με αισθητήρες
υπερήχων μπορεί να μην είναι και τόσο «κουλ» αν ο μαθητής
έφτιαξε ήδη ένα.
Ενθαρρύνετέ τους να δοκιμάσουν πράγματα που δεν έχουν
ξανακάνει στο παρελθόν έτσι ώστε να ωθήσουν τον εαυτό τους.
Ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να ωθήσουν τον εαυτό τους
να συνεχίσουν την προσπάθεια μιλώντας μαζί τους και
εκφράζοντας θετικότητα όταν αποτυγχάνουν. Αναγνωρίστε την
αποτυχία. Θυμηθείτε: Οι εκπαιδευτές πρέπει να διδάσκουν το
ενδεχόμενο της αποτυχίας.
Αναγνωρίστε τις επιτυχίες των συμμετεχόντων. Ακόμα και τις
μικρές επιτυχίες. Αυτό μπορεί να είναι το πρώτο πράγμα που
κατάφεραν όλη μέρα.
Δημιουργήστε έναν ασφαλή χώρο και αφήστε τους όλους να
συμμετέχουν στη δημιουργία των κανόνων που θα διέπουν αυτό
το χώρο.

Για να ανακεφαλαιώσουμε...
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Κάντε πολύγλωσσες παρουσιάσεις και φυλλάδια
Χρησιμοποιήστε εικονογράμματα και εικόνες που είναι
πολιτισμικά ουδέτερες
Να είστε ευαίσθητοι όταν παρουσιάζετε σκίτσα ή όταν κάνετε
αστεία 
Γράψτε και μιλήστε καθαρά σε οποιαδήποτε γλώσσα 
Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ζευγάρια που μιλούν
διαφορετικές γλώσσες και βεβαιωθείτε ότι με αυτόν τον
τρόπο καλύπτεται τουλάχιστον η γλώσσα της χώρας υποδοχής
και τα Αγγλικά σε κάθε ζευγάρι
Χρησιμοποιήστε διεθνή διαδικτυακά εργαλεία που θα έχουν
διαφορετικές επιλογές γλώσσας, όπως το Scratch, το Google
Sites, το Mblock και διάφορα μαθήματα σε διαφορετικές
γλώσσες. Ή απλώς χρησιμοποιήστε την προσθήκη Μετάφραση
Google στο Google Chrome

Ζητήστε τακτικά σχόλια έτσι ώστε να κατανοήσετε πόσο
απόλαυσαν οι συμμετέχοντες το μάθημα και το θέμα. Μπορείτε
να ζητήσετε από τους συμμετέχοντες μετά από κάθε μάθημα
να καταγράψουν ένα αρνητικό και ένα θετικό για την τάξη. 

Β. Θέματα διαπολιτισμικότητας

Δουλεύοντας με μετανάστες και πρόσφυγες μπορεί να επιφέρει
νέες δυσκολίες στην τάξη: γλωσσικά εμπόδια, πολιτισμικές
διαφορές, καθώς και διαφορές σε βασικές ψηφιακές δεξιότητες και
μαθησιακές ικανότητες. Σε αυτήν την ενότητα, μπορείτε να βρείτε
ορισμένες προτάσεις σχετικά με τον τρόπο επίλυσης ή αντίδρασης
σε αυτά τα ζητήματα:

Γλωσσικά εμπόδια:

Διαπολιτισμικές διαφορές:

Κάθε φορά που εργάζεστε με άτομα που έχουν διαφορετικό
πολιτισμικό υπόβαθρο, μπορεί να προκύψουν διαπολιτισμικές
διαφορές. Κάθε περίπτωση απαιτεί διαφορετικές προσεγγίσεις,
καθώς δεν μπορεί να υπάρξει μία και μοναδική πρόταση. Είναι
σημαντικό να ακούτε τους συμμετέχοντες σας και να κατανοείτε τις
ανάγκες τους.
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Εάν η ανατροφοδότηση πάσχει από γλωσσικούς φραγμούς,     
 μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο του «σηματοδότη»,   
 όπου μια κουκκίδα είναι κολλημένη στο πιο κατάλληλο σημείο
μεταξύ μιας χαρούμενης και μιας λυπημένης φατσούλας.
Έπειτα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια
ανατροφοδότησης για να κάνετε τις απαραίτητες βελτιώσεις. 
Συνδέστε τις δραστηριότητες με προσωπικά ενδιαφέροντα και
προσαρμοστείτε σε πολιτιστικούς κανόνες και αξίες εάν είναι
απαραίτητο. Για παράδειγμα, για την ανάπτυξη ενός ιστότοπου
που βασίζεται σε μια συγκεκριμένη ομάδα στόχο (βλ. σχετικό
Φύλλο εργασιών), οι ομάδες-στόχοι του ιστότοπου θα πρέπει να
ταιριάζουν στους συμμετέχοντες. Έτσι, για παράδειγμα, όταν
εργάζεστε με μια ομάδα Ιταλών μαθητών στο σχολείο, οι
ομάδες-στόχοι θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν παιδιά, άτομα
με αναπηρίες, ηλικιωμένους, φιλόζωους, αθλητικές ομάδες κ.λπ. 

Ταιριάξτε σε ζευγάρια άτομα με διαφορετικά επίπεδα
εκπαίδευσης και ψηφιακών δεξιοτήτων, έτσι ώστε να βοηθήσουν
ο ένας τον άλλο. Ωστόσο, προσέξτε τους διαφορετικούς
χαρακτήρες καθώς δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την υπομονή για
να εξηγήσουν πράγματα σε άλλα άτομα που δεν γνωρίζουν πως
να χρησιμοποιήσουν ένα υπολογιστή.

Ωστόσο, όταν εργάζεστε με μια ομάδα μεταναστών και προσφύγων
σε ένα κοινοτικό Κέντρο Εκπαίδευσης, οι ομάδες-στόχοι θα
μπορούσαν να περιλαμβάνουν την αγαπημένη τους ποδοσφαιρική
ομάδα, την οικογένειά τους που θα ερχόταν και θα επισκεπτόταν
την πόλη όπου ζουν τώρα κ.λπ. Όσο πιο εξατομικευμένη είναι η
εμπειρία, τόσο υψηλότερο θα είναι το κίνητρο των μαθητών.

Διαφορές στις ψηφιακές δεξιότητες ή/και στο εκπαιδευτικό
υπόβαθρο

Ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων
είναι το χάσμα μεταξύ των δεξιοτήτων/επίπεδων γνώσης μεταξύ
των συμμετεχόντων. Αυτό προκύπτει συνήθως σε μειονεκτούσες
ομάδες, καθώς μπορεί να μην έχουν υπολογιστές στο σπίτι τους και
επομένως να μην είναι συνηθισμένοι στη χρήση υπολογιστή,
διαδικτύου ή να γράφουν με πληκτρολόγιο. Ωστόσο, αυτό συμβαίνει
συχνότερα με τις περιπτώσεις των μεταναστών και των
προσφύγων, και ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Κύπρος, η Ελλάδα ή η
Ιταλία, όπου οι μετανάστες και οι πρόσφυγες μπορεί να
προέρχονται από αγροτικές περιοχές και επομένως να μην έχουν
λάβει επαρκή ψηφιακή εκπαίδευση. Για να διασφαλίσετε ότι αυτές
οι διαφορές δεν αποτελούν σημαντική πρόκληση για τις τάξεις σας,
δοκιμάστε τα εξής:
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Χρησιμοποιήστε εργαλεία που είναι φιλικά προς τον χρήστη και
φιλικά προς τους αρχάριους. Για παράδειγμα, για την Ανάπτυξη
Ιστοτόπων, εάν χρησιμοποιήσετε το w3schools σε περιπτώσεις
όπου οι συμμετέχοντες δεν μιλούν καλά Αγγλικά, ούτε γνωρίζουν
πώς να χρησιμοποιούν ένα πληκτρολόγιο ή λειτουργίες
αναζήτησης σε έναν ιστότοπο, θα οδηγηθούν στην
απογοήτευση, ακόμη και στην εγκατάλειψη του μαθήματος.
Επομένως, όταν εργάζεστε με μια ομάδα που είναι μικτή ή
χαμηλού επιπέδου, προσπαθήστε να ξεκινήσετε με Κώδικες
Μπλοκ ακόμη και για ανάπτυξη ιστoτόπων (για παράδειγμα,
codedragon), όπου είναι δυνατόν.
Χρησιμοποιήστε «προκλήσεις κωδικοποίησης» οι οποίες είναι
διαφορετικές προκλήσεις, τυπωμένες σε διαφορετικές κάρτες,
αυξάνοντας το επίπεδο δυσκολίας. Με αυτόν τον τρόπο, οι
συμμετέχοντες που είναι πιο προχωρημένοι, μπορούν να το
κάνουν αυτό ανεξάρτητα από τους άλλους συμμετέχοντες.
Μπορείτε να δείτε μερικά παραδείγματα προκλήσεων
κωδικοποίησης στα Φύλλα εργασιών για την ανάπτυξη
ιστοτόπου (δημιουργώντας τον πρώτο σας ιστότοπο με
codedragon) ή στο Φύλλο Εργασιών Κώδικα Μπλοκ. Οι προκλήσεις
κωδικοποίησης είναι επίσης καλές για τον εκπαιδευτή, καθώς
τον βοηθούν να δει τις διαφορές στο επίπεδο και, επομένως, να
χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να σχεδιάσει
καλύτερα το επόμενο μάθημα.
Η σωστή προετοιμασία είναι το κλειδί! Προσπαθήστε να
ετοιμάσετε το ίδιο θέμα για διαφορετικά επίπεδα, έτσι ώστε να
το προσαρμόσετε ανάλογα με την εξέλιξη του μαθήματος.
Αφήστε τους πιο προχωρημένους συμμετέχοντες να βοηθήσουν
τους πιο αρχάριους, όπου είναι εφικτό.
Ατομική υποστήριξη. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες μπορεί
επίσης να νιώθουν πιο ανασφαλείς. Αυτό φυσικά δεν συμβαίνει
πάντα, αλλά έχει τύχει κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.
Προσπαθήστε να τους ενθαρρύνετε όσο το δυνατόν
περισσότερο και να υποστηρίξετε την ανάπτυξη της
αυτονομίας. Η ατομική υποστήριξη είναι υψίστης σημασίας.
Ωστόσο, πρέπει επίσης να βρείτε την ισορροπία μεταξύ της
ατομικής υποστήριξης και της ώθησής τους να αναζητήσουν τον
εαυτό τους.

Τελική συμβουλή: Όποτε χρειάζεστε ένα εργαλείο ή μια ιδέα για το
πώς να εξηγήσετε κάτι σε μια εύκολη γλώσσα: αναζητήστε μια
δραστηριότητα για παιδιά. Για παράδειγμα, το Scratch, το
CodeDragon ή το MIT APP Inventor 2 είναι προγράμματα που
χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία της κωδικοποίησης σε παιδιά,
αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στη διδασκαλία των
ενηλίκων. 



Γ. Η διαδικασία της σχεδιαστικής σκέψης

Η σχεδιαστική σκέψη είναι μια γνωστή μεθοδολογία που υιοθετείται
για την επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με την
ανάπτυξη νέων ιδεών ή (τεχνολογικών) λύσεων. Αυτή η προσέγγιση
αποτελεί μια αποτελεσματική μέθοδο που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτές στο πλαίσιο των Κέντρων
Εκπαίδευσης με σκοπό την διευκόλυνση της διαδικασίας της
παραγωγής ιδεών για τα έργα των εκπαιδευόμενων. 

Η σχεδιαστική σκέψη είναι μια γνωστή μεθοδολογία που υιοθετείται
για την επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με την
ανάπτυξη νέων ιδεών ή (τεχνολογικών) λύσεων. Αυτή η προσέγγιση
αποτελεί μια αποτελεσματική μέθοδο που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτές στο πλαίσιο των Κέντρων
Εκπαίδευσης με σκοπό την διευκόλυνση της διαδικασίας της
παραγωγής ιδεών για τα έργα των εκπαιδευόμενων. 

Η σχεδιαστική σκέψη βασίζεται στην παραδοχή ότι τα προβλήματα
μπορούν να λυθούν καλύτερα εάν οι άνθρωποι που ανήκουν σε
διαφορετικούς κλάδους συνεργαστούν σε ένα περιβάλλον που
προωθεί τη δημιουργικότητα. Στο πλαίσιο μιας τέτοιας
συνεργασίας θα πρέπει να αναπτυχθεί από κοινού ένα ερευνητικό
ερώτημα, να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και τα κίνητρα των
ανθρώπων και να αναπτυχθούν οι ιδέες που στη συνέχεια θα
δοκιμασθούν και θα επανεξετασθούν. Η μέθοδος βασίζεται στην
εργασία των σχεδιαστών, η οποία νοείται ως συνδυασμός
κατανόησης, παρατήρησης, καταιγισμού ιδεών, τελειοποίησης,
εκτέλεσης και μάθησης.

Υπάρχουν πολλά μοντέλα της σχεδιαστικής σκέψης, και όλα αυτά
είναι εξίσου χρήσιμα. Η ακολουθία των βημάτων σε όλα αυτά τα
μοντέλα είναι πάντα ίδιος, και αποτελείται από την κατανόηση του
προβλήματος που πρέπει να επιλυθεί, την κατανόηση των αναγκών
του χρήστη, την παραγωγή ιδεών, τη δοκιμή (η οποία θα
περιλαμβάνει και την εύρεση σφαλμάτων που θα πρέπει να
διορθωθούν), τη δημιουργία μοντέλων και πρωτοτύπων, την εκ νέου
δοκιμή και, τέλος, την επανάληψη: 
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Σχήμα 1: Παράδειγμα κύκλου σχεδιαστικής σκέψης Α

Σχήμα 2: Παράδειγμα κύκλου σχεδιαστικής σκέψης Β      
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ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ 

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΔΕΩΝ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΗ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ

Σκεφτείτε τους χρήστες σας, παρατηρήστε
τους και αλληλεπιδράστε με αυτούς.
Κατανοήστε την εμπειρία τους, ρωτήστε
τους ποιες από τις ανάγκες και τα
ενδιαφέροντά τους σχετίζονται με την ιδέα
σας. Μάθετε τι είναι σημαντικό για αυτούς.
Για τη πλήρη κατανόηση των απόψεων των
χρηστών μπορεί να χρειαστεί περαιτέρω
έρευνα. 

Επεξεργαστείτε τα ευρήματά σας από το
Βήμα 1, για να επισημάνετε τις ανάγκες των
χρηστών και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

Από μια σειρά των δυνατοτήτων επιλέξτε την
καλύτερη. Να προβείτε στη παραγωγή ιδεών,
μέσω καταιγισμού, χαρτογράφησης μυαλού,
storyboarding και άλλων τεχνικών. Να
θυμάστε ότι αυτό που κάνετε είναι μια
μακρά διαδικασία, και η τέλεια λύση μπορεί
να μην βρεθεί από την αρχή. 

Σχεδιάστε την προσέγγισή σας, σκεφτείτε τα
υλικά που θα χρειαστείτε, και πάντα να
έχετε στο νου σας τον χρήστη σας καθώς
προετοιμάζεστε για τη κατασκευή του
πρώτου σας πρωτοτύπου. Κάντε μερικά
αρχικά σκίτσα με ετικέτες για εξαρτήματα
και μετρήσεις όπου χρειάζεται.

ΔΟΚΙΜΗ Σκεφτείτε με ποιον τρόπο θα δοκιμάσετε το
πρωτότυπό σας, και κάντε τις απαραίτητες
βελτιώσεις στα μεταγενέστερα πρωτότυπα.
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Εργάζομαι για ένα συγκεκριμένο ίδρυμα (νοσοκομείο, σχολείο,
εταιρεία κ.λπ.); 
Δουλεύω για μια συγκεκριμένη ομάδα ατόμων (π.χ., άτομα με
αναπηρίες), ή δουλεύω για μια συγκεκριμένη επαγγελματική
ομάδα (π.χ., ένα νοσοκομείο); Για ποιον ακριβώς δουλεύω; Για
έναν χειρουργό, για τις νοσοκόμες, για έναν συγκεκριμένο
νοσηλευτή (ο οποίος ίσως έχει κάποιο είδος αναπηρίας), για το
προσωπικό ασφαλείας, για τους ασθενείς ή για τον ασθενή μιας
ειδικής μονάδας εντός του νοσοκομείου (π.χ. τμήμα επειγόντων
περιστατικών);

Κάντε σωστές ερωτήσεις 

Προκειμένου να βοηθήσουν του εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν
καλύτερα τις βασικές αρχές της σχεδιαστικής σκέψης, οι
εκπαιδευτές μπορούν να τους μάθουν να κάνουν τις σωστές
ερωτήσεις. Παρακάτω θα βρείτε μερικές προτάσεις για το πώς να
προσεγγίσετε ως εκπαιδευτής το κάθε βήμα του Κύκλου
Σχεδιαστικής Σκέψης. Βεβαιωθείτε ότι οι συμμετέχοντες κρατούν
σημειώσεις σχετικά με τις διαδικασίες σκέψης και συλλογισμού
τους. Διαφορετικά μπορείτε να κρατάτε σημειώσεις από κοινού σε
ένα κοινό έγγραφο. 

1. Ενσυναίσθηση

Αποτελεί το πιο σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας. Οι
περισσότεροι τείνουν να αρχίζουν να χτίζουν κάτι χωρίς να
γνωρίζουν καλά το πρόβλημα. Πρέπει πάντα να σκέφτεστε την
ομάδα στόχου/τους χρήστες σας. 

Ποιός; Πρώτον, ένα πολύ σημαντικό βήμα είναι να τεθεί το ερώτημα,
Ποιός; Αναρωτηθείτε: Ποιός θα χρησιμοποιήσει το προϊόν; Για ποιόν
δουλεύω; Ποιά είναι η ομάδα στόχου μου;

Για παράδειγμα: 
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Ποιοι είναι αυτοί;
Πόσο χρονών είναι;
Πώς ζουν;
Σε τι οικονομική κατάσταση βρίσκονται; 
Τι προβλήματα που αντιμετωπίζουν;
Τι είναι σημαντικό για αυτούς; 

Παρατηρήστε τους χρήστες σας και αλληλοεπιδράστε με
αυτούς!
Κατανοήστε τις εμπειρίες τους!
Για τη πλήρη κατανόηση των απόψεων των χρηστών μπορεί
να χρειαστεί επιπλέον έρευνα. 

Τι; - Ποιο είναι το συγκεκριμένο πρόβλημα;
Γιατί; - Για ποιόν ακριβώς λόγο αυτό αποτελεί πρόβλημα για την
ομάδα στόχου; 

 Δείτε τις σημειώσεις σας που κρατήσατε στο Βήμα 1.
 Περιορίστε το έργο σας σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα.
 Πώς το πρόβλημα αυτό επηρεάζει τον χρήστη/την ομάδα
στόχου;
 Ποια είναι τα όρια των πιθανών λύσεων;

 Πόσα χρήματα ο χρήστης είναι έτοιμος να ξοδέψει;               
 Είναι ο χρήστης ικανός να χρησιμοποιήσει το προϊόν μου; 
 Γιατί το πρόβλημα δεν έχει λυθεί ακόμα;

Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να παροτρύνουν τους συμμετέχοντες να
είναι όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένοι! Είναι σημαντικό σε αυτό το
βήμα να κρατήσετε μερικές σημειώσεις:

2. Προσδιορισμός

Στο δεύτερο βήμα της διαδικασίας της σχεδιαστικής σκέψης
θέτουμε τις ερωτήσεις ΤΙ και ΓΙΑΤΙ:

Πρόκειται για την όσο το δυνατόν ακριβέστερη υιοθέτηση της
προοπτικής της ομάδας στόχου:

1.
2.
3.

4.
a.
b.
c.

  5. Καταγράψτε όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία σχετικά με
το πρόβλημα του χρήστη σας.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι εκπαιδευόμενοι
έχουν την επιλογή να βρουν λύσεις για τα δικά τους καθημερινά
προβλήματα.
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Ξεκινήστε να γράφετε τις ιδέες σας σχετικά με το πώς μπορεί
να λυθεί πρόβλημα του χρήστη: 

Ξεκινήστε να γράφετε τις ιδέες σας σχετικά με το πώς
μπορεί να λυθεί πρόβλημα του χρήστη: 
Ξεκινήστε να γράφετε τις ιδέες σας σχετικά με το πώς
μπορεί να λυθεί πρόβλημα του χρήστη: 

Ξεκινήστε να γράφετε τις ιδέες σας σχετικά με το πώς μπορεί
να λυθεί πρόβλημα του χρήστη: 

Μην κρίνετε τις ιδέες
Να καταγράφετε τα πάντα
Μη διαγράφετε τις ιδέες
Όσο περισσότερες είναι οι ιδέες, τόσο καλύτερα

Η διαδικασία της παραγωγής ιδεών αρχίζει να επιβραδύνεται;
Προσθέστε ορισμένους περιορισμούς ή καταργήστε ορισμένους
περιορισμούς.

Πώς θα μπορούσατε να λύσετε το πρόβλημα χωρίς
χρηματικούς πόρους;
Πώς θα μπορούσατε να λύσετε αυτό το πρόβλημα με τα
υλικά που έχετε στη διάθεσή σας;
Πώς θα μπορούσατε να λύσετε αυτό το πρόβλημα εάν είχατε
μόνο 5 λεπτά;

 Επανεξετάστε τις ιδέες σας που έχετε παράξει στο Βήμα 3. 
 Ξεκινήστε ομαδοποιώντας τις ιδέες σε μερικές κατηγορίες.
 Περιορίστε τις ιδέες σας σε μια μόνο λύση που σκοπεύετε να
υλοποιήσετε.
 Σχεδιάστε την προσέγγισή σας. Κατασκευάζοντας το αρχικό
σας πρωτότυπο να λαμβάνετε υπόψη τις ανάγκες του χρήστη.
 Σκεφτείτε και καθορίστε ποια υλικά θα χρειαστείτε για να
κατασκευάσετε το πρωτότυπό σας. Φτιάξτε τη λίστα των υλικών
που θα χρειαστείτε. Συλλέξτε όλα τα απαραίτητα υλικά.
 Σχεδιάστε τη τελική μορφή του προϊόντος σας. Δημιουργήστε
ένα σχέδιο με ετικέτες για εξαρτήματα και διαστάσεις όπου
χρειάζεται. Σχεδιάστε βασικά διαγράμματα των κυκλωμάτων,
των κατασκευών και άλλων δημιουργιών σας, ώστε οι άλλοι να
μπορούν να καταλάβουν την ιδέα σας. 
 Κατασκευάστε το αρχικό σας πρωτότυπο. Κατασκευάζοντάς το
καταγράψτε τα βήματά σας. 
 Κάντε ένα διάλλειμα και δοκιμάστε το πρωτότυπό σας. 
 Καταγράψτε τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν κατά τη
δοκιμή.

3. Παραγωγή ιδεών 

1.

2.

3.

4. Κατασκευή πρωτοτύπου

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
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 Προσκομίστε το πρωτότυπό σας στον χρήστη. 
 Ζητήστε από τον χρήστη να δοκιμάσει το πρωτότυπό σας.
 Ακούστε προσεκτικά τα σχόλια του χρήστη σχετικά με το τι του
αρέσει και τι δεν του αρέσει στο πρωτότυπό σας. 
 Καταγράψτε τα σχόλια του χρήστη.
 Δείτε την κατασκευή σας από τη προοπτική του χρήστη, και 
 επιστρέψτε στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας.
 Επαναλάβετε τη διαδικασία (Ενσυναίσθηση → Προσδιορισμός →
Παραγωγή ιδεών → Κατασκευή πρωτοτύπου → Δοκιμή) μέχρι να
δημιουργήσετε έναν ικανοποιητικό αριθμό πρωτοτύπων για το
πρόβλημα που θέλετε να λύσετε. 

    10. Αξιολογήστε τη δουλειά σας και σκεφτείτε βελτιώσεις, 
          αλλαγές ή νέες ιδέες. Πώς θα προχωρήσετε στη κατασκευή 
          της επόμενης εκδοχής του πρωτοτύπου; Ποιες άλλες 
          δεξιότητες και γνώσεις μπορούν να χρειαστούν για τη 
          βελτίωση του πρωτοτύπου σας; 

Σημαντικό: Σε περίπτωση εργασίας σε ομάδες (2 έως 4 άτομα το
πολύ): Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να κατασκευάσουν ατομικά
πρωτότυπα. Αυτό θα σας βοηθήσει να επιλέξετε το καλύτερο.

5. Δοκιμή

Σημείωση: Τα βήματα 1 - 3 μπορείτε απλώς να τα φανταστείτε.
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Αφού ολοκληρώσουν το Βήμα 5, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν είτε να
ξεκινήσουν τον κύκλο ξανά από το Βήμα 1, είτε να δουν ξανά το Βήμα
2 ή το Βήμα 3. 

Πρόσθετες συμβουλές σχετικά με την σχεδιαστική σκέψη

1. Φτιάξτε μια αφίσα που θα περιλαμβάνει τα βήματα της
διαδικασίας σχεδιαστικής σκέψης και κρεμάστε την στον τοίχο της
αίθουσας. Σε περίπτωση που τα μαθήματα διεξάγονται εξ
αποστάσεως, μπορείτε να φτιάξετε έναν πίνακα μαζί με τους
εκπαιδευόμενους.
2. Στα δύο πρώτα μαθήματα, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να κάνουν
μια εισαγωγή στη διαδικασία σχεδιαστικής σκέψης, χωρίς να
βιάζονται και δίνοντας απλά παραδείγματα. Π.χ.: Άσκηση
σχεδιαστικής σκέψης με την κολλητική ταινία: Τι μπορείτε να
δημιουργήσετε για να λύσετε ένα πραγματικό πρόβλημα
χρησιμοποιώντας τη κολλητική ταινία; Είναι σημαντικό οι
εκπαιδευόμενοι να ολοκληρώσουν όλο τον κύκλο.
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Παραδείγματα έργων
Προηγούμενα έργα της εκπαιδευτικής κοινότητας 
Το κανάλι του E-DESIGN στο YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UC7W-Uv-
myhERYnbv13gqieQ/featured
Το φόρουμ: https://www.e-designproject.eu/index.php/index

3. Τονίστε στους εκπαιδευόμενους ότι δεν πρέπει να βιάζονται, και
πρέπει να ακολουθήσουν επακριβώς τη διαδικασία της
σχεδιαστικής σκέψης σε κάθε άσκηση που τους προτείνεται. Αυτό
θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν τις δεξιότητες της
ενσυναίσθησης, της αυτο-αποτελεσματικότητας και της επιμονής.
4. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν ένα ημερολόγιο
μαθημάτων, στο οποίο θα καταγράφουν τις σκέψεις και τις ιδέες
τους. Αυτό τους βοηθήσει να οργανώσουν τις ιδέες τους και να
βρουν τον δικό τους τρόπο εφαρμογής της διαδικασίας
σχεδιαστικής σκέψης. 
5. Εάν οι εκπαιδευόμενοι δυσκολεύονται, ενθαρρύνετέ τους να
ξεκινήσουν τη διαδικασία από την αρχή.
6. Σημαντικό: Σημειώστε ότι ο σκοπός είναι οι εκπαιδευόμενοι να
δημιουργήσουν δικές τους λύσεις, και όχι απλώς να αναπαράγουν
τις ήδη υπάρχουσες! 
7. Θυμηθείτε: Τα μαθήματα δεν αφορούν μόνο τις τεχνολογικές
δεξιότητες: Στους εκπαιδευόμενους πρέπει να δοθεί η ευκαιρία να
βελτιώσουν τις δεξιότητές τους γενικά, κάτι που θα τους κάνει πιο
επιτυχημένους τόσο στον χώρο εργασίας, όσο και στην κοινότητα
γενικά.
8. Στους συνδέσμους που ακολουθούν μπορείτε να βρείτε μερικά
χρήσιμα PDF σχετικά με σχεδιαστική σκέψη:
 ➔ "An Introduction to Design Thinking - Process Guide" von 
 Hasso Plattner - Institute of Design Stanford 
 ➔ "5 Stages in the Design Thinking Process" von Rikke Friis Dam & 
 Tero Yu Siang

Προτάσεις για τα πρώτα μαθήματα

Τα πράγματα που οι εκπαιδευτές θα πρέπει να είναι έτοιμοι να
δείξουν στους συμμετέχοντες: 
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Τα παραδείγματα ασκήσεων που περιέχονται στα Φύλλα
εργασιών
Τη διαδικασία σχεδιαστικής σκέψης 
Τον τρόπο με τον οποίο η σχεδιαστική σκέψη μπορεί να
εφαρμοστεί στην πράξη σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που οι
εκπαιδευόμενοι αντιμετωπίζουν στη καθημερινή τους ζωή. 

Τα πράγματα που οι εκπαιδευτές πρέπει να γνωρίζουν πριν
ξεκινήσουν τα μαθήματα:

Σημείωση: Οι εκπαιδευτές θα μπορούσαν να συλλέξουν κάποιες
πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντα και το επίπεδό των
γνώσεων των εκπαιδευόμενων μέσω ηλεκτρονικής φόρμας, ώστε να
μπορούν να οργανώσουν ανάλογα το πρώτο μάθημα. 
Γενικά, τα δια ζώσης μαθήματα είναι πιο κατάλληλα για την
εφαρμογή της μεθοδολογίας E-DESIGN ώστε να επιτευχθούν οι
επιδιωκόμενοι μαθησιακοί στόχοι. Λόγω των συνθηκών που επέφερε
η πανδημία SARS-CoV-2, έγινε σαφές ότι μπορούν να εφαρμοσθούν
και οι διαδικτυακές ή μεικτές μορφές διδασκαλίας. Τα διαδικτυακά
μαθήματα μπορούν να είναι πολύ χρήσιμα σε περίπτωση που οι
εκπαιδευόμενοι διαμένουν σε μεγάλη απόσταση από τον χώρο
συναντήσεων, ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τη μετακίνηση προς
τον χώρο των συναντήσεων για άλλο λόγο, ή τέλος, σε περίπτωση
που δεν βρεθεί κατάλληλος χώρος φια τη φιλοξενία του Κέντρου
Εκπαίδευσης. 

Παρακάτω θα βρείτε ορισμένες συμβουλές σχετικά με την εξ
αποστάσεως διδασκαλία ορισμένων θεματικών, καθώς και
ορισμένες γενικές συμβουλές που, με βάση την εμπειρία των μελών
της κοινοπραξίας του έργου, ισχύουν για τη διδασκαλία
οποιασδήποτε θεματικής.

Πριν ξεκινήσετε: όταν η εκπαίδευση γίνεται εξ αποστάσεως,
πρέπει να δώσετε ακόμα πιο μεγάλη προσοχή στην επίτευξη του
«ομαδικού πνεύματος». Μπορείτε να ξεκινήσετε το πρώτο μάθημα
με μια συζήτηση, στο πλαίσιο της οποίας οι συμμετέχοντας θα
παρουσιάσουν τον εαυτό τους, θα μοιραστούν τα σχέδια και τα
όνειρά τους για το μέλλον, θα γνωριστούν μεταξύ τους, για να
«σπάσει ο πάγος». Μπορεί να φανεί ότι κάτι τέτοιο δεν έχει καμία
σχέση με το μάθημα, όμως είναι πολύ χρήσιμο στο να αισθάνεστε
τόσο εσείς, όσο και οι εκπαιδευόμενοι πιο άνετα και να νιώσετε ότι
είστε μια ομάδα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε βίντεο που
έχουν παραχθεί από άλλες Εκπαιδευτικές Κοινότητες και περιέχουν
πληροφορίες για τα έργα που έγιναν κατά τη διάρκεια άλλων
διαδικτυακών μαθημάτων, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να δουν τι
μπορούν να επιτύχουν. 
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Μικροελεγκτές: αντί για το φυσικό Arduino μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το Tinkercad (www.tinkercad.com). Για να
διευκολύνετε τη μάθηση στη πράξη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
τις εικονικές αίθουσες ZOOM και να αφήσετε τους εκπαιδευόμενους
να καταλάβουν αρχικά μόνοι τους πώς λειτουργεί. Στα επόμενα
μαθήματα μπορείτε να προσαρμόσετε τις εξηγήσεις σας με βάση
αυτή την εμπειρία. Χρησιμοποιώντας εγγραφή οθόνης/λειτουργία
κοινής χρήσης οθόνης, μπορείτε να δείξετε στους εκπαιδευόμενους
τη διαδικασία βήμα προς βήμα. Θυμηθείτε να ελέγξετε τις Οδηγίες
Εκπαιδευτών και τα Φύλλα Εργασιών εκ των προτέρων και, εάν
χρειαστεί, να προσαρμόσετε, τα «βήματα» προς το Tinkercad. Για
να το κάνετε πιο «ρεαλιστικό», μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια
δεύτερη κάμερα για να δείξετε στους εκπαιδευόμενους το
πραγματικό κύκλωμα (που θα είναι προετοιμασμένο εκ των
προτέρων).

Ανάπτυξη ιστοσελίδων: Για τα μαθήματα ανάπτυξης ιστοσελίδων,
τα Φύλλα Εργασιών λειτουργούν αρκετά καλά στη παρούσα μορφή
τους. Απλώς προσθέστε μερικά μαθήματα στα πλαίσια των οποίων
θα δείξετε στους εκπαιδευόμενους όλα τα βήματα μέσω
λειτουργιών εγγραφής οθόνης / κοινής χρήσης οθόνης. Επίσης, σε
περίπτωση που χρησιμοποιείτε το codedragon
(www.codedragon.org), βεβαιωθείτε ότι όλοι έχουν λογαριασμό, και
ότι αυτός λειτουργεί. Ορισμένα προγράμματα δεν είναι σε
ικανοποιητικό βαθμό διαισθητικά, επομένως, στην αρχή των
μαθημάτων θα πρέπει να δώσετε λίγο παραπάνω χρόνο για να
εξηγήσετε το πρόγραμμα στο το οποίο εργάζεστε. Εάν κάποιοι
εκπαιδευόμενοι δυσκολεύονται και χρειάζονται βοήθεια, θα
μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε ένα αρχείο σε μορφή
σημειωματάριου, με έναν πολύ βασικό κώδικα HTML. Μπορείτε να το
αποθηκεύσετε ως HTML και στη συνέχεια να το ανοίξετε σε ένα
πρόγραμμα περιήγησης (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κοινή χρήση
οθόνης), δείχνοντας με αυτό τον τρόπο στους εκπαιδευόμενους ότι
τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται είναι απλώς ένα
«προηγμένο» Σημειωματάριο. 
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Τρισδιάστατη μοντελοποίηση και εκτύπωση: Η εκμάθηση της
τρισδιάστατης μοντελοποίησης μέσω διαδικτυακών μαθημάτων
είναι πιο εύκολη από την εκμάθηση της τρισδιάστατης εκτύπωσης.
Για την τρισδιάστατη μοντελοποίηση μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το Tinkercad ή το OnShape. Αυτό δίνει τη
δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους και τον εκπαιδευτή να
συνεργαστούν στη διεπαφή, καθώς και να δουν ο ένας τις
σχεδιαστικές αποφάσεις του άλλου ενώ εργάζονται ταυτόχρονα
στο ίδιο μοντέλο. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε τα
τρισδιάστατα μοντέλα που θα δημιουργήσουν οι εκπαιδευόμενοι
και να οργανώσετε έναν «εικονικό» εκθεσιακό χώρο. 

Ανάπτυξη εφαρμογών: Επειδή η ανάπτυξη εφαρμογών απαιτεί
διαδικτυακό λογισμικό, η θεματική αυτή μπορεί να ενταχθεί πολύ
καλά στο πλαίσιο των διαδικτυακών μαθημάτων. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το MITApp Inventor (https://appinventor.mit.edu/)
το οποίο είναι ένα πολύ διαισθητικό και δωρεάν πρόγραμμα που
περιέχει εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί από άλλους χρήστες
και μπορούν χρησιμεύσουν ως πηγή έμπνευσης για τα έργα των
εκπαιδευόμενων. Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία της κοινής
χρήσης οθόνης, εξηγήστε στους εκπαιδευόμενους πώς να
δουλεύουν στο MITApp Inventor, στη συνέχεια δημιουργήστε ομάδες
και αφήστε τους συμμετέχοντες να κάνουν τις ασκήσεις από τα
Φύλλα Εργασιών. 

Γενικές συμβουλές
1. Αίθουσες ZOOM: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις αίθουσες
ZOOM. Με αυτόν τον τρόπο, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να
συνεργαστούν σε μικρές ομάδες και να κάνουν τις ασκήσεις μαζί. Ο
εκπαιδευτής μπορεί να «περάσει» από κάθε δωμάτιο για να
ελέγξει την πρόοδο των εκπαιδευόμενων. Καλό θα ήταν ο
εκπαιδευτής να έχει την υποστήριξη από, π.χ., έναν δεύτερο
εκπαιδευτή, στην περίπτωση που οι αίθουσες ZOOMείναι πολλές.
Βεβαιωθείτε ότι σε κάθε αίθουσα τουλάχιστον ένας από τους
εκπαιδευόμενους χρησιμοποιεί υπολογιστή και μπορεί να
διαμοιραστεί την οθόνη του. 

2. Χρήση πολυμέσων: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βίντεο για να
παρουσιάσετε πραγματικά παραδείγματα, για παράδειγμα, των
μικροελεγκτών ή της διαδικασίας σχεδιαστικής σκέψης. . 
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3. Το Jamboard (https://jamboard.google.com/): μπορείτε να το
χρησιμοποιήσετε για πολλά διάφορα πράγματα. Π.χ., για τον
καταιγισμό ιδεών στην αρχή του μαθήματος για τη χρήση του
Arduino. Μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε για να ελέγχετε
την πρόοδο των εκπαιδευόμενων. Για παράδειγμα, στην εικόνα
παρακάτω βλέπετε ένα Jamboard του Φύλλου Εργασιών της
ανάπτυξης ιστοσελίδων. Ήταν 10 ομάδες (αίθουσες) και όλες οι
ομάδες είχαν έναν αριθμό που αντιστοιχούσε σε ένα σημείωμα-
αυτοκόλλητο. Με βάση τις ανάγκες και την πρόοδο των ομάδων,
αυτοκόλλητά τους μπορούσαν να μετακινηθούν στο Jamboard, έτσι
ώστε ο εκπαιδευτής να μπορεί να δει την ταχύτητα προόδου της
κάθε ομάδας και να εντοπίσει ποια από τις ομάδες χρειάζεται
βοήθεια. Θα μπορούσατε επίσης να φτιάξετε ένα κουτί για κάθε
δραστηριότητα σε περίπτωση πολλαπλών ασκήσεων, ώστε να
γνωρίζετε ακριβώς ποια άσκηση κάνει η κάθε ομάδα. Επίσης, το
Jamboard μπορεί να είναι χρήσιμο και για την αξιολόγηση (βλ.
Σχ΄ήματα; 3 και 4).

4. Διαδικτυακά κουίζ: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαδικτυακά
κουίζ όπως το Kahoot (www.kahoot.com), Mentimeter
(https://www.mentimeter.com/), ή ακόμα και τις Φόρμες Google, για να
ελέγξετε και να συνοψίσετε διαδικτυακά τις γνώσεις των
εκπαιδευόμενων.

Σχήμα 3: Παράδειγμα χρήσης του Jamboard για την
παρακολούθηση της προόδου των εκπαιδευόμενων στα
διαδικτυακά μαθήματα
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Σχήμα 4: Παράδειγμα χρήσης του Jamboard για την αξιολόγηση
διαδικτυακού μαθήματος 
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I. Τι καθιστά καλό ένα Κέντρο Εκπαίδευσης ΤΗΕ; 
Τα μέλη της κοινοπραξίας του E-DESIGN μέσα σε 2 χρόνια έχουν
δημιουργήσει συνολικά 42 Κέντρα Εκπαίδευσης ΤΠΕ σε σχολεία και
κοινοτικά κέντρα. Κάθε Κέντρο Εκπαίδευσης έχει προσφέρει από 1
έως 3 σειρές μαθημάτων. Οι λόγοι για τους οποίους τα
συγκεκριμένα σχολεία και κοινωνικά κέντρα είχαν επιλεχθεί για
την οργάνωση των Κέντρων Εκπαίδευσης ήταν ποικίλοι και
περιγράφονται παρακάτω.

Η γεωγραφική θέση (εύκολη πρόσβαση ή περιοχή με μεγάλη
παρουσία μεταναστών/μειονεκτουσών ομάδων): ένας από τους
κύριους στόχους του έργου E-DESIGN ήταν να προσεγγίσει τις
μειονεκτούσες ομάδες. Επομένως, η εύρεση χώρου που θα
βρίσκεται κοντά στον τόπο διαμονής της ομάδας στόχου, ή σε μια
περιοχή, στην οποία υπάρχει εύκολη πρόσβαση με τα ΜΜΜ, είναι
απαραίτητη για την επιτυχία των Κέντρων Εκπαίδευσης. Αυτό
ισχύει τόσο για τα σχολεία όσο και για τα κοινωνικά κέντρα. 

ΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΠΕ

Για παράδειγμα, στην Κύπρο το Κέντρο Εκπαίδευσης ΤΠΕ
βρισκόταν στις εγκαταστάσεις ενός πανεπιστημίου, με
εύκολη πρόσβαση με τα ΜΜΜ, στη Γερμανία επιλέχθηκε ένα
κέντρο νεότητας, λόγω της τοποθεσίας του σε περιοχή με
μεγάλη παρουσία μεταναστών, και στην Ιταλία το Κέντρο
Εκπαίδευσης οργανώθηκε σε μια απομακρυσμένη γειτονιά
του Παλέρμο, καθώς σε αυτή τη περιοχή η πρόσβαση των
κατοίκων σε μαθήματα ΤΠΕ, προτού οργανωθεί εκεί το
Κέντρο Εκπαίδευσης, ήταν δύσκολη.
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Τα μαθήματα E-DESIGN ταιριάζουν καλά με την αποστολή και το
όραμα των Κέντρων Εκπαίδευσης: αυτό σχετίζεται με το
προηγούμενο σημείο. Όταν ψάχνετε χώρο για τη φιλοξενία ενός
Κέντρου Εκπαίδευσης, τα σχολεία, οι κοινοτικοί σύλλογοι και οι
δήμοι που ήδη ενδιαφέρονται για την οργάνωση μαθημάτων ΤΠΕ θα
είναι πιο πρόθυμοι να βοηθήσουν στη προσέλκυση συμμετεχόντων
και στη διάδοση των ιδεών του έργου. 

Πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω Wi-Fi και κατάλληλοι χώροι
(ιδιαίτερα σημαντικό για τα κοινοτικά Κέντρα Εκπαίδευσης):  εάν
τα σχολεία μπορεί να ήδη να έχουν τις κατάλληλες υποδομές για να
ανταποκριθούν στις ανάγκες των Κέντρων Εκπαίδευσης, τα
κοινοτικά Κέντρα Εκπαίδευσης μπορεί να μην είναι εξοπλισμένα
τόσο καλά. Πάντα υπάρχει δυνατότητα να φέρνετε στα μαθήματα
φορητούς υπολογιστές, ωστόσο, θα είναι εξαιρετικά βοηθητικό ένα
Κέντρο Εκπαίδευσης να έχει κάποιες βασικές υποδομές, όπως ξ
πρόσβαση στο διαδίκτυο, ή κάποιος αριθμός υπολογιστών. 
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Για παράδειγμα, στην Ιταλία, η κοινότητα που φιλοξενούσε ένα
από τα κοινοτικά Κέντρα Εκπαίδευσης, πείστηκε για την
ανάγκη για τα μαθήματα ΤΠΕ για τα μέλη της, και προσέλκυσε
τους συμμετέχοντες. Επίσης, τα Κέντρα Εκπαίδευσης μπορούν
να φιλοξενούνται σε σχολεία με μεγάλο ποσοστό μαθητών με
μεταναστευτικό υπόβαθρο, όπως συνέβη στη Γερμανία.

Για παράδειγμα, στην Πορτογαλία ένα Κέντρο Εκπαίδευσης
οργανώθηκε σε ένα σχολείο που επενδύει πολλά στη μη τυπική
εκπαίδευση και υποστηρίζει οικογένειες με
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα. Ομοίως και στην Ιταλία, ένα
γυμνάσιο που εκείνη τη στιγμή δεν προσέφερε ακόμα πρακτικά
μαθήματα ΤΠΕ, είχε δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για τη φιλοξενία
του Κέντρου Εκπαίδευσης. 

Δυνατότητα προσέγγισης συμμετεχόντων: Για τα κοινοτικά
Κέντρα Εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι εταίροι τους να
είναι σε θέση να προσελκύουν τους συμμετέχοντες. Οι εταίροι
μπορούν να είναι κοινοτικοί σύλλογοι με μεγάλα δίκτυα,
μετανάστες και άλλες μειονεκτούσες ομάδες, εταιρείες ή δήμοι
που ενδιαφέρονται για μαθήματα ΤΠΕ και μπορούν να
προσελκύσουν συμμετέχοντες κ.λπ. Καθώς η προσέλκυση
συμμετεχόντων αποτελεί το πιο δύσκολο κομμάτι στην οργάνωσης
μαθημάτων ΤΠΕ, η υποστήριξη των εταίρων είναι πολύ σημαντική. 



CH2_Πορτογαλία - Μικροελεγκτές & 3D Αντικείμενα
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II. Επικοινωνία με τοπικούς ενδιαφερόμενους: με
ποιους και με ποια μέσα να επικοινωνήσετε

Με ποιον τρόπο λοιπόν μπορείτε να βρείτε χώρο που θα
φιλοξενήσει ένα Κέντρο Εκπαίδευσης; Υπάρχουν δύο βασικές
επιλογές, 1) μια ανοιχτή πρόσκληση και η επιλογή του «καλύτερου»
από αυτούς που θα ανταποκριθούν (αυτή η στρατηγική
ακολουθήθηκε στη Κύπρο), και 2) στοχευμένη αναζήτηση με βάση
τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται παραπάνω.

Χαρτογράφηση των ενδιαφερομένων με βάση τις δυνατότητές
τους: Στην Ιταλία, η αναζήτηση του χώρων για τη φιλοξενία Κέντρων
Εκπαίδευσης έγινε μέσω της επικοινωνίας με λύκεια. Τους
προτάθηκε μια σειρά πρακτικών μαθημάτων, η οποία θα μπορούσε
να συμπληρώσει τα ήδη υπάρχοντα μαθήματα του προγράμματος
σπουδών. Στην Πορτογαλία και την Κύπρο, η αρχική επιλογή έγινε
με βάση τα χαρακτηριστικά των ενδιαφερόμενων. Στη συνέχεια, με
τους επιλεχθέντες υπογράφηκαν συμφωνίες συνεργασίας. Κάποιοι
από τους ενδιαφερόμενους ήδη ήταν μέλη του δικτύου των
οργανισμών. Με άλλους η επαφή έγινε μετά από την ενδελεχή
έρευνα των δυνατοτήτων τους. 
 
Η συμμετοχή τοπικών εκπαιδευτικών αρχών: στη Γερμανία είχαν
διοργανωθεί συναντήσεις με τις τοπικές εκπαιδευτικές αρχές, και
ως αποτέλεσμα αυτών των συναντήσεων είχαν επιλεχθεί τα πιο
κατάλληλα από τα σχολεία που έδειξαν ενδιαφέρον και είχαν τα
απαραίτητα χαρακτηριστικά. 
Προσωπικές συναντήσεις: όταν λάβετε την εκδήλωση
ενδιαφέροντος από τα σχολεία και τους κοινοτικούς συλλόγους,
είναι σημαντικό να οργανώσετε μια προσωπική συνάντηση με τους
ενδιαφερόμενους, ώστε να συζητήσετε τις επιπτώσεις που
επιφέρει η φιλοξενία ενός Κέντρου Εκπαίδευσης ΤΠΕ, 



αλλά και να επισκεφθείτε την εν δυνάμει τοποθεσία του
μελλοντικού Κέντρου Εκπαίδευσης για να ελέγξετε τον χώρο και τις
υποδομές. Η συνάντηση μπορεί να κλίσει με την σύναψη μίας
συμφωνίας συνεργασίας που θα υπογραφεί και από τις δύο
πλευρές. 

Τι να πω στους ενδιαφερόμενους; Υπογραμμίστε τα οφέλη που
προσφέρονται μέσω των μαθημάτων ΤΠΕ: όταν αναζητάτε τον
χώρο για την φιλοξενία Κέντρου Εκπαίδευσης, είναι σημαντικό να
περιγράψετε τα οφέλη που επιφέρει αυτή η φιλοξενία. Στο
Παράρτημα VI, μπορείτε να βρείτε υλικό διάδοσης που
απευθύνεται στους ενδιαφερόμενους και περιέχει περιγραφή των
πλεονεκτημάτων που έχει η φιλοξενία ενός Κέντρου Εκπαίδευσης.
Επιπλέον, όσον αφορά τα Κέντρα Εκπαίδευσης που οργανώνονται
σε σχολεία, τα μαθήματα ΤΠΕ μπορούν να παρουσιαστούν ως
συμπληρωματική σειρά μαθημάτων που μπορεί να προστεθεί στο
παραδοσιακό σχολικό πρόγραμμα σπουδών. Π.χ., αυτή η
προσέγγιση έδειξε την αποτελεσματικότητά της στην Ιταλία, όπου
τα Κέντρα Εκπαίδευσης έγιναν ευπρόσδεκτα από τα τεχνικά λύκεια
που δεν είχαν στο πρόγραμμα σπουδών τους (αρκετά) πρακτικά
μαθήματα. Στη Γερμανία επίσης τα μαθήματα E-DESIGN
συμπεριλήφθηκαν στα σχολικά προγράμματα σπουδών ως μια
καινοτόμος προσθήκη στα μαθήματα επιλογής. 
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III. Απαιτήσεις για τον χώρο και τον εξοπλισμό 

Οι χώροι στους οποίους θα διεξάγονται τα μαθήματα ΤΠΕ πρέπει
να είναι αρκετά μεγάλοι, ώστε η ομαδική εργασία που προβλέπεται
από τα μαθήματα να μπορεί να οργανώνεται με άνεση.
Δημιουργήστε έναν χώρο που να έχει ένα είδος εργαστηριακού
χαρακτήρα. Έχει αποδειχθεί στην πράξη, ότι μια ιδιαίτερα ευνοϊκή
χωρική διάταξη είναι η ακόλουθη:



Εναλλακτικά, μικρότερες ομάδες των 2-4 ατόμων μπορούν να
τοποθετηθούν σε ξεχωριστά τραπέζια. Είναι σημαντικό οι
συμμετέχοντες να μπορούν να κινούνται ελεύθερα μέσα στον χώρο
ανά πάσα στιγμή, για να βλέπουν τι κάνουν οι συνάδελφοί τους
ώστε να μπορούν να εμπνέονται και να μαθαίνουν ο ένας από τον
άλλο. Η επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων ή μεταξύ των
ομάδων πρέπει να ενθαρρύνεται και να υποστηρίζεται από τον
εκπαιδευτή. 

Θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας έναν βιντεοπροβολέα. Τα
flipcharts ή οι πίνακες θα είναι επίσης πολύ χρήσιμοι, καθώς θα σας
βοηθήσουν να αναλύετε τις ιδέες των συμμετεχόντων όλοι μαζί
(ωστόσο, αυτό μπορεί να γίνει και ψηφιακά). Η σταθερή σύνδεση με
το διαδίκτυο είναι απαραίτητη. Επιπλέον, οι φορητοί υπολογιστές
είναι σε κάθε περίπτωση προτιμότεροι από τους σταθερούς,
καθώς αυτό διευκολύνει την ομαδική εργασία και διασφαλίζει ότι οι
συμμετέχοντες θα μπορούν να βλέπουν ο ένας τον άλλον.

Γενικά, ο εξοπλισμός που απαιτείται για την οργάνωση ενός
Κέντρου Εκπαίδευσης ΤΠΕ δεν είναι ο ίδιος για όλες τις ενότητες και
όλες τις ασκήσεις (το μόνο που θα χρειαστείτε σε όλα χωρίς
εξαιρέσεις μαθήματα είναι οι υπολογιστές). Τα μαθήματα
Ανάπτυξης Ιστοσελίδων και Ανάπτυξης Εφαρμογών μπορούν να
γίνουν εξ ολοκλήρου διαδικτυακά, και δεν απαιτούν κανέναν άλλο
εξοπλισμό εκτός από τους υπολογιστές. Τα μάθημα για τους
μικροελεγκτές, όταν γίνονται με φυσικό εξοπλισμό είναι πιο
αποτελεσματικά. Η διεξαγωγή αυτής της ενότητας με φυσικό
εξοπλισμό συστήνεται, ωστόσο, δεν είναι απαραίτητη, καθώς
υπάρχουν ψηφιακές προσομοιώσεις των κυκλωμάτων. Από την
ενότητα που αφορά τρισδιάστατα αντικείμενα, μόνο το μάθημα της
τρισδιάστατης εκτύπωσης δεν μπορεί να διεξαχθεί διαδικτυακά. 

Τα υπόλοιπα μαθήματα αυτής της ενότητας μπορούν να γίνουν εξ
αποστάσεως και χωρίς κάποιο πρόσθετο εξοπλισμό. Όλος ο
απαραίτητος εξοπλισμός και το απαραίτητο λογισμικό για τις
προαναφερθείσες ενότητες αναφέρεται αναλυτικά στα
Παραρτήματα I-V. 

IV. Προσέλκυση συμμετεχόντων

Όπως αναφέρθηκε ήδη, ο πιο επιτυχημένος και ευκολότερος τρόπος
προσέλκυσης συμμετεχόντων είναι με τη βοήθεια του ίδιου του
φορέα από τον οποίο φιλοξενείται το Κέντρο Εκπαίδευσης. Αυτή η
μέθοδος είχε επιτυχία σε όλες τις χώρες σε όλα τα Κέντρα
Εκπαίδευσης που φιλοξενούνταν από σχολεία, αλλά και σε πολλά
από τα κοινοτικά Κέντρα Εκπαίδευσης. 
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Παρακάτω περιγράφονται ορισμένες τεχνικές που έχουν
χρησιμοποιήσει τα μέλη της κοινοπραξίας του έργου στις χώρες
τους και μερικά παραδείγματα οπτικού υλικού που
χρησιμοποιήθηκε για την προσέλκυση συμμετεχόντων. 

Εκδηλώσεις δημοσίων σχέσεων: μπορείτε να οργανώσετε μια
εκδήλωση σε σχολείο / κοινότητα, που αναμένεται να φιλοξενήσει
το Κέντρο Εκπαίδευσης, συναντώντας, με αυτό τον τρόπο, τους εν
δυνάμει συμμετέχοντες προσωπικά. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης
μπορείτε να παρουσιάσετε κάποια ενδιαφέροντα και ελκυστικά
έργα, παρόμοια με εκείνα με τα οποία θα ασχοληθείτε στο
πλαίσιο των μαθημάτων (π.χ. κυκλώματα με μικροελεγκτές,
εκτυπωμένα τρισδιάστατα αντικείμενα, εφαρμογές και
ιστοσελίδες). Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να τραβήξετε το
ενδιαφέρον των εν δυνάμει συμμετεχόντων. 

Σε μια τέτοια εκδήλωση είναι σημαντικό να μην δημιουργηθεί στους
συμμετέχοντες η αίσθηση ότι το περιεχόμενο των μαθημάτων είναι
υπερβολικά περίπλοκο. Θα πρέπει να τονιστεί ότι τα μαθήματα
απευθύνονται σε αρχάριους.
Επιπλέον, είναι σημαντικό να επισημανθεί η συνάφεια των
μαθημάτων με την καθημερινή ζωή και την αγορά εργασίας.
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Διαφήμιση στο διαδίκτυο: αυτή ήταν η τεχνική που
χρησιμοποιήθηκε από τα μέλη της κοινοπραξίας πιο πολύ από όλες
τις άλλες. Η διαφήμιση στο διαδίκτυο περιλάμβανε αναρτήσεις στο
Facebook, άρθρα στις ιστοσελίδες των εταίρων και στις εφημερίδες
των κοινοτήτων. Δείτε παρακάτω ένα παράδειγμα ανοιχτής
πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του CSC Danilo Dolci |(Ιταλία), και στη
σελίδα του οργανισμού στο Facebook. 

Φυλλάδια, αφίσες και μπροσούρες: στο Παράρτημα VI μπορείτε να
δείτε ένα φυλλάδιο, που προορίζεται για τους εν δυνάμει
συμμετέχοντες και εξηγεί τους πιο σημαντικούς λόγους, για τους
οποίους θα ήταν καλό να συμμετάσχει κανείς στα μαθήματα. 
Ωστόσο, οι φορείς που φιλοξενούσαν τα κέντρα εκπαίδευσης συχνά
δημιουργούσαν πρόσθετο διαφημιστικό υλικό για να προσελκύσουν
τους συμμετέχοντες. Η παρακάτω αφίσα, για παράδειγμα,
δημιουργήθηκε στην Ιταλία:           



I. Τα κορυφαία στιγμιότυπα των Κέντρων
Εκπαίδευσης

Τα κορυφαία στιγμιότυπα των Κέντρων Εκπαίδευσης στη
Κύπρο, Γερμανία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Ιταλία

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

CH1_Heuchelheim – Κοινοτικό: Μικροελεγκτές & Τρισδιάστατα
αντικείμενα (Γερμανία)
Έργα: Αντικλεπτικό σύστημα: ακουστικός και οπτικός συναγερμός που
ενεργοποιείται όταν οι αισθητήρες επιτάχυνσης καταγράφουν μια μη
εξουσιοδοτημένη κίνηση. Η συσκευή ενεργοποιείται και
απενεργοποιείται με ένα κύκλωμα RFID. 

Μια συσκευή που επιτρέπει την παρακολούθηση της τοποθεσίας της
μέσω GPS, με απλή αποστολή SMS. Η ακριβής τοποθεσία της συσκευής
αποστέλλεται μέσω SMS στο τηλέφωνο του αιτούντος. Με αυτό τον
τρόπο, ένα ποδήλατο, αυτοκίνητο, και άλλα μεγάλα αντικείμενα μπορούν
να βρεθούν σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής·

Ένα αυτόματο όχημα ρομπότ με τέσσερις αισθητήρες υπερήχων: Το
όχημα κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση όταν σας πλησιάζει και
πάντα απομακρύνεται από εσάς.
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Σχολικό: Τρισδιάστατη μοντελοποίηση με χρληση CAD (Γερμανία)
Έργα: Χρησιμοποιώντας κριτήρια βιονικής, δημιουργήθηκαν τα λεγόμενα
«wing seeds» με δυνατότητα πτήσης (π.χ. σπόροι σφενδάμου ή
Zanonia). Η μοντελοποίηση έγινε με τη χρήση του CAD, και της
τεχνολογίας τρισδιάστατης εκτύπωσης. 

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο σχολικό Κέντρο Εκπαίδευσης “LLG”
(Γερμανία)
Πάρα πολύ είχαμε χαρεί για το μεγάλο ενδιαφέρον που έδειξαν οι
εκπαιδευτικοί του Landgraf Ludwigs Gymnasium στο Giessen: Συνολικά
16 εκπαιδευτικοί ολοκλήρωσαν μια πολυήμερη εκπαίδευση σε θέματα
όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση, τρισδιάστατη μοντελοποίηση και
τρισδιάστατη σάρωση. 
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CH1_Booq Palermo – Η 1Ησειρά
μαθημάτων για το Arduino, την
ανάπτυξη ιστοσελίδων και το
διαδίκτυο των πραγμάτων (Ιταλία)

Μετά από έναν καταιγισμό ιδεών, οι
συμμετέχοντες εργάστηκαν σε
ομάδες πάνω σε διαφορετικά έργα,
εφαρμόζοντας τις τεχνικές
σχεδιαστικής σκέψης. 
Μια από τις ομάδες δημιούργησε
ένα σύστημα συναγερμού κατά της
διάρρηξης χρησιμοποιώντας κώδικα
και αισθητήρες, ενώ μια άλλη ομάδα
ανέπτυξε ένα υδροπονικό βάζο για
παροχή νερού και αέρα, που
ρυθμίζεται από ένα κύκλωμα
Arduino, καθώς και ένα χειροκίνητο
ρομπότ.

CH1_Booq Palermo – Η 2η και 3η
σειρά μαθημάτων για το Arduino,
την Ανάπτυξη Ιστοσελίδων και το
Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Ιταλία) 

Στο ίδιο Κέντρο Εκπαίδευσης, αλλά
σε διαφορετική τοποθεσία,
διοργανώθηκαν η δεύτερη και η
τρίτη σειρά μαθημάτων ΤΠΕ. Οι
ομάδες ήταν μικτές όσον αφορά
την εθνικότητα και τις ψηφιακές
δεξιότητες των συμμετεχόντων,
αλλά λόγω της πανδημίας, οι
περισσότεροι συμμετέχοντες
εργάστηκαν μόνοι τους πάνω σε
ατομικά τους έργα. Μερικά από τα
έργα που υλοποιήθηκαν ήταν:
αντικλεπτικές συσκευές και
συστήματα GPS συνδεδεμένα σε
μια διεπαφή ιστού, ένα
ελεγχόμενο μέσω Arduino σύστημα
άρδευσης, με δυνατότητα
ηλεκτρονικής ανάγνωσης των
μετρήσεων, ένα σύστημα διανομής
τροφής για γάτες, μια ιστοσελίδα
με προϊόντα καλλυντικών, ένας
αυτόματος μετρητής push-up και
ένα ρομπότ που καταγράφει
βίντεο και να ελέγχεται από
απόσταση.
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CH4_BOCS aps: Arduino και
τρισδιάστατη μοντελοποίηση &
εκτύπωση (Ιταλία)

Μια ομάδα συμμετεχόντων με
ισχυρό ενδιαφέρων για θέματα
πληροφορικής είχε συγκροτηθεί
για την παρακολούθηση της
σειράς μαθημάτων E-DESIGN σε
ένα προάστιο του Παλέρμο. Το
Κέντρο Εκπαίδευσης αποτέλεσε
πραγματικά ένα χώρο για
ομαδική εργασία πάνω σε έργα
υψηλών τεχνολογιών,
προσελκύοντας συμμετέχοντες
όλων των ηλικιών. Ωστόσο,
επειδή η συμμετοχή ήταν
δωρεάν, δεν είχαν ολοκληρώσει
όλοι την εκπαίδευσή τους, και
δεν είχαν αναλάβει όλοι τα
ατομικά έργα. Μερικά από τα
έργα που αναπτύχθηκαν από
αυτό το Κέντρο Εκπαίδευσης
περιελάμβαναν: ένα σύστημα
συναγερμού με αισθητήρες
κίνησης και φώτα LED που
αναβοσβήνουν, έναν
«χρονομετρητή ντομάτας»
εξοπλισμένο με ξυπνητήρι και
οθόνη LCD, μια θήκη ακουστικών
που μοντελοποιήθηκε και
εκτυπώθηκε.
 

Κέντρο Εκπαίδευσης 1 – Σχολή επαγγελματικής εκπαίδευσης στο
Cortegaça: Μικροελεγκτές, τρισδιάστατα αντικείμενα, ανάπτυξη
εφαρμογών (Πορτογαλία) 
Οι συμμετέχοντες ήταν φοιτητές διαφόρων τομέων της Σχολής, με
διαφορετικά υπόβαθρα, που είχαν δείξει ενδιαφέρον να γνωρίσουν
τα οφέλη και τις απαιτήσεις του Industry 4.0. Στο πλαίσιο των
μαθημάτων μέσω του Tinkercad, δημιουργήθηκε μια προσομοίωση
συστήματος ελέγχου φωτισμού, με φωτεινότητας και κίνησης, το
οποίο στη συνέχεια αναπαράχθηκε στην πραγματική ζωή.
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Κέντρο Εκπαίδευσης 2 – Ενοριακό
Συμβούλιο Anta/Guetim: Μικροελεγκτές,
τρισδιάστατα αντικείμενα
(Πορτογαλία)

Σε αυτό το Κέντρο Εκπαίδευσης, οι
συμμετέχοντες δημιούργησαν
κυκλώματα, χρησιμοποιώντας διάφορα
εξαρτήματα που ήταν διαθέσιμα και
προτείνονταν από τον εκπαιδευτή,
χρησιμοποιώντας το λογισμικό
προσομοίωσης Tinkercad. Κυκλώματα
όπως τα φανάρια, ο μηχανισμός
εκκίνησης LED με πάτημα κουμπιού και
οι αισθητήρες φωτός είναι μερικά από
τα παραδείγματα των κυκλωμάτων που
ανέπτυξαν οι συμμετέχοντες. Μετά την
προσομοίωση, ήρθε η ώρα να
εφαρμοστεί η γνώση στη πράξη, και
έτσι οι συμμετέχοντες ενθαρρύνθηκαν
να αναπαράγουν τα προσομοιωμένα
κυκλώματα που είχαν δημιουργήσει,
χρησιμοποιώντας πραγματικά υλικά. 
Επίσης, σε αυτό το Κέντρο εκπαίδευσης
δημιουργήθηκε ένας διανομέας
απολυμαντικού χεριών, που
ενεργοποιείται με αισθητήρες, και ως εκ
τούτου δεν χρειάζεται να το αγγίξει
κανείς (κάτι που είναι σύμφωνο και με τα
προτεινόμενα μέτρα υγιεινής για το
COVID-19). 

CH1_Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας - Ανάπτυξη ιστοσελίδων (Κύπρος)

«Αποφάσισα να φτιάξω μια ιστοσελίδα για χειροτεχνίες, για να
βοηθήσω άλλους, ιδιαίτερα γυναίκες και φοιτητές, να μπορούν να βρουν
δουλειά και να έχουν εισόδημα μέσω της δημοσίευσης των προϊόντων
τους σε αυτή την ιστοσελίδα» (Fidaa, συμμετέχων στο CH1_C1)
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CH1_Πανεπιστήμιο της
Λευκωσίας - Μικροελεγκτές &
Τρισδιάστατη Εκτύπωση
(Κύπρος) 

«Μ’ αρέσουν οι μικροελεγκτές.
Είναι κάτι που είναι
περισσότερο τεχνικό, και
λιγότερο θεωρητικό. Είναι
δύσκολο, αλλά αυτό δεν με
φοβίζει» (Iskender Zamar,
συμμετέχων στο CH1_C1&C2)

SH1_Β' Τεχνική Σχολή ΕΕΚ
Λεμεσού - Ανάπτυξη
Ιστοσελίδων & Τρισδιάστατη
Εκτύπωση (Κύπρος)

«Ήρθα για να μάθω την
τρισδιάστατη μοντελοποίηση και
εκτύπωση, και αυτό ακριβώς
έμαθα! Είμαι πολύ περήφανος για
τον εαυτό μου και ελπίζω να
μάθω ακόμα περισσότερα μέσα
από αυτά τα μαθήματα!». (Φώτης,
φοιτητής Β’ Τεχνικής Σχολής ΕΕΚ
Λεμεσού)
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Κέντρο Εκπαίδευσης 1: Το πρώτο
Κέντρο Εκπαίδευσης του
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τοπικής
Ανάπτυξης – Θεματικές: Διαδίκτυο
των πραγμάτων/Μικροελεγκτές,
ανάπτυξη ιστοσελίδων και
εφαρμογών (Ελλάδα) 

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής
Ανάπτυξης είχε οργανώσει το
Κέντρο Εκπαίδευσης στο 1ο
Δημοτικό Σχολείο Γέρακα. 
Οι θεματικές που επιλέχθηκαν ήταν
η ανάπτυξη ιστοσελίδων και
εφαρμογών, το διαδίκτυο των
πραγμάτων και οι μικροελεγκτές. Οι
συμμετέχοντες ήταν 17 - 34 ετών,
και είχαν διαφορετικό μορφωτικό
υπόβαθρο. Ο συνολικός αριθμός
συμμετεχόντων και στα δύο
μαθήματα ήταν 38. 

Κέντρο Εκπαίδευσης 2: Το
δεύτερο Κέντρο Εκπαίδευσης του
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τοπικής
Ανάπτυξης - Θεματικές: διαδίκτυο
των πραγμάτων/μικροελεγκτές,
ανάπτυξη ιστοσελίδων (Ελλάδα)

Το δεύτερο Κέντρο Εκπαίδευσης
είχε οργανωθεί από το Ευρωπαϊκό
Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης σε
συνεργασία με τον Δήμο
Μεταμόρφωσης στην Αττική. Τα
πρώτα μαθήματα
πραγματοποιήθηκαν δια ζώσης,
αλλά λόγω των μέτρων που είχαν
ληφθεί από την κυβέρνηση λόγω
πανδημίας, τα μαθήματα
συνεχίστηκαν εξ αποστάσεως. Το
Ινστιτούτο παρείχε στους
συμμετέχοντες όλο τον επαρκή
εξοπλισμό, εξασφαλίζοντας μια
εμπειρία υψηλής ποιότητας. 

Κέντρο Εκπαίδευσης 4: Το τέταρτο
Κέντρο Εκπαίδευσης του
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τοπικής
Ανάπτυξης - Θεματικές: διαδίκτυο
των πραγμάτων και ανάπτυξη
ιστοσελίδων (Ελλάδα) 

Σε συνεργασία με την SocialPolis, το
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής
Ανάπτυξης οργάνωσε το 4ο Κέντρο
Εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες
είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν
σε θεματικές όπως το διαδίκτυο των
πραγμάτων και η ανάπτυξη
ιστοδελίδων, και να υλοποιήσουν τα
δικά τους έργα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Στην ιστοσελίδα του έργου (https://www.e-designproject.eu/)
μπορείτε να βρείτε όλα τα Παραρτήματα που αναφέρονται στο
παρόν Εγχειρίδιο. Είναι διαθέσιμα για διαδικτυακή ανάγνωση και
λήψη δωρεάν. Παρακάτω, μπορείτε να δείτε τα περιεχόμενα των
Παραρτημάτων:

Μετά το κλείσιμο του έργου το Εγχειρίδιο μαζί με τα Παραρτήματα  
θα είναι διαθέσιμο στο European Project Results Platform. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - Οδηγίες των Εκπαιδευτών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - Φύλλα Εργασίας Μάθημα A:
Μικροελεγκτές 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - Φύλλα Εργασίας Μάθημα Β: 3D Objects

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Φύλλα Εργασίας Μάθημα Γ: App-
Development

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Φύλλα Εργασίας Μάθημα Δ: Web-
Development 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - Υλικό διάχυσης 
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Zentrum Arbeit und Umwelt - Giessener gemeinnützige

Berufsbildungsgesellschaft mbH

Kiesweg 31, 35396 Giessen

                       

Τηλέφωνο: +49 641 952250

Email: geschaeftsfuehrung@zaug.de 

Ιστοσελίδα: www.zaug.de

CEPROF, Lda 

C.I.P. Citizens in Power

EILD 

CSC

ZAUG gGmbH

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Αυτό το έργο αδειοδοτείται με άδεια Creative

Commons Attribution 4.0 International License

Με συγχρηματοδότηση από το
Πρόγραμμα Erasmus+ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το έργο E-DESIGN έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα έκδοση αντικατοπτρίζει

αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν

μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των

πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Αριθμός Έργου:  604451-EPP-1-2018-1-DE-EPPKA3-IPI-SOC-IN


