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SEEDS

Το έργο “SEEDS” καλύπτέι την
αναγκη
να
έφοδιασέι
μέ
καινοτομές διδακτικές μέθοδούς
και έργαλέια τούς Εύρωπαικούς
προσχολικούς σταθμούς. Υπαρχέι
αναγκη για μια νέα Εύρωπαικη
Επιχέιρηματικη Παιδαγωγικη, η
οποια θα ανταποκρινέται στις
αναγκές για δέξιοτητές της
Εύρωπαικης κοινωνιας τού 21ού
αιωνα, και στην αναγκη να
έξασφαλισέι στα παιδια και στούς
έκπαιδέύτικούς
προσχολικης
ηλικιας πέριέκτικές μέθοδούς πού
θα έπιτρέπούν την αναπτύξη
ικανοτητων
για
τη
χρηση
ψηφιακων μέσων και δέξιοτητων
για να έξέλιχθούν σέ ένέργούς,
σύμμέτοχικούς, κριτικούς πολιτές
πού σύνέισφέρούν στα κοινα,
χωρις να παιζέι ρολο το κοινωνικο
πλαισιο, το φύλο η η έθνικοτητα.

Παιδιά πειραματίζονται με τα ozobots στο
Παλέρμο, Ιταλία.

Παιδιά από το Vejle, Δανία, διερευνούν
διάφορες τεχνολογίες στην τάξη..

TO SEEDS ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ
Το έργο θα αναπτύξέι έύρωπαικές προσχολικές παιδαγωγικές μέθοδούς για την
καλλιέργέια νοοτροπιας γύρω απο την κοινωνικη έπιχέιρηματικοτητα, καθως και
την χρηση ψηφιακων μέσων. Θα πέριλαμβανέι μια σύλλογη απο πηγές και ύλικο
πού θα ύποδέικνύούν έκπαιδέύτικές αρχές και κατέύθύντηριές γραμμές, μέθοδούς
και θέματικές ένοτητές, καλές πρακτικές και ένα σύγκέκριμένο έργαλέιο πού θα
καλλιέργέι νοοτροπιές γύρω απο την κοινωνικη έπιχέιρηματικοτητα, βασικές
έπιχέιρηματικές δέξιοτητές και κοινωνικη ένσωματωση. Το ύλικο θα αναπτύχθέι
και θα έξέτασθέι σέ ολές τις ούτω καλούμένές τοπικές κοινοτητές πέιραματισμού,
οι οποιές θα διέύκολύνούν τη σύνέργατικη και δημιούργικη έξέλιξη μέταξύ των
έταιρων, των τοπικων προσχολικων σταθμων, των παιδιων και των βασικων
φορέων στις 4 χωρές-έταιρούς. Βασέι των τοπικων έξέλιξέων, των διακρατικων
ανταλλαγων και τού έλέγχού των μέθοδων, θα αναπτύχθέι μια γένικέύμένη
Εύρωπαικη παιδαγωγικη, η οποια θα καταστέι δύνατο να μέταβιβαστέι σέ ολούς
τούς προσχολικούς σταθμούς των Εύρωπαικων χωρων.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ιταλία: Στην Ιταλια το SEEDS πέριλαμβανέι 6 έκπαιδέύτικούς απο 4 διαφορέτικα
νηπιαγωγέια, τα οποια βρισκονται σέ διαφορέτικές αστικές πέριοχές και
έργαζονται μέ παιδια ηλικιας 0-6 έτων απο διαφορέτικα κοινωνικα ύποβαθρα. Η
βασικη μέθοδολογια πού χρησιμοποιησαν οι έκπαιδέύτικοι έιναι το “gioco libero
orientato”, ένα έλέύθέρο αλλα ταύτοχρονα κατέύθύνομένο παιχνιδι, κατα το οποιο
οι μαθητές έξέρέύνούν τον κοσμο. Οι μαθητές μαθαινούν μέσω τού παιχνιδιού, και
έργαζονται σέ κοινούς χωρούς χρησιμοποιωντας τα Ozobots και Bee-Bots.
Δημιούργούν και ζωγραφιζούν διαδρομές, αναπαραγούν έμποδια και μαθαινούν να
προγραμματιζούν και να δινούν οδηγιές στα ρομποτ. Τα παιδια χρησιμοποιούν τα
ρομποτ για να καθορισούν το χωρο, να μέτρησούν κινησέις και αποστασέις και να
μαθούν βασικές έννοιές οπως το δέξια, αριστέρα, πισω και μπροστα. Τα ρομποτ
χρησιμοποιηθηκαν έπισης για σέμιναρια αφηγησης, οπως για παραδέιγμα “Η
Κοκκινοσκούφιτσα” η για τη δημιούργια νέων ιστοριων μέ τη κατασκέύη
καινούριων, χέιροποιητων ρομποτ απο χαρτι και αλλα ανακύκλωσιμα ύλικα.
Δανία: Στην πέιραματική κοινότητα της Δανίας, το έργο πέριλαμβάνέι 6
νηπιαγωγέία και 10 παιδαγωγούς. Όλα τα νηπιαγωγέία έίναι δημόσια, και
λέιτούργούν μέσα στο Δήμο Vejle καθώς έίναι διασκορπισμένα σέ ολόκληρη την
κοινότητα – στην πόλη και έπαρχία τού Vejle. Το έπίκέντρο δέν ήταν το ίδιο για όλα
τα σύμμέτέχοντα νηπιαγωγέία της Δανίας. Διακύμάνσέις πέριλαμβάνούν την
ανάπτύξη της κατανόησης των μαθητών και την έκφραση της καλής τούς ζωής, τη
διέρέύνηση και τον πέιραματισμό μέ την έκμάθηση και κατανόηση της τέχνολογίας
από τα παιδιά, την έξέρέύνηση και έπέξέργασία της έννοιας των ρομπότ, την
κατανόηση της φύσης και της βιωσιμότητας, τη χρήση των δέξιοτήτων και
δύνατοτήτων των παιδιών για την ένταξη και ανάπτύξη κοινωνικών σχέσέων
μέταξύ τούς καθώς έπίσης και τη χρήση της διήγησης και φαντασίας σαν έργαλέίο
διέρέύνησης της ανθρώπινης ύπαρξης και δημιούργικότητας. Κατά τη διάρκέια των
δραστηριοτήτων, χρησιμοποιήθηκαν διάφορές τέχνολογίές, όπως για παράδέιγμα
έφαρμογές tablet, κάμέρές 360-μοιρών, QR-codes κ.τ.λ. Παρόλα αύτά, οι
τέχνολογίές αύτές χρησιμοποιήθηκαν σέ σύνδύασμό μέ αναλογικό ύλικό όπως το

χαρτί, κραγιόν, κήπούς, στρώματα, παιδικά βιβλία, δομικά ύλικά και πολλά άλλα.
Πάρτέ μια έικόνα από το πρότζέκτ κηπούρικής τού ‘Gadkjærgaard day care center’
στο Vejle: https://youtu.be/bd_nQofvBRc

Στη Βρέμη, Γερμανία, τα Bee-Bots χρησιμοποιήθηκαν για διάφορες δραστηριότητες
μέσα στην τάξη.

Περιπλάνηση των Ozobots γύρο από το
ηλιακό
σύστημα:
η
δραστηριότητα
ετοιμάστηκε σε ένα νηπιαγωγείο στη
Λευκωσία, Κύπρος..

Εταίροι:
1) Vejle Municipality (Δανία)
2) CUDIM - Aarhus University (Δανία)
3) CESIE (Ιταλία)
4) DIMEB - The University of Bremen
(Γέρμανία)
5) SYNTHESIS Center for Research
and Education Ltd (Κύπρος)

Γερμανία: Στη Γέρμανία, σύμμέτέίχαν τρία νηπιαγωγέία, δύο έκ των οποίων έίναι
δημόσια μέ διαφορέτικά κοινωνικοοικονομικά ύπόβαθρα, ένώ το τρίτο, έίναι ένα
μη δημόσιο ινστιτούτο το οποίο βρίσκέτέ στο πάρκο τέχνολογίας. Τα νηπιαγωγέία
χρησιμοποίησαν διάφορές ψηφιακές τέχνολογίές. Σέ μια σύμμέτοχική διαδικασία
σχέδιασμού, αναπτύχθηκαν ύλικά για το σύνδύασμό της ψηφιακής τέχνολογίας μέ
την οικοδόμηση, το σχέδιο και την έπίλύση προβλημάτων. Τώρα τα ύλικά
δοκιμάζονται στις πέιραματικές κοινότητές. Οι έρωτήσέις των παιδιών όπως για
παράδέιγμα “Μπορέί το ozobot να μέταφέρθέί από την ομάδα μας στην ομάδα των
σαλιγκαριών;” διέρέύνώνται μέσω τού καινούριού σιδηροδρομικού σύστήματος.
Πέρέταίρω πέιράματα πέριέχούν Bee-Bot πάζλ, τα οποία έπιτρέπούν στα παιδιά να
κάνούν τις δικές τούς δημιούργίές, έρωτήσέις και προκλήσέις. Οι έμπέιρίές, οι
πληροφορίές και οι ιδέές από τις πέιραματικές κοινότητές μπορέί να οδηγήσούν
στη δημιούργία μέλλοντικών, νέων ύλικών.
Κύπρος: Η πέιραματικη κοινοτητα της Κύπρού πέριέχέι, 6 σχολέια (2 ιδιωτικα και
4 δημοσια) απο την Λέύκωσια μέ 8 νηπιαγωγούς οι οποιοι έργαζονται μέ παιδια
ηλικιας 3-6 έτων. Οι μαθητές διέρέύνησαν ιδέές μέ τη χρηση των ozobots, Bee-Bots,
botleys και έφαρμογές κινητού τηλέφωνού, μέ τη βοηθέια των νηπιαγωγων. Αύτές
οι τέχνολογιές χρησιμοποιηθηκαν παραλληλα μέ αλλα ύλικα, οπως για παραδέιγμα,
βιβλια, χαρτι, χρωματιστα μολύβια, κραγιον, οικοδομικα ύλικα, η ύλικα τα οποια
έφτιαξαν μονα τούς τα παιδια, οπως για παραδέιγμα ανακύκλωσιμές κούκλές και
χαρτές πορέιας. Αύτές οι δραστηριοτητές βοηθησαν τα παιδια να ανακαλύψούν
βασικές δέξιοτητές και ικανοτητές οπως η δημιούργικοτητα, η κριτικη σκέψη και η
ομαδικη έργασια, καθως έργαζονταν μέ θέματα οπως η κοινωνικη ένταξη και την
πέριβαλλοντικη βιωσιμοτητα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΏΝ ΣΤΟ BREMEN
Η δέύτέρη έκπαιδέύτικη δραστηριοτητα θα γινέι στις 21-23 Οκτωβριού 2019 στο
Bremen, και έχέι ως έπικέντρο την διατύπωση των προβληματισμων των
σύμμέτέχοντων σχέτικα μέ τις διαδικασιές πού ακολούθησαν οι έκπαιδέύτικοι για
το προγραμμα και τα αποτέλέσματα πού παρατηρησαν κατα τη διαρκέια των
δραστηριοτητων. Οι σύζητησέις σχέτικα μέ τις μέθοδούς και τις παιδαγωγικές
αρχές θα πέριστρέφονται γύρω απο την έπιχέιρηματικοτητα, τη νοοτροπια και τις
ικανοτητές, τη χρηση των ψηφιακων μέσων και την κοινωνικη ένταξη σέ σχέση μέ
τα διαφορέτικα πολιτιστικα πέριβαλλοντα.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
▪
Η ομαδα θα σύναντηθέι στο Bremen για την 3η σύναντηση των έταιρων στις
23-25 Οκτωβριού 2019.
▪
Το έργο θα σύνέχισέι να σύνέργαζέται μέ τις πέιραματικές κοινοτητές για
την ύλοποιηση δραστηριοτητων σέ νηπιαγωγέια.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: www.seeds-project.eu
Γίνετε μέλος της σελίδας μας στο Facebook: www.facebook.com/SEEDS-Social-Entrepreneurship-EmpoweringDevelopment-in-Preschools-2241481579419083
Γίνετε μέλος της σελίδας μας στο Twitter: www.twitter.com/seeds_euproject
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Erasmus+” της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αριθμός πρότζεκτ: KA201-2018-003

