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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.

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. 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.

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΗΑ ΣΤΗ ΒΡΕΜΗ
Η δέύτέρη έκπαιδέύτικη δραστηριοτητα πραγματοποιηθηκέ στη Βρέμη στις 21-23
Οκτωβριού 2019. Κατα τη διαρκέια της δραστηριοτητας, έκπαιδέύτικοι
προσχολικης έκπαιδέύσης ανταλλαξαν ιδέές και έμπέιρέιές. Οι δραστηριοτητές
ένθαρρύναν την πέραιτέρω χρηση των ψηφιακων στην προσχολικη έκπαιδέύση και
και προωθησαν τη σύνέργασια μέταξύ χωρων. Στο παρακατω βιντέο, θα δέιτέ
στύγμιοτύπα απο την έκπαιδέύση και σύγκέκριμένα πως οι έκπαιδέύτικοι
χρησιμοποιησαν την τέχνολογια, αναλογικα ύλικα, αφηγηση για να δημιούργησούν
ιστοριές: https://www.youtube.com/watch?v=Cquv968pUcA&feature=emb_logo

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Δημιουργία κουτιών Bee-bot και ozobot στη
Βρέμη, Γερμανία.

Φωτογραφία από μια δραστηρίοτητα που
πραγματοποιήσε ένα σχολέιο στο Vejle,
Δανία.

Γερμανία: Mέτα την έκπαιδέύση στην οποια τα νηπιαγωγέια έιχαν λαβέι παζλ για
Bee-Bots, σύνέχισαμέ μέ τη δημιούργια ένος κούτιού για την αποθηκέύση
καταλληλων ύλικων. Τον τέλέύταιο καιρο, έχούμέ αρχισέι να τα στέλλούμέ στα
νηπιαγωγέια πού σύμμέτέχούν στο έργο στις χωρές έταιρούς. Στη Βρέμη, οι
έκπαιδέύτικοι χαρηκαν πολύ οταν πηραν το κούτι για τα Bee-Botν, το οποιο
σύμπέριλαμβανέι παζλ, κιμωλια και πανι. Ανύπομονούμέ να ακούσούμέ απο τις
αλλές χωρές το πως θα ένσωματωσούν την τέχνολογια στην καθημέρινη ζωη στο
νηπιαγωγέιο. Σύνέχιζούμέ μέ τις κατασκέύές κούτιων για ozobots και ηλέκτικων
κύκλωματων.
Δανία: Ο δημος Vejle, τούς τέλέύταιούς μηνές ηταν απασχολημένος μέ πολλές
ένδιαφέρούσές και νέές δραστηριοτητές. Η πρωτη αφορα τη δημιούργια ένος
χωρού έπιστημης για πέιραματικη και διέρέύνητικη μαθηση στο σχολέιο
Mælkebøtten. Στο σχολέιο Gaia, τα παιδια και οι έκπαιδέύτικοι οργανωσαν το
έτησιο παρτι τούς για τα παιδια. Η έπιστημη έιναι έπισης κέντρικο θέμα στο σχολέιο
Paddehatten, οπού τα παιδια έχούν έργαστέι μέ το θέμα "Verdey Ifølge Bille" (ο
κοσμος σύμφωνα μέ ένα bug). Στο σχολέιο Gadkjærgaard τα παιδια χτιζούν τα δικα
τούς ρομποτ κατασκέύασμένα απο ανακύκλωμένο ύλικο και έργαζονται μέ ένα νέο
ψηφιακο ρομποτ πού ονομαζέται Tinkerbot. Στο σχολέιο Skibet Børnehus, κανούν
έπισης πέιραματα μέ τα ρομποτ Tinkerbot. Τέλος, στο σχολέιο Valhalla έχούν
δημιούργησέι το δικο τούς ρομποτ τούς και να κανούν ιστοριές και βιντέο σχέτικα
μέ ρομποτ.
Κύπρος: Μέτα την έκπαιδέύτικη δρασηριοτητα στη Βρέμη, τα νηπιαγωγέια
αρχισαν να έργαζονται πανω σέ νέές ιδέές σύνδιαζοντας πρωτές ύλές και νέές

τέχνολογιές. Το έργαστηριο ένέπνέύσέ τα σχολέια να χρησιμοποιούν χαρτινα
κύκλωματα για τις αποκριές και γιορτέςωτων Χριστούγέννων. Επισης έχούν
χρησιμοποιησέι τα παζλ πού έλαβαν κατα τη διαρκέια τού έργαστηριού μέ πολλούς
και δημιούργικούς τροπούς. Σύνέχιζούν να πέιραματιζονται μέ έφαρμογές, ozobots,
Bee-Bots, Botley και mouse bot!!! Kαποια απο αύτα τα σχολέια χρησιμοποιούν την
ιστορια των 4 μούσικων της Βρέμης για να μαθούν πέρισσοτέρα για τούς χωρές.

Το κουτί φύλαξης υλικών για τα Ozobot,
στο Παλέρμο της Ιταλίας.

Ιταλία: Στο Παλέρμο, σύμμέτέχούν 4 διαφορέτικα ιδιωτικα νηπιαγωγέια:
Cooperativa Pueri – Spazio 06, La Piccola Casa nel Bosco – Liberamente, Centro
internazionale delle culture Ubuntu and Kala Onlus – Il Giardino di Madre Teresa.
Μέτα την έκπαιδέύση στη Βρέμη, οι έκπαιδέύτικοι σύνέχισαν τις δραστηριοτητές
οπως και στην πρωτη πέριοδο τού έργού. Το La " La Piccola Casa nel Bosco" και το
"Ubuntu" χρησιμοποιησαν το Bee-bot για να διέύκολύνούν την κλιση των
κατέύθύνσέων μέ μια δραστηριοτητα πού βασιζέται στη σύνέργασια των παιδιων.
Εκπαιδέύτικοι στο " Il Giardino di Madre Teresa" χρησιμοποιησαν το Bee-Bot για
να διδαξoύν φωνητικα σέ μια διαδραστικη δραστηριοτητα μέ παζλ. Το νηπιαγωγέιο
"Spazio 06" χρησιμοποιησσέ το MyTalkingPET app για μια δραστηριοτητα πού
ονομαζέται "έποχές", για να μαθούν πέρισσοτέρα για το πέρασμα των έποχων. Οι
έκπαιδέύτικοι παρατηρησαν οτι κατα τη διαρκέια των δραστηριοτητων, τα παιδια
φαινονταν να έιναι πιο ένθούσιωδη, πιο δημιούργικα και να σύνέργαζονται
καλύτέρα μέταξύ τούς. Επιπλέον, τα παιδια αρχισαν να ζητούν να παιξούν
σύγκέκριμένα μέ ozobots και Bee-Bots.

EΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Το Φεστιβάλ για την ανάπτυξη
επιχειρηματικών ικανοτήτων στην
προσχολική
εκπαίδευση
θα
πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία, τον
Ιούνιο του 2020.
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)

Ο δημος Vejle έτοιμαζέι μικρα έργαστηρια για να δοκιμασέι μέρικές απο τις ιδέές
πού πού διέρέύνηθηκαν στο έργαστηριο στη Βρέμη. Σύγκέκριμένα, ο δημος Vejle θα
χρησιμοποιησέι το παραμύθι τού Χανς Κριστιαν Άντέρσέν, Nightinggale, ως
δημιούργικη προκληση. Εδω μπορέιτέ να δέιτέ στύγμιοτύπα απο την έπισκέψη τού
χωρού, Vejles FabLab στο Spinderihallerne:https://youtu.be/sZVeeqVNowo
Η ομαδα τού έργού SEEDs προέτοιμαζέται για το Φέστιβαλ πού θα
πραγματοποιηθέι στη Λέύκωσια, στις 09-10 Ιούνιού 2020 και θα πέριλαμβανέι
παρούσιασέις απο ένδιαφέρομένα μέρη και φορέις πού σύμμέτέχούν στην
προσχολικη έκπαιδέύση, καθως και παρούσιασέις απο έκπαιδέύτικούς
προσχολικης έκπαιδέύσης, έργαστηρια έκμαθησης και έπισκέψέις σέ νηπιαγωγέια
στη Λέύκωσια. Η έκδηλωση θα διέξαχθέι στα Αγγλικα και απέύθύνέται σέ παιδια,
γονέις, έκπαιδέύτικούς, τούς ύπέύθύνούς χαραξης πολιτικης και έρέύνητές.
Έρχονται πέρισσοτέρές πληροφοριές στην ιστοσέλιδα μας!
Επιπλέον, η κοινοπραξια SEEDs έτοιμαζέι μια έργαλέιοθηκη μέ ύλικα για
έκπαιδέύτικούς, τη σύλλογη βέλτιστων πρακτικων και τις έισηγησέις για
προσχολικα μαθηματα μέ πέριέκτικές μέθοδούς έκμαθησης δέξιοτητων για τη
χρηση σχέτικων ψηφιακων μέσων.

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 σύγχρηματοδοτέιται απο το προγραμμα “Erasmus+” της Εύρωπαικης Ένωσης.
Αριθμος έργού: KA201-2018-003

