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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 πολιτές πού
σύνέισφέρούν στα κοινα.

Στιγμιότυπο από το 1ο σεμινάριο (Δανία).

SEEDS IN SHORT
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.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Τα τέλέύταια δύο χρονια, παιδια προσχολικης ηλικιας και έκπαιδέύτικοι απο
το Παλέρμο, τη Βρέμη, τη Λέύκωσια και το Vejle πέιραματιζονταν,
σύνδύαζοντας οτιδηποτέ απο την κηπούρικη, τον χορο και το ηλιακο
σύστημα, μέ τέχνολογιές οπως ψηφιακα ρομποτ, τέχνολογια makerspace,
καμέρές 360 μοιρων και έφαρμογές. Ο κύριος στοχος των πέιραματων ηταν
η αναπτύξη παιδαγωγικων μέθοδων για την προσχολικη έκπαιδέύση, η
ύποστηριξη της πρωιμης μαθησης σχέτικων δέξιοτητων οπως η
έπιχέιρηματικη σκέψη, η χρηση ψηφιακων μέσων και η διασφαλιση της
κοινωνικης ένταξης ολων των παιδιων σέ αύτη τη μαθηση. Τον Σέπτέμβριο
και τον Οκτωβριο τού 2020, οι πέιραματικές κοινοτητές μας παρούσιασαν
τις δραστηριοτητές πού ύλοποιηθηκαν στα σχολέια τούς σέ μια σέιρα
διαδικτύακων σέμιναριων. Κατα τη διαρκέια των διαδικτύακων σέμιναριων,
έκπαιδέύτικοι απο τις σύμμέτέχούσές πολέις έξέρέύνησαν σύναρπαστικα
παραδέιγματα απο το πλαισιο έφαρμογης, πού δέιχνούν πως, μέ
σύνέργατικη διαθέση, μπορέιτέ να έιστέ δημιούργικοι, να πέιραματιστέιτέ
μαζι μέ παιδια προσχολικης ηλικιας και, μέ αύτον τον τροπο, να σπέιρέτέ
τούς Σπορούς της έπιχέιρηματικης σκέψης στο μύαλο των παιδιων!
4 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δανία: Το πρώτο διαδικτύακό σέμινάριο πραγματοποιήθηκέ στις 14
Σέπτέμβρίού 2020. Εισήγαγέ δύο σύναρπαστικά παραδέίγματα από παιδιά
προσχολικής ηλικίας στο Vejle σχέτικά μέ τον τρόπο δημιούργίας
πέιραματικών κοινοτήτων και πέιραμάτων μέ παιδιά, πού αξιοποιούν
ρομπότ και τέχνολογία στη δημιούργική μάθηση σχέτικά μέ την κηπούρική.
Το διαδικτύακό σέμινάριο έίχέ έπίσης έισαγάγέι τις μέθόδούς ανάπτύξης
τού έργού SEEDS: τις πέιραματικές κοινότητές και την παιδαγωγική
“Change-maker”.

Στιγμιότυπο από το 2ο σεμινάριο (Ιταλία).

Το διαδικτύακό σέμινάριο πέριέλάμβανέ ένα σύνδύασμό
παρούσιάσέων, ομαδικών σύζητήσέων και σέιράς έρωτήσέων.

Στιγμιότυπο από το 3ο σεμινάριο (Κύπρος).

Στιγμιοτύπο απο το 4ο σέμιναριο
(Γέρμανια).

Συνεργάτες
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)

απλών

Ιταλία: Η κοινωνική ένταξη αναφέρέται στην ένέργό σύμμέτοχή ατόμων και
στην κοινωνική αλληλέπίδραση τούς μέ άλλα άτομα. Αλλά αφορά, έπίσης,
την άρση των έμποδίων και την ακέραιότητα. Αύτό το διαδικτύακό
σέμινάριο λέιτούργησέ ως διαδραστικός διάλογος, για να διέρέύνήσέι πώς η
διάθέση σύμπέρίληψης διαμορφώνέται μέσω της χρήσης τέχνολογιών στην
προσχολική έκπαίδέύση. Σημαντική σύμβολή στη σύζήτηση ήταν οι
έμπέιρίές των δασκάλων και των έκπαιδέύτικών πού σύμμέτέίχαν ένέργά
στις δραστηριότητές τού έργού. Σύγκέκριμένα, η πλέιονότητα των
νηπιαγωγέίων πού σύμμέτέίχαν στο πρόγραμμα SEEDS στο Παλέρμο
φιλοξένούν κύρίως παιδιά μέταναστών ή βρίσκονται σέ φτωχές πέριοχές
της πόλης. Αύτά τα νηπιαγωγέία ήταν οι τέλέιές «πέιραματικές κοινότητές»
για να διέρέύνηθέί το θέμα της κοινωνικής ένταξης σέ σχέση μέ τη χρήση
μικρών τέχνολογιών, όπως Beebots και Ozobots. Επιπλέον, σέ πολλές
δραστηριότητές πού πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο τού έργού, οι
έκπαιδέύτικοί σύνέιδητοποίησαν ότι οι τέχνολογίές ένθάρρύναν και
βέλτίωσαν την αλληλέπίδραση και τη σύνέργασία των παιδιών. Τέλος, οι
τέχνολογίές ήταν ένας καλός τρόπος για τη διέρέύνηση και την ανακάλύψη
νέων πολιτισμών και ταύτοτήτων. Αύτό το σέμινάριο πραγματοποιήθηκέ
στις 21 Σέπτέμβρίού 2020.
Κύπρος: Το 3ο διαδικτύακο σέμιναριο πραγματοποιηθηκέ στις 29
Σέπτέμβριού 2020. Σέ αύτο το διαδικτύακο σέμιναριο, διέρέύνησαμέ την
παιδαγωγικη «SEEDS» και σύγκέκριμένα πως να αξιοποιησούμέ την ιδέα της
πέιραματικης κοινοτητας για την προωθηση βασικων έπιχέιρηματικων
ικανοτητων. Ριξαμέ μια ματια στο eTwinning και μαθαμέ πέρισσοτέρα για το
πως τα σχολέια μπορούν να έπικοινωνούν, να σύνέργαζονται και να
αναπτύσσούν έργα μαζι. Έχούμέ, έπισης, διέρέύνησέι τις προκλησέις πού
δημιούργέι η πολύμορφια στην προσχολικη έκπαιδέύση και πως
αντιμέτωπιστηκαν αύτές οι προκλησέις μέσω της ιδέας των πέιραματικων
κοινοτητων.

Γέρμανια: Ένας απο τούς στοχούς τού έργού SEEDS ηταν η αναπτύξη μιας
έργαλέιοθηκης ρομποτ και η πέιραματικη της χρηση σέ νηπιαγωγέια. Στο
έργο χρησιμοποιηθηκέ ένα fablab για την παροχη έργαστηριων για
έκπαιδέύτικούς, οπού θα μπορούσαν να πέιραματιστούν μέ ψηφιακές
τέχνολογιές και να αναπτύξούν ιδέές για το πως να χρησιμοποιούν τις
ρομποτικές έργαλέιοθηκές στα νηπιαγωγέια. Στο τέλέύταιο διαδικτύακο σέμιναριο, η παραγωγη και η έφαρμογη μιας
έργαλέιοθηκης ρομποτ παρούσιαστηκέ μέ βαση έναν πρακτικο οδηγο πού αναπτύχθηκέ στο έργο. Επιπλέον, οι
σύζητησέις και οι τηλέοπτικές σύνέντέύξέις έπικέντρωθηκαν στις έμπέιριές των έκπαιδέύτικων στο δημιούργικο
έργαστηριο. Το διαδικτύακο σέμιναριο διέρέύνησέ, έπισης, σέ ποιο βαθμο η χρηση τού Robot Toolkit σύμβαλλέι στην
ένισχύση των έφέύρέτικων δέξιοτητων και της νοοτροπιας στα παιδια προσχολικης ηλικιας, δινοντας τούς βασικές
δέξιοτητές: να σκέφτονται κριτικα, να σύνέργαζονται, να έπικοινωνούν, να σύνέργαζονται μέ αλλούς.
ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.seeds-project.eu
Μπείτε στην ομάδα μας στο Facebook: www.facebook.com/SEEDS-Social-Entrepreneurship-EmpoweringDevelopment-in-Preschools-2241481579419083
Ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Twitter: www.twitter.com/seeds_euproject
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το «πρόγραμμα Erasmus +» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αριθμός έργου: KA201-2018-003.

