
Πρόγραμμα εκπαίδευσης 
εκπαιδευτικών

Θέμα: 
εισάγοντας το κίνημα των δημιουργών (maker movement) στην εκπαίδευση:  η οργάνωση και λειτουργία 
χώρου δημιουργίας (Maker space) στο σχολείο ή εκτός σχολείου (DIY ηλεκτρονικά, προγραμματισμός, 
ρομποτική, 3D printing)

Σε ποιους απευθύνεται 

Εκπαιδευτικούς προσχολικής, Α’ 
βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης 
που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν 
Maker Space στο σχολείο τους ή να 
εμπλουτίσουν τα μαθήματά τους με τις 
δημιουργικές τεχνολογίες.

Εκπαιδευτές που ενδιαφέρονται να 
δημιουργήσουν Maker Space σε 
ιδιωτικούς χώρους εκπαίδευσης και 
παιδότοπους ή να αξιοποιήσουν τις 
δημιουργικές τεχνολογίες στο πλαίσιο 
μαθημάτων STEAM.

Μεταπτυχιακούς φοιτητές και 
υποψήφιους εκπαιδευτικούς που 
θέλουν να αποκτήσουν δεξιότητες 
που θα τους βοηθήσουν στην 
επαγγελματική ανάπτυξη και ένταξη 
στην ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση.

Δεν απαιτείται προηγούμενη 
εμπειρία.

Περιγραφή 

Εισάγουμε τις νέες παιδαγωγικές που 
εμπνέονται από το maker movement: 

τα παιδιά δεν λειτουργούν ως 
παθητικοί χρήστες έτοιμων προϊόντων 
αλλά αναλαμβάνουν το ρόλο του 
δημιουργού και κατασκευαστή. 
αλλάζει ο ρόλος του εκπαιδευτικού: 
σε ένα maker space  λειτουργεί σαν 
coach/facilitator και όχι σαν μεταδότης 
πληροφοριών.

Οι εκπαιδευτικοί εξοικειώνονται με την 
οργάνωση και λειτουργία  ενός maker 
space  στην εκπαίδευση (σχολική, μη 
τυπική) και τις τεχνολογίες κατασκευών 
μέσα από πρακτικές δραστηριότητες και 
την μέθοδο project. 

Τεχνολογίες
Προωθούμε τεχνολογικά εργαλεία 
φτιαγμένα για την εκπαίδευση και όχι για 
επαγγελματίες ή χομπίστες. Φροντίζουμε να 
είναι κατάλληλα για την ηλικία των παιδιών 
στα οποία απευθυνόμαστε. Με κατάλληλες 
εισαγωγικές δραστηριότητες οι εκπαιδευτικοί 
εξοικειώνονται με τις ηλεκτρονικές 
κατασκευές και τον προγραμματισμό (tangi-
ble και blocks-based programming).

Πιστοποίηση: 
Πανεπιστήμιο Ανατολικής Φινλανδίας* 
https://www.uef.fi/en

Οργάνωση:
EDUMOTIVA (Ευρωπαϊκό Εργαστήριο 
Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας) edumotiva.eu 

Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Καθηγητής Δρ. Δ. Αλιμήσης 
alimisis.edumotiva.eu 

Πότε: Κάθε Σάββατο 3-5 μμ (έναρξη 
18/1/2020)

Πού: Καπνικαρέας 19Α, Πλάκα

Κόστος συμμετοχής: 100 ευρώ για 
τα 5 πρώτα  εργαστήρια (καταβάλλεται 
μέχρι 10/1/2020), 100 ευρώ για τα 5 
επόμενα (καταβάλλεται πριν το 6ο 
εργαστήριο),  185 ευρώ για το σύνολο 
των 10 εργαστηρίων (καταβάλλεται μέχρι 
10/1/2020.

Για να εξασφαλίσετε τη θέση σας κάνετε 
εγγραφή online εδώ μέχρι 10/1/2020 
(περιορισμένες θέσεις, θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας)

* Το περιεχόμενο του προγράμματος είναι 
καρπός του Ευρωπαϊκού έργου eCraft-
2Learn και η πιστοποίηση θα χορηγηθεί 
από τον συντονιστή του έργου, το 
Πανεπιστήμιο Ανατολικής Φινλανδίας.

Πρόγραμμα 20 ωρών σε 10 
εργαστηριακές συναντήσεις

1o εργαστήριο : Εισαγωγή στο Mak-
er movement & Maker space:  ο ρόλος 
τους στην εκπαίδευση και τι τεχνολογίες 
χρειαζόμαστε

2o εργαστήριο: Κάνοντας τα ηλεκτρικά 
κυκλώματα παιχνίδι! Δημιουργίες 
βασισμένες στο χαρτί (paper circuits), και 
σε τεχνολογίες για παιδιά 4-15 ετών  

3ο εργαστήριο: Προγραμματίζουμε 
ρομπότ χωρίς οθόνες και πληκτρολόγια! 
(Tangible programming) Εισάγοντας τα 
παιδιά (4+) στον προγραμματισμό μέσα 
από παιχνίδια και σενάρια, υλοποίηση των 
σεναρίων με ρομπότ (για παιδιά 4+)
  
4ο εργαστήριο: Physical com-
puting (MakeyMakey & Scratch) / 
Προγραμματίζοντας ρομπότ με εικονιστικά 
περιβάλλοντα από το tablet (για παιδιά 8+) 

5ο εργαστήριο: Προσομοιώσεις 
ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, εισαγωγή στην 
πλακέτα Arduino με προσομοίωση και με 
πλακέτες Arduino ειδικά διασκευασμένες 
για ευκολότερη χρήση από τα παιδιά  (9+)

6ο εργαστήριο: Projects με Ardui-
no και DIY ηλεκτρονικά: ο φάρος που 
αναβοσβήνει

7ο εργαστήριο: Projects με Arduino 
και DIY ηλεκτρονικά: φτιάχνουμε ένα 
ηλεκτρονικό μουσικό όργανο

8ο εργαστήριο: Projects με Arduino 
και DIY ηλεκτρονικά: το λουλούδι που 
ακολουθεί τον ήλιο

9ο εργαστήριο: Δημιουργία τρισδιάστατων 
μοντέλων (3D modelling)

10ο εργαστήριο: Εκτύπωση των 3D 
μοντέλων σε 3D printer

Επιπλέον προσφορές για όσες/όσους παρακολουθήσουν το πρόγραμμα:      δυνατότητα πρακτικής άσκησης ως εκπαιδευτές/τριες στα εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά ή/και στα 
ευρωπαϊκά projects της EDUMOTIVA        προαιρετική εκπόνηση εργασίας που θα περιλαμβάνει ένα project με τις τεχνολογίες του σεμιναρίου, υλοποίηση του project και αξιολόγηση με ομάδα παιδιών 
σε σχολείο ή στον χώρο της EDUMOTIVA        προαιρετική  παρουσίαση  σε ένα από τα συνέδρια που (συν)διοργανώνει η EDUMOTIVA (WeMakers conference, Roboscientists conference, EDURO-
BOTICS conference) ή στο Athens Science Festival.

με πιστοποίηση από το Πανεπιστήμιο Ανατολικής Φινλανδίας

http://edumotiva.eu/limesurvey/index.php?sid=74877&lang=el]
http://edumotiva.eu/edumotiva/
http://alimisis.edumotiva.eu/

