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Βασικές επιδιώξεις INTELEd:
#1 Κοινωνική συμπερίληψη (Social 

Inclusion)  

▪ Προώθηση της κοινωνικής ένταξης μέσω καινοτομίας στην Ειδική και 

Ενιαία Εκπαιδευση.

▪ Δημιουργία ευκαιριών για όλα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες μέσω ενός 

παιδαγωγικού και μεθοδολογικού πλαισίου που καθοδηγείται από θεωρίες 

ενσώματης νόησης και τη χρήση πολυαισθητηριακών τεχνολογιών.
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Ορίζοντας την ενιαία εκπαίδευση

Ενιαία εκπαίδευση [Salamanca statement, 1994: 

Σχολείο για ΟΛΟΥΣ]

- Αποτελεσματική εκπαίδευση προς όλους τους 

μαθητές (ανεξαρτήτως ΚΟΕ, πολιτισμικό & 

εθνικό υπόβαθρο, ικανοτήτων κ.λπ.)

- Η διαφορετικότητα ως πηγή πλούτου

- Σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνική 

δικαιοσύνη, ισότητα, διαφορετικότητα, ισότιμη 

συμμετοχή, κοινωνική συμπερίληψη

- Βαθιά δημοκρατική προσέγγιση στην 

εκπαίδευση
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Βασικές επιδιώξεις INTELEd:
#2 Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

▪ Επαγγελματική επιμόρφωση και υποστήριξη μάχιμων εκπαιδευτικών

▪ Υποστήριξη σχολείων για την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και επιτυχία 

ΟΛΩΝ των μαθητών.

4



Νέες προκλήσεις… Καινούριες απαιτήσεις...

▪ “Οι αλλαγές στην εκπαίδευση και στην κοινωνία θέτουν νέες 

προκλήσεις στους εκπαιδευτικούς [...] οι σχολικές τάξεις περιέχουν 

ετερογενείς πληθυσμούς παιδιών από διαφορετικά υπόβαθρα, με 

διαφορετικά επίπεδα ικανοτήτων, με διαφορετικές ανάγκες, 

μαθησιακές δυσκολίες [...]

▪ Οι προκλήσεις αυτές απαιτούν από τους εκπαιδευτικούς όχι απλά 

να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες αλλά να αναβαθμίζουν 

και να βελτιώνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους συνεχώς"

5



Το πρόβλημα

Στο αρχικό πλαίσιο της κατάρτισής τους, οι εκπαιδευτικοί δεν

προετοιμάζονται επαρκώς για:

▪ διδασκαλία σε ετερογενείς σχολικές τάξεις.

▪ θέματα που αφορούν την ειδική και ενιαία εκπαίδευση.

▪ τη χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνολογιών που μπορούν να 

εμπλέξουν ενεργά τους μαθητές και να δημιουργήσουν μαθησιακές 

ευκαιρίες για ΟΛΑ τα παιδιά.
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Θεωρητικό πλαίσιο: Ενσώματη νόηση

Αδιαχώριστη σύνδεση ανάμεσα στο 

μυαλό (νόηση)-στο σώμα  και στον κόσμο 

που μας περιβάλλει! 

Η ανθρώπινη νόηση γίνεται αντιληπτή και 

κατανοητή σε συνάρτηση με το 

ανθρώπινο σώμα, και αντίστροφα το 

σώμα ως φυσική οντότητα που δρα και 

αλληλεπιδρά με στο φυσικό κόσμο έχει τη 

δυνατότητα να επηρεάσει και να 

μεταβάλλει την νοήση (νοητικές/γνωστικές 

λειτουργίες)
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Η ενεργός εμπλοκή του σώματος στην ανθρώπινη 

διαδικασία μπορεί να συμβάλει στην απόκτηση 

καινούργιων μαθησιακών εμπειριών. Πώς;
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Από την θεωρία της ενσώματης νόησης… 
στην ενσώματη μάθηση...

Πώς ένα βρέφος/νήπιο ανακαλύπτει τον κόσμο γύρω του;
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Τα πλεονεκτήματα της ενσώματης 
μάθησης...

▪ Αυξημένα επίπεδα επεξεργασίας: Πολλαπλά πολυαισθητηριακά 

ερεθίσματα

▪ Μειωμένα επίπεδα γνωστικού φορτίου: Χρήση της κίνησης για 

αποδέσμευση γνωστικών πόρων

▪ Σύνδεση αφηρημένου-συγκεκριμένου: Αφηρημένες έννοιες και ιδέες 

αποκτούν υπόσταση μέσω της αλληλεπίδρασης με το φυσικό κόσμο
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Από την ενσώματη νόηση στην ενσώματη 
μάθηση

Σε μαθησιακά περιβάλλοντα 

ενσώματης μάθησης οι μαθητές 

είναι ταυτοχρόνως: 

▪ Ψυχοκινητικά σώματα

▪ Αναστοχαστικές μονάδες

▪ Κοινωνικές υπάρξεις

Μηπως η ενσώματη μάθηση 

χρειάζεται να γίνει αναπόσπαστο 

μέρος των σύγχρονων παιδαγωγικών 

προσεγγίσεων; 
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Η μάθηση μέσω πολυαισθητηριακής 
διδασκαλίας δεν είναι κάτι νέο!
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Ενσώματη αλληλεπίδραση  (Dourish, 2001)

Η ανάδυση καινοτόμων τεχνολογιών 

που επιτρέπουν τη κίνηση, τη 

φυσικότητα στην αλληλεπίδραση,  

την εμπλοκή ολόκληρου του 

ανθρώπινου σώματος, έχει αρχίσει 

να οδηγεί στην περαιτέρω διάδοση 

μαθησιακών περιβαλλόντων που 

στηρίζονται στη θεωρία της 

ενσώματης νόησης. 
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Οι πολυαισθητητηριακές 

τεχνολογίες, όπως τα κινητικά 

ψηφιακά παιχνίδια, μπορούν να 

προσφέρουν καινούριες ευκαιρίες 

για ενσώματη μάθηση στο πλαίσιο 

της ειδικής και ενιαίας εκπαίδευσης. 
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Πολυαισθητηριακές τεχνολογίες για 
ενσώματη μάθηση

Leap motion
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Kinect camera



Πολυαισθητηριακές τεχνολογίες για ενσώματη 
μάθηση
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Leap motion

http://www.youtube.com/watch?v=_d6KuiuteIA

http://www.youtube.com/watch?v=_d6KuiuteIA


Πολυαισθητηριακές τεχνολογίες για ενσώματη 
μάθηση
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Kinect

http://www.youtube.com/watch?v=upCnHdrdGUc

http://www.youtube.com/watch?v=upCnHdrdGUc


Παραδείγματα ψηφιακών παιχνιδιών 

ενσώματης μάθησης
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Για την ενιαία και γενική εκπ/ση Για την ειδική εκπ/ση



Εφαρμογή 1: Γωνιογνώστες
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▪ Μάθημα: Μαθηματικά 

▪ Ενότητα: Γεωμετρία, Εκμάθηση γωνιών

▪ Τάξη: Γ΄- Στ’ Δημοτικού

▪ Συγκείμενο: Γενική τάξη

▪ 3 επίπεδα εφαρμογής

o Επίπεδο 1: Ελεύθερη δημιουργία γωνίας

o Επίπεδο 2: Δημιουργία προκαθορισμένης γωνιών (π.χ. ορθή, οξεία, αμβλεία)

o Επίδο 3: Δημιουργία τριγώνων (Ορθογώνιο, αμβλυγώνιο, οξυγώνιο)



Γωνιογνώστες
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https://youtu.be/-HcwQKNBoI8



Εφαρμογή 2: Μικροί καρδιολόγοι
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▪ Μάθημα: Φυσικές επιστήμες

▪ Ενότητα: Το σώμα και υγεία μας

▪ Τάξη: Ε’ Δημοτικού

▪ Συγκείμενο: Γενική τάξη

▪ 3 επίπεδα εφαρμογής

o Επίπεδο 1: Δομή και λειτουργία της καρδιάς

o Επίπεδο 2: Μικρή και μεγάλη κυκλοφορία αίματος

o Επίπεδο 3: Υγεία του κυκλοφορικού συστήματος



Μικροί Καρδιολόγοι
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https://www.youtube.com/watch?v=YFbNSYAJAjo



Εφαρμογή 3: Σουίτα παιχνιδιών Kinems
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Περιλαμβάνει ποικίλα εκπαιδευτικά παιχνίδια, ενσώματης 

μάθησης 

▪ Τάξη: Α’- Γ’ Δημοτικού

▪ Συγκείμενο: Γενική τάξη / Ειδική μονάδα

Παραδείγματα:

- Μαθηματικά μπαλόνια (Mathloons): Εξάσκηση 

νοερών υπολογισμών στην +– × ÷ και κλάσματα έως 

την 100αδα.

- Αυγολέξεις (Lexis): Γλωσσική ανάπτυξη, δεξιότητες 

πρώτης γραφής, ανάγνωσης και ορθογραφίας

- Άλλα https://academy.kinems.com/games

https://academy.kinems.com/games


http://www.youtube.com/watch?v=3mrrZlumIh0

http://www.youtube.com/watch?v=3mrrZlumIh0


Ψηφιακά παιχνίδια ενσώματης μάθησης... 
για ΟΛΟΥΣ

25

▪ Μαθησιακά κίνητρα: Αύξηση των κινήτρων - Αυξημένη εμπλοκή 

▪ Προσοχή & εστίαση: Αυξημένα επίπεδα συγκέντρωσης

▪ Κινητικές δεξιότητες: Μεγαλύτερη ακρίβεια και συγχρονισμός των κινήσεων

▪ Συναισθηματική ανάπτυξη: Ανάπτυξη/Εκδήλωση θετικών συναισθημάτων

▪ Κοινωνική ανάπτυξη: Συνεργασία και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις

▪ Ακαδημαϊκή ανάπτυξη: Η κίνηση συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση και 

απομνημόνευση του μαθησιακού περιεχομένου (ιδιαίτερα, όσο συνάδει 

περισσότερο μ’ αυτό)



Ψηφιακά παιχνίδια ενσώματης μάθησης... 
για ΟΛΟΥΣ

26

▪ Πόσο σημαντικά είναι τα μαθησιακά κέρδη για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες;

o Παιδιά υπερκινητικά / με ελλειμματική προσοχή

o Παιδιά με κινητικά προβλήματα

o Παιδιά στο φάσμα του αυτισμού

o Παιδιά με συναισθηματικά προβλήματα

o Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία)

▪ Πόσο σημαντικά είναι τα μαθησιακά κέρδη για όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά 

μιας σχολικής τάξης;
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