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Scientix και Εκπαίδευση. Μια προστιθέμενη αξία για τους 
εκπαιδευτικούς 

 
Γιωτόπουλος Γεώργιος 

Εκπαιδευτικός ΠΕ.84 - Ηλεκτρονικών, Υποδιευθυντής στο ΔΙΕΚ Πάτρας,  
Πρεσβευτής του Scientix,  

ggiotop@gmail.com 
 

Περίληψη 
Σε αυτή την εργαστηριακή παρουσίαση θα γίνει αρχικά γνωριμία με την ευρωπαϊκή 

πύλη Scientix. Μέσα από την ανάλυση του Scientix θα προκύψουν τα οφέλη από τη χρήση 
του καθώς και οι δυνατότητες που αυτό προσφέρει στον εκπαιδευτικό με σκοπό να 
εμπλουτίσει – εκτός από τα εργαστηριακά μαθήματα – και τα θεωρητικά. Αρχικά θα γίνει η 
παρουσίαση του European Schoolnet, το οποίο είναι ο συντονιστής φορέας του Scientix. 
Κατόπιν θα γίνει η παρουσίαση του τρόπου εγγραφής των νέων χρηστών στην πύλη και 
ύστερα θα γίνει επίδειξη και πρακτική εξάσκηση του τρόπου με τον οποίο 
πραγματοποιείται η αναζήτηση έργων (projects) καθώς και η αναζήτηση πόρων (resources). 
Ο σκοπός της εργαστηριακής παρουσίασης είναι να μυήσει τους εκπαιδευτικούς σε έναν 
διαφορετικό τρόπο προσέγγισης του γνωστικού τους αντικειμένου και να τους βοηθήσει να 
εμπλουτίσουν τον τρόπο διδασκαλίας των μαθημάτων που διδάσκουν. Η επιτυχία του 
εργαστηρίου θα οδηγήσει στην υιοθέτηση εκ μέρους των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 
της μεθοδολογίας και της ευρύτερης φιλοσοφίας που διακατέχει την πύλη του Scientix, 
προκειμένου να την εφαρμόσουν στη συνέχεια, στις σχολικές αίθουσες, με τους μαθητές 
τους. 

Λέξεις κλειδιά: Scientix, STEM, projects, αποθετήριο πόρων, resources, moodle 

Περιγραφή Εργαστηριακής Παρουσίασης 
Μέσα στην πύλη του Scientix βρίσκεται το υλικό του αποθετηρίου το οποίο μπορεί να 

αφορά σε έργα (projects) (Scientix, 2015a:14),  ή πόρους (resources) (Scientix, 2015b:4 ∙ 
Scientix, 2015a:14). Το Scientix φιλοξενεί Ευρωπαϊκά projects των STEM (Science – 
Technology – Engineering – Mechanics) που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
ή τα επιμέρους ευρωπαϊκά κράτη. Επίσης, μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης Moodle (Scientix, 2015a:22) οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 
παρακολουθήσουν μαθήματα τα οποία έχουν αναπτυχθεί από πρεσβευτές ή βοηθούς 
πρεσβευτές της δράσης. Παραδείγματα έργων (projects) που ενέχουν τη φιλοσοφία STEM 
είναι το eTwinning http://www.etwinning.gr/ και το Go Lab project https://www.golabz.eu/ 
για τα οποία θα γίνει ειδική μνεία στο παρόν εργαστήριο.  

Το eTwinning είναι μια ευρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές 
ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και 
πολιτισμικά οφέλη. Η δράση eTwinning δίνει στα σχολεία την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να 
μοιραστούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες.  

Στο Go Lab project και συγκεκριμένα στο αποθετήριο του, (https://www.golabz.eu/) 
μπορεί ο εκπαιδευτικός να βρει εικονικά και χειριζόμενα από απόσταση εργαστήρια για 
διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς όπως η Φυσική, η Αστρονομία, η Χημεία, η Βιολογία, 
η Γεωγραφία και τα Μαθηματικά. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει αυτά τα εργαστήρια 
μαζί με τους μαθητές του για να εμπλουτίσει τις δραστηριότητες της τάξης με διαδραστικά 
πειράματα και εμπεριστατωμένες παρουσιάσεις. Επιπλέον, σε αυτό το έργο μπορεί να βρει 
εφαρμογές διερευνητικής μάθησης, οι οποίες θα υποστηρίξουν τους μαθητές του στη 
διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων, στη διεξαγωγή επιστημονικών 
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πειραμάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Με τη χρήση του πιο πάνω αποθετηρίου 
μπορεί ο εκπαιδευτικός να φύγει από το δασκαλοκεντρικό μοντέλο μάθησης ή αλλιώς την 
από καθ’ έδρας διδασκαλία και να οδηγηθεί πλέον στο μαθητοκεντρικό μοντέλο, όπου ο 
μαθητής μαθαίνει πως να μαθαίνει, με συντονιστή και καθοδηγητή τον εκπαιδευτικό. 

Καλές πρακτικές 
Σε διάφορα workshops που πραγματοποιήθηκαν στο 2ο συνέδριο του Scientix (που 

διοργανώθηκε από τις 24 έως τις 26 Οκτωβρίου 2014 στις Βρυξέλλες), ξεχώρισε το 
λογισμικό επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality) με τίτλο: «Linking the real 
world with the virtual world», καθώς και ένα online εργαστήριο για μαθητές με 
προβλήματα όρασης (Scientix, 2015c:9). 

Προαπαιτούμενα 
Απαραίτητη προϋπόθεση για να υλοποιηθεί το εργαστήριο, είναι η γνώση ΤΠΕ 

(Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς. 
Οποιαδήποτε περαιτέρω γνώση σε εργαλεία Web 2.0 θα βοηθήσει στην ευόδωση της 
προσπάθειας. Η παρουσίαση του εργαστηρίου αφορά  - πέραν των τεχνικών ειδικοτήτων 
και των ειδικοτήτων θετικών επιστημών - και εκπαιδευτικούς θεωρητικών επιστημών. Οι 
τελευταίοι, μπορούν επίσης να συμμετέχουν, καθώς στο αποθετήριο του Scientix υπάρχουν 
πόροι (resources) για όλες σχεδόν τις ειδικότητες. Προκρίνεται η ομαδοσυνεργατική 
μέθοδος διδασκαλίας (σε ζευγάρια) με σκοπό να επιτευχθεί η ομότιμη διδασκαλία και 
μάθηση (peer teaching and learning). Μέσω της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου διδασκαλίας 
το ενδιαφέρον τους θα είναι «πολύ περισσότερο απ’ ότι η ανάγνωση φυλλαδίων ή η 
παρακολούθηση μιας διάλεξης» (Πολέμη – Τοδούλου, 2005). 

Εργαστηριακά μέσα 
Η εφαρμογή θα λάβει χώρα σε εργαστήριο Η/Υ. Απαραίτητη θεωρείται η χρήση πίνακα 

μαρκαδόρου και επικουρικά η χρήση χαρτοπίνακα. Επίσης, η χρήση βιντεοπροτζέκτορα για 
την προβολή τόσο του θεωρητικού, όσο και του πρακτικού μέρους, κρίνεται αναγκαία για 
την επίτευξη του σκοπού. 

Περιγραφή υποενοτήτων – Διδακτική Προσέγγιση 
Εισαγωγή. Παρουσίαση του European Schoolnet, του Scientix (ποιοι μπορούν να 

συμμετέχουν, πώς ωφελούνται οι εκπαιδευτικοί, τι μπορούν να αναζητήσουν μέσα στην 
πύλη κ.ο.κ.) και του ρόλου των πρεσβευτών του (Scientix, 2014 ∙ Scientix, 2015a:21). 
Κατόπιν, θα γίνει εγγραφή των εκπαιδευτικών στην πύλη και ύστερα, επίδειξη όλων των 
διαθέσιμων εργαλείων που μπορούν να κάνουν χρήση οι συμμετέχοντες, π.χ. discussion 
forums, κοινότητες πρακτικής, newsletter, digest, rss feeds, twitter, facebook, online 
meeting rooms, κ.ά. (Scientix, 2011:13). 
Τεχνικές Διδασκαλίας: Εισήγηση, συζήτηση, ερωταποκρίσεις  
Μέσα διδασκαλίας: Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πίνακας, Διαφάνειες  

Εργαστήριο Α’ Μέρος. Το υλικό του αποθετηρίου του Scientix που αφορά σε έργα 
(projects). 
Τεχνικές Διδασκαλίας: Ομάδες εργασίας σε ζευγάρια, εισήγηση, συζήτηση, ερωταποκρίσεις  
Μέσα διδασκαλίας: Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πίνακας, Διαφάνειες, φύλλο 
εργασίας.  

Εργαστήριο Β’ Μέρος. Το υλικό του αποθετηρίου του Scientix που αφορά σε πόρους 
(resources). 
Τεχνικές Διδασκαλίας: Ομάδες εργασίας σε ζευγάρια, εισήγηση, συζήτηση, ερωταποκρίσεις  
Μέσα διδασκαλίας: Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πίνακας, Διαφάνειες, φύλλο 
εργασίας.  
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Δραστηριότητες 
Μέσω της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου διδασκαλίας και της παρακίνησης των 

συμμετεχόντων από τον εκπαιδευτή, οι συμμετέχοντες θα πλοηγηθούν στην πύλη του 
Scientix και θα κάνουν αναζήτηση (Α’ Μέρος εργαστηρίου) σε έργα (projects) με κριτήρια τη 
θεματική ενότητα, την ομάδα - στόχο στην οποία απευθύνεται, την περίοδο υλοποίησης 
του προγράμματος ή τις συμμετέχουσες χώρες. Όλες οι πληροφορίες για τα 
παρουσιαζόμενα έργα είναι διαθέσιμες σε επτά γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, 
Ιταλικά, Πολωνικά, Ρουμανικά και Ισπανικά. Στο Β’ Μέρος του εργαστηρίου η αναζήτηση σε 
πόρους (resources) θα γίνει πάλι με τη χρήση κριτηρίων - φίλτρων (π.χ. μάθημα, τύπος 
μαθήματος, ηλικιακή ομάδα, γλώσσα). Βαρύτητα θα δοθεί στο μενού μαθήματα καθώς τα 
διαθέσιμα μαθήματα δεν αφορούν μόνο σε γνωστικά αντικείμενα συναφή με STEM, αλλά 
αφορούν μεταξύ άλλων τις ξένες γλώσσες, τη γλώσσα και τη λογοτεχνία, τα οικονομικά, τα 
θρησκευτικά, τις κοινωνικές επιστήμες, τις κλασσικές γλώσσες κ.ά. Επίσης, στον τύπο 
μαθήματος, η αναζήτηση μπορεί να γίνει και να αφορά σε apps, wikis, μελέτες περίπτωσης, 
προσομοιώσεις, παιχνίδια ρόλων, ιστολόγια, σχέδια μαθημάτων, δραστηριότητες 
προσανατολισμένες στην αναζήτηση (inquiry based learning) κ.ά. 

Οι δραστηριότητες αρχικά θα γίνουν σε δεδομένα φύλλα εργασίας με συγκεκριμένες 
ασκήσεις, ενώ στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί θα παροτρυνθούν να αναζητήσουν υλικό για 
τις δικές τους ειδικότητες. 

Συμπεράσματα 
Στην παρούσα εργαστηριακή παρουσίαση γίνεται ανάλυση και ανάπτυξη της πύλης 

Scientix και συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα από τη χρήση 
της. Μέσα από το Scientix οι συνάδελφοι μπορούν να βρουν εναλλακτικές προσεγγίσεις για 
τα μαθήματά τους, να ζητήσουν δωρεάν μεταφράσεις διδακτικού υλικού, να ανακαλύψουν 
νέα έργα εκπαίδευσης STEM και να εμπλακούν σε αυτά, να συμμετέχουν σε εθνικά και 
ευρωπαϊκά εργαστήρια, να συνεργαστούν και να συζητήσουν με άλλους καθηγητές STEM, 
να συμμετέχουν σε εθνικές και τοπικές δραστηριότητες και τέλος να έχουν πρόσβαση σε  
όλα τα τελευταία νέα σχετικά με τα προγράμματα εκπαίδευσης της επιστήμης και της 
κοινότητας Scientix. 
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Παράρτημα 
Προτεινόμενα φύλλα εργασίας. 

Φύλλα Δραστηριοτήτων 
Εγγραφή νέου χρήστη στην πύλη του Scientix. 
Δραστηριότητα 1. 
Ακολουθώντας τις οδηγίες όπως αναφέρονται στον πιο κάτω σύνδεσμο, 

πραγματοποιήστε την εγγραφή σας στην πύλη του Scientix. 
http://bit.ly/eggrafh2018 
 
Δραστηριότητα 2. 
Αναζήτηση μαθήματος στο Moodle. 
Έχοντας κάνει log in στο λογαριασμό σας, μπείτε στην πλατφόρμα ασύγχρονης 

εκπαίδευσης Moodle του Scientix, και αναζητήστε πληροφορίες για το μάθημα με τίτλο: 
Trinket. Παρατίθεται ο ιστοσύνδεσμος του Moodle: 

http://bit.ly/moodle_2018 
 
Δραστηριότητα 3. 
Αναζήτηση έργου (project). 
3.1. Ακολουθώντας τις οδηγίες, όπως αναφέρονται στον πιο κάτω σύνδεσμο, αναζητήστε 

πληροφορίες για έργα (projects) που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και προέρχονται από 
την Κύπρο. 

http://bit.ly/anazitisi2018 
3.2. Αναζητήστε πληροφορίες για έργα (projects) που έχουν ως θέμα την Εκπαίδευση. 
 
Δραστηριότητα 4.  
Αναζήτηση πόρων (resources). 
4.1. Ακολουθώντας τις οδηγίες, όπως αναφέρονται στον πιο κάτω σύνδεσμο, αναζητήστε 

πληροφορίες για πόρους (resources) στην ελληνική γλώσσα. 
http://bit.ly/anazitisi2018 
4.2. Αναζητήστε πληροφορίες για πόρους (resources) σχετικά με το μάθημα: Γεωγραφία, 

τύπος μαθήματος: σχέδιο μαθήματος και γλώσσα: ελληνικά. 
4.3. Αναζητήστε τους κάτωθι πόρους και ανακτήστε κάθε σχετική πληροφορία. 

α. How to Prepare Lectures for Flipped Classes 
β. Use of Augmented reality (AR) in Education 

 
Δραστηριότητα 5. 
Ελεύθερη δραστηριότητα. 
Αναζητήστε υλικό (έργα ή πόρους) για το μάθημα της ειδικότητάς σας. 
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