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Τα καινοτόμα εργαστήρια STE(A)M είναι σε λειτουργία!
Τώρα, που έχει οριστικοποιηθεί το Διαδικτυακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικών, οι εταίροι οργανώνουν εργαστήρια σε διαφορετικά σχολεία σε όλες τις
χώρες εταίρους με σκοπό να εμπλακούν ενεργά τόσο τους δασκάλους όσο και τους
μαθητές σε δραστηριότητες που κάνουν το AR4STEAM σε δράση!
Στην πραγματικότητα, διάφορες πρωτοβουλίες που σχετίζονται με θέματα STE(A)M και
βασίζονται σε καινοτόμες τεχνολογίες AR διοργανώνονται στη Γερμανία, την Τουρκία,
την Ολλανδία, το Βέλγιο και την Ιταλία. Η βασική ιδέα πίσω από το σχεδιασμό και την
υλοποίηση αυτών των πρωτοβουλιών είναι ο συνδυασμός ροών εργασίας παρακίνησης
που βασίζονται σε στρατηγικές μάθησης βάσει παιχνιδιών με καθηλωτικές τεχνολογίες
που ενισχύουν τη μαθησιακή εμπειρία.
Τα εργαστήρια AR4STEAM συνεχίζουν να χρησιμοποιούν διαφορετικές εφαρμογές AR
και να καλύπτουν διαφορετικές πτυχές του STEAM: Από τα Μαθηματικά στην
Αστρονομία!
Οι DIPF, SAMANDIRA, ITT Marco Polo και AEDE έχουν ήδη οργανώσει και υλοποιήσει τα
εργαστήριά τους στα οποία συμμετέχουν τουλάχιστον 4 καθηγητές και 4 μαθητές. Τα
αποτελέσματα μαγνητοσκοπήθηκαν και τα βίντεο θα ανέβουν σύντομα στο website του
έργου μας!
Μείνετε συντονισμένοι!
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Έχετε ακούσει για τα Εθνικά Εργαστήρια AR4STEAM;
Οι εταίροι οργανώνουν και εκτελούν εθνικά εργαστήρια σε υβριδική, πρόσωπο με
πρόσωπο ή διαδικτυακή μορφή στο πλαίσιο της παρουσίασης των αποτελεσμάτων του
έργου και καλούν ακόμη περισσότερους συμμετέχοντες να συμμετάσχουν ενεργά.
Δάσκαλοι σχολείων, μαθητές, ενδιαφερόμενοι φορείς, δημόσιες αρχές,
εμπειρογνώμονες τομέα, ερευνητικά ιδρύματα, φορείς χάραξης πολιτικής και άλλα
ενδιαφερόμενα μέρη προσκλήθηκαν με σκοπό να εκτεθούν στις στρατηγικές
AR4STEAM και να διαδώσουν τα αποτελέσματα στα δίκτυά τους. Τα εργαστήρια που
έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής είναι:
Στην Κύπρο οργανώνεται από την HEARTHANDS SOLUTIONS: 22.09.2021
Στη Γερμανία οργανώνεται από την DIPF: 30.09.2021
Στην Τουρκία οργανώνεται από την SAMANDIRA: 27.10.2021
Στην Ιταλία οργανώνεται από την ITT Marco Polo με τη βοήθεια της Effebi: 28.10.2021

Το έργο AR4STEAM– τι θα συμβεί στη συνέχεια?
Το τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό εργαστήριο AR4STEAM θα πραγματοποιηθεί
στην Ολλανδία και θα διοργανωθεί από την AGORA. Αναμένεται να διαρκέσει μέχρι
πριν από τα Χριστούγεννα, ενώ η AGORA σχεδιάζει ήδη να φιλοξενήσει ένα Εθνικό
Εργαστήριο που θα παρουσιάζει τα αποτελέσματα του έργου στις 20 Ιανουαρίου
2022.
Θα μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το εργαστήριο στην ενότητα
ειδήσεων της ιστοσελίδας μας.
Το περιμένουμε όλοι με ανυπομονησία!
Ερωτήσεις; Ανατροφοδότηση? Μη διστάσετε να συμμετάσχετε!

H ομάδα του AR4STEAM
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