It's Lab time!
Συνδέοντας τα πανεπιστηµιακά
εργαστήρια µε τη σχολική τάξη.

http://unischoolabs.eun.org

Περιγραφή
Το έργο UniSchooLabS προωθεί τη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων και σχολείων πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης παρέχοντας πρόσβαση σε αποµακρυσµένα επιστηµονικά εργαστήρια µέσω
διαδικτύου και κινητών συσκευών.

Τι είναι το αποµακρυσµένο/εικονικό εργαστήριο;
Το αποµακρυσµένο εργαστήριο επιτρέπει την άµεση χρήση εργαστηριακού εξοπλισµού µέσω του διαδικτύου µε τη
βοήθεια ενός απλού περιηγητή. Οι χρήστες χρησιµοποιώντας νέες τεχνολογίες τηλεπικοινωνίας έχουν τη δυνατότητα
να διεξάγουν πειράµατα εξ’ αποστάσεως, δηλαδή, να κάνουν πραγµατικά πειράµατα µε εξοπλισµό που βρίσκεται
σε διαφορετική τοποθεσία από τη δική τους, χωρίς να έχουν άµεση επαφή µε τον εξοπλισµό. Το εικονικό εργαστήριο
από την άλλη µεριά, δεν διαθέτει πραγµατικό εργαστηριακό εξοπλισµό αλλά ένα διαδραστικό περιβάλλον που
επιτρέπει τη δηµιουργία και διεξαγωγή προσοµοιώσεων πραγµατικών πειραµάτων.

Ιστοσελίδα και διαδικτυακή κοινότητα
Το αποθετήριο του UniSchooLabS, http://unischoolabs.eun.org, είναι το σηµείο αναφοράς του έργου όπου
µπορεί να βρει κανείς όλες τις σχετικές πληροφορίες, νέες δραστηριότητες, εκδηλώσεις, έγγραφα αλλά και τα
αποτελέσµατα των πιλοτικών εφαρµογών. Το αποθετήριο δρα και ως είσοδος στη διαδικτυακή κοινότητα του
UniSchooLabS όπου είναι ο χώρος εργασίας και ανταλλαγής απόψεων µεταξύ των πιλοτικών σχολείων του έργου.
Η διαδικτυακή κοινότητα θα γίνει προσβάσιµη και από το ευρύ κοινό µε τη λήξη του έργου, το Σεπτέµβριο του 2012.

Οι βασικοί στόχοι του έργου
Οι βασικοί στόχοι του UniSchooLabS είναι οι εξής:
•
•

•
•
•

Βελτίωση της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστηµών στην Ευρώπη, δίνοντας στα σχολεία πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης πρόσβαση σε εργαστήρια πειραµάτων πανεπιστηµιακών σχολών.
Ανάπτυξη µιας εργαλειοθήκης η οποία θα περιλαµβάνει κατάλογο µε τα αποµακρυσµένα/εικονικά εργαστήρια,
οδηγούς εργαστηρίων για εκπαιδευτικούς και µαθητές, εργαλείο διαµόρφωσης εκπαιδευτικού σχεδιασµού και
ηλεκτρονικού τετραδίου εργαστηρίου.
Εµπλοκή δέκα (10) πιλοτικών σχολείων από τη Γερµανία, την Αυστρία την Ιταλία και την Ελλάδα, τα οποία θα
δοκιµάσουν και θα αξιολογήσουν την εργαλειοθήκη του UniSchooLabS.
Οργάνωση και διεξαγωγή παρουσιάσεων και σεµιναρίων κατάρτισης στο πλαίσιο συνεδρίων και άλλων σχετικών
εκδηλώσεων όπως για παράδειγµα τα συνέδρια EDEN 2011 και Spice 2011.
Παρουσίαση των αποτελεσµάτων αξιολόγησης του UniSchooLabS και προτάσεις για τη βελτίωση της
διδασκαλίας των Φυσικών Επιστηµών προς τη σχολική κοινότητα.

Τα πλεονεκτήµατα για τα σχολεία και τους
εκπαιδευτικούς
Το UniSchooLabS και η εργαλειοθήκη του προσφέρει στα σχολεία τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα:
•
•
•
•
•
•

Πρόσβαση σε µια ποιοτική συλλογή εργαστηρίων κατάλληλα για την πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση.
Πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό σε 4 γλώσσες (Αγγλικά, Γερµανικά, Ιταλικά και Ελληνικά).
Εργαλεία που επιτρέπουν στους χρήστες να δηµιουργήσουν νέες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και να τις
µοιραστούν µε συναδέλφους τους.
Εισαγωγικά σεµινάρια και ηµερίδες προκειµένου να γνωρίσουν οι ενδιαφερόµενοι την εργαλειοθήκη του
UniSchooLabS.
Υπηρεσία υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια των εφαρµογών.
Συµµετοχή σε µια διαδικτυακή κοινότητα εκπαιδευτικών.

Τα πλεονεκτήµατα για τις πανεπιστηµιακές σχολές
Τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει το UniSchooLabS για τις πανεπιστηµιακές σχολές είναι τα ακόλουθα:
•
•
•
•

Επέκταση της χρήσης των εργαστηρίων και των εργαλείων τους στα σχολεία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς
και συµµετοχή σε ένα δίκτυο αποµακρυσµένων/εικονικών εργαστηρίων που προσφέρουν υπηρεσίες σε σχολεία.
Μετάφραση των πληροφοριών των εργαστηρίων τους καθώς και του σχετικού υλικού τους στις γλώσσες των
εταίρων του UniSchooLabS (Αγγλικά, Γερµανικά, Ιταλικά και Ελληνικά).
Παραλαβή αναφοράς µε τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης από τους χρήστες (εκπαιδευτικούς και µαθητές).
Προώθηση των εργαστηρίων τους µέσω των δραστηριοτήτων διάδοσης του UniSchooLabS: ιστοσελίδα του
UniSchooLabS, σύνδεσµοι από τις ιστοσελίδες των εταίρων του έργου, παρουσιάσεις και εργαστήρια στο πλαίσιο
εθνικών και διεθνών εκδηλώσεων.

Οι εταίροι του UniSchooLabS
Το έργο UniSchooLabS συντονίζεται από το Scienter για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης και
Πολιτισµού (Directorate General of Education and Culture). Οι υπόλοιποι εταίροι του έργου είναι: European
Schoolnet, Ελληνογερµανική Αγωγή, Istituto per le Tecnologie Didattiche και Menon.
Scienter

http://www.scienter.org/

European Schoolnet (EUN)

http://europeanschoolnet.org

Ellinogermaniki Agogi

http://www.ea.gr/

Istituto per le Tecnologie Didattiche

http://www.itd.cnr.it/

MENON

http://www.menon.org/

Επικοινωνία
Αν έχετε ερωτήσεις ή θέλετε να µάθετε περισσότερα σχετικά µε το UniSchooLabS, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε
την κυρία:

Anne-Christin Tannhäuser
Tηλ.: +39 051 65 60 460
Email: actannhauser@scienter.org

To UniSchooLabS χρηµατοδοτείται µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του προγράµµατος ∆ιά Βίου Μάθησης και της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. Αυτό το φυλλάδιο εκφράζει της απόψεις του συντάκτη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται.

