Κέρκυρα,	
  Ιανουάριος	
  2014	
  

Τι είναι το ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΝ-21;

•

Εγκεκριµένο έργο προς υλοποίηση στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης 164 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ),
Κατηγορία Πράξης «Δράσεις για τον πολιτισµό στην
εκπαίδευση», που συγχρηµατοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο-ΕΚΤ) και
από εθνικούς πόρους

Πολιτισµός

Τεχνολογίες
Δράσεις για τον
πολιτισµό στην
εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Κίνητρο
Project
Συµµετοχή

Μαθαίνω
Βίωµα
Συνεργάζοµαι

Γενικά στοιχεία για
το έργο

Βασικοί	
  άξονες	
  υλοποίησης

-

σχεδίαση καινοτόµων εκπαιδευτικών προγραµµάτων (ΚΕΠ)

-

-

ανάπτυξη και υλοποίηση των παραπάνω εκπαιδευτικών προγραµµάτων µέσω µίας
εκπαιδευτικής - διαδραστικής πλατφόρµας

-

-

δηµιουργία εκπαιδευτικού περιεχοµένου σε θέµατα πολιτιστικής ταυτότητας και
κληρονοµιάς
υποστήριξη/διεύρυνση υφιστάµενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και προσεγγίσεων
(π.χ. η βιωµατική µάθηση), µε βασικό µέσο και εργαλείο τον πολιτισµό.

αξιοποίηση των τεχνολογιών πέραν των πολυµέσων για την ενεργό συµµετοχή και
εµπλοκή των µαθητών

αξιολόγηση των προγραµµάτων µέσω της πιλοτικής εφαρµογής τους σε σχολεία µε
στόχο την αποτύπωση της συµβολής τους

-

στη βελτίωση των δεικτών της αποτελεσµατικότητας της εκπαίδευσης
στην εκπαίδευση σε θέµατα πολιτιστικής κληρονοµιάς.

Συμμετέχοντες	
  φορείς

Δομή	
  του	
  προγράμματος
Συνολικά 78 Παραδοτέα οργανωµένα σε 6 Πακέτα Εργασίας (ΠΕ):
ΠΕ1: Οργάνωση και διαχείριση
ΠΕ2: Καινοτόµα εκπαιδευτικά προγράµµατα
ΠΕ3: Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό
ΠΕ4: Εκπαιδευτική - διαδραστική πλατφόρµα εκπαιδευτικής µάθησης
ΠΕ5: Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση
ΠΕ6: Δηµοσιότητα
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Χρονοδιάγραµµα του έργου

ΠΕ1

Οργάνωση#και#Διαχείριση
Δ1.1

Συνεδριάσεις#της#Επιτροπής#Συντονισμού#και#Επιστημονικής#Καθηδήγησης#(Ε.Σ.Ε.Κ.)
Π1.1.1 Πρακτικά*1ης*συνεδρίασης*Επιτροπής*Συντονισμού*και*Επιστημονικής*Καθοδήγησης
Π1.1.2 Πρακτικά*2ης*συνεδρίασης*Επιτροπής*Συντονισμού*και*Επιστημονικής*Καθοδήγησης
Π1.1.3 Πρακτικά*3ης*συνεδρίασης*Επιτροπής*Συντονισμού*και*Επιστημονικής*Καθοδήγησης
Π1.1.4 Πρακτικά*4ης*συνεδρίασης*Επιτροπής*Συντονισμού*και*Επιστημονικής*Καθοδήγησης
Π1.1.5 Πρακτικά*5ης*συνεδρίασης*Επιτροπής*Συντονισμού*και*Επιστημονικής*Καθοδήγησης
Π1.1.6 Πρακτικά*έκτακτων*συνεδριάσεων*Επιτροπής*Συντονισμού*και*Επιστημονικής*Καθοδήγησης

Δ1.2

Συνεδριάσεις#της#Συμβουλευτικής#Επιτροπής#Εκπαιδευτικού#Σχεδιασμού#(Σ.Ε.Ε.Σ.)

Δ1.3

Συυγραφή#αναφορών#προόδου#του#έργου

Π1.2.1 Πρακτικά*συνεδριάσεων*της*Συμβουλευτικής*Επιτροπής*Εκπαιδευτικού*Σχεδιασμού*(Σ.Ε.Ε.Σ.)

Π1.3.1 Ενδιάμεσες*εκθέσεις*/*αναφορές
Π1.3.2 Τελική*έκθεση

ΠΕ2

Καινοτόμα#Εκπαιδευτικά#Προγράμματα
Δ2.1

Σύνθεση#και#Δημιουργία#Πιλοτικών#Παραδειγμάτων#Κ.Ε.Π.
Π2.1.1 Πιλοτικό*Παράδειγμα*Κ.Ε.Π.*για*την*Ηλικιακή*Ομάδα*1*σε*ψηφιακό*περιβάλλον
Π2.1.2 Πιλοτικό*Παράδειγμα*Κ.Ε.Π.*για*την*Ηλικιακή*Ομάδα*2*σε*ψηφιακό*περιβάλλον
Π2.1.3 Πιλοτικό*Παράδειγμα*Κ.Ε.Π.*για*την*Ηλικιακή*Ομάδα*3*σε*ψηφιακό*περιβάλλον
Π2.1.4 Πιλοτικό*Παράδειγμα*Κ.Ε.Π.*για*την*Ηλικιακή*Ομάδα*4*σε*ψηφιακό*περιβάλλον
Π2.1.5 Πιλοτικό*Παράδειγμα*Κ.Ε.Π.*για*την*Ηλικιακή*Ομάδα*5*σε*ψηφιακό*περιβάλλον

Δ2.2

Σύνθεση#και#Δημιουργία#πρωτότυπων#Κ.Ε.Π.
Π2.2.1 Πρότυπα*Κ.Ε.Π.*για*την*Εκπαιδευτική*Θεματική*1*Q*Ηλικιακές*Ομάδες:*1,*2,*3,*4,*5
Π2.2.2 Πρότυπα*Κ.Ε.Π.*για*την*Εκπαιδευτική*Θεματική*2*Q*Ηλικιακές*Ομάδες:*2,*3,*4,*5
Π2.2.3 Πρότυπα*Κ.Ε.Π.*για*την*Εκπαιδευτική*Θεματική*3*Q*Ηλικιακές*Ομάδες:*1,*2,*3,*4,*5
Π2.2.4 Πρότυπα*Κ.Ε.Π.*για*την*Εκπαιδευτική*Θεματική*4*Q*Ηλικιακές*Ομάδες:*1,*2,*3,*4,*5
Π2.2.5 Πρότυπα*Κ.Ε.Π.*για*την*Εκπαιδευτική*Θεματική*5*Q*Ηλικιακές*Ομάδες:*1,*2,*3,*4,*5

• Ηµεροµηνία έναρξης: 1/1/2014
!
• Ηµεροµηνία λήξης: 31/12/2015
!
• Ανάπτυξη καινοτόµων εκπαιδευτικών
!

ΠΕ3

Συνοδευτικό#Εκπαιδευτικό#Υλικό
Δ3.1

Δημιουργία#Εγχειριδίων#Χρήσης
Εγχειρίδιο*χρήσης*πλατφόρμας*διαμόρφωσης*Κ.Ε.Π.*για*τον*Εκπαιδευτικό*σε*ηλεκτρονική*
Π3.1.1
μορφή
Εγχειρίδιο*χρήσης*Εκπαιδευτικής*–*Διαδραστικής*Πλατφόρμας*Βιωματικής*Μάθησης*σε*
Π3.1.2
ηλεκτρονική*μορφή*για*την*Ηλικιακή*Ομάδα*1
Εγχειρίδιο*χρήσης*Εκπαιδευτικής*–*Διαδραστικής*Πλατφόρμας*Βιωματικής*Μάθησης*σε*
Π3.1.3
ηλεκτρονική*μορφή*για*την*Ηλικιακή*Ομάδα*2
Εγχειρίδιο*χρήσης*Εκπαιδευτικής*–*Διαδραστικής*Πλατφόρμας*Βιωματικής*Μάθησης*σε*
Π3.1.4
ηλεκτρονική*μορφή*για*την*Ηλικιακή*Ομάδα*3
Εγχειρίδιο*χρήσης*Εκπαιδευτικής*–*Διαδραστικής*Πλατφόρμας*Βιωματικής*Μάθησης*σε*
Π3.1.5
ηλεκτρονική*μορφή*για*την*Ηλικιακή*Ομάδα*4
Εγχειρίδιο*χρήσης*Εκπαιδευτικής*–*Διαδραστικής*Πλατφόρμας*Βιωματικής*Μάθησης*σε*
Π3.1.6
ηλεκτρονική*μορφή*για*την*Ηλικιακή*Ομάδα*5

Δ.3.2 Δημιουργία#Εκπαιδευτικού#Υλικού#Προετοιμασίας#Μαθητών
Π3.2.1 Ηλεκτρονικό*Τετράδιο*Μαθητή*για*την*Ηλικιακή*Ομάδα*1
Π3.2.2 Ηλεκτρονικό*Τετράδιο*Μαθητή*για*την*Ηλικιακή*Ομάδα*2
Π3.2.3 Ηλεκτρονικό*Τετράδιο*Μαθητή*για*την*Ηλικιακή*Ομάδα*3

προγραµµάτων: 1/1/2014 - 30/10/2014

Π3.2.4 Ηλεκτρονικό*Τετράδιο*Μαθητή*για*την*Ηλικιακή*Ομάδα*4
Π3.2.5 Ηλεκτρονικό*Τετράδιο*Μαθητή*για*την*Ηλικιακή*Ομάδα*5
Δ.3.3 Δημιουργία#Εκπαιδευτικού#Υλικού#Προετοιμασίας#Εκπαιδευτικού
Π3.3.1 Ηλεκτρονικό*Τεύχος*Προετοιμασίας*Εκπαιδευτικού*για*την*Ηλικιακή*Ομάδα*1
Π3.3.2 Ηλεκτρονικό*Τεύχος*Προετοιμασίας*Εκπαιδευτικού*για*την*Ηλικιακή*Ομάδα*2

•

Π3.3.3 Ηλεκτρονικό*Τεύχος*Προετοιμασίας*Εκπαιδευτικού*για*την*Ηλικιακή*Ομάδα*3

Ανάπτυξη συνοδευτικού / υποστηρικτικού
ηλεκτρονικού υλικού: 1/9/2014 - 31/1/2015

Π3.3.4 Ηλεκτρονικό*Τεύχος*Προετοιμασίας*Εκπαιδευτικού*για*την*Ηλικιακή*Ομάδα*4
Π3.3.5 Ηλεκτρονικό*Τεύχος*Προετοιμασίας*Εκπαιδευτικού*για*την*Ηλικιακή*Ομάδα*5

ΠΕ4

Εκπόνηση#μελετών#και#καταγραφή#απαιτήσεων

Δ4.2

Υλοποίηση#της#πλατφόρμας

Π4.1.1 Ανάλυση*απαιτήσεων*συστήματος*λογισμικού

!

• Πιλοτική εφαρµογή (φάση Α’): 1/3/2015 - 15/6/2015
!
• Πιλοτική εφαρµογή (φάση Β’): 1/9/2015 - 30/11/2015
!
• Ολοκλήρωση αξιολόγησης: 31/12/2015

Εκπαιδευτική#W#Διαδραστική#Πλατφόρμα#Βιωματικής#Μάθησης
Δ4.1

Π4.1.2 Μελέτη*δικτύωσης*χώρων*ενδιαφέροντος
Π4.2.1 Εφαρμογή*δημιουργίας*Κ.Ε.Π.*από*πρότυπα
Π4.2.2 Ολοκληρωμένη*εφαρμογή*πελάτη*εκτελέσιμη*σε*περιβάλλον*tablet
Π4.2.3 Ολοκληρωμένη*εφαρμογή*εξυπηρετητή
Δ4.3

Ολοκλήρωση#και#εγκατάσταση
Π4.3.1 Πλήρως*εγκατεστημένη*πλατφόρμα*στους*χώρους*ενδιαφέροντος

ΠΕ5

Πιλοτική#Εφαρμογή#και#Αξιολόγηση
Δ5.1

Δημιουργία#υλικού#αξιολόγησης
Π5.1.1 Πρότυπο*ερωτηματολόγιο*αξιολόγησης*από*μαθητές*Ηλικιακής*Ομάδας*1
Π5.1.2 Πρότυπο*ερωτηματολόγιο*αξιολόγησης*από*μαθητές*Ηλικιακής*Ομάδας*2
Π5.1.3 Πρότυπο*ερωτηματολόγιο*αξιολόγησης*από*μαθητές*Ηλικιακών*Ομάδων*3,*4*και*5
Π5.1.4 Πρότυπο*ερωτηματολόγιο*αξιολόγησης*από*εκπαιδευτικό
Π5.1.5 Ολοκληρωμένη*ηλεκτρονική*πλατφόρμα*αξιολόγησης

Δ5.2

Προμήθεια#εξοπλισμού

Δ5.3

Πιλοτική#εφαρμογή#σε#ομάδες#μαθητών

Π5.2.1 Ανάλυση*προδιαγραφών*εξοπλισμού
Π5.2.2 Ηλεκτρονικός*εξοπλισμός*απαραίτητος*για*την*υλοποίηση*του*έργου
Π5.3.1 Επισκέψεις*Q*συμμετοχή*μαθητών*Ηλικιακής*Ομάδας*1*(Φάση*Α'*και*Β')
Π5.3.2 Επισκέψεις*Q*συμμετοχή*μαθητών*Ηλικιακής*Ομάδας*2*(Φάση*Α'*και*Β')
Π5.3.3 Επισκέψεις*Q*συμμετοχή*μαθητών*Ηλικιακής*Ομάδας*3*(Φάση*Α'*και*Β')
Π5.3.4 Επισκέψεις*Q*συμμετοχή*μαθητών*Ηλικιακής*Ομάδας*4*(Φάση*Α'*και*Β')
Π5.3.5 Επισκέψεις*Q*συμμετοχή*μαθητών*Ηλικιακής*Ομάδας*5*(Φάση*Α'*και*Β')
Π5.3.6 Επισκέψεις*Q*συμμετοχή*ΜμεΕΕΑ*(Φάση*Α'*και*Β')
Δ5.4

Αξιολόγηση#εκπαιδευτικής#δράσης
Π5.4.1 Έκθεση*αξιολόγησης*εκπαιδευτικής*δράσης*για*την*Ηλικιακή*Ομάδα*1*(Φάση*Α'*και*Β')
Π5.4.2 Έκθεση*αξιολόγησης*εκπαιδευτικής*δράσης*για*την*Ηλικιακή*Ομάδα*2*(Φάση*Α'*και*Β')
Π5.4.3 Έκθεση*αξιολόγησης*εκπαιδευτικής*δράσης*για*την*Ηλικιακή*Ομάδα*3*(Φάση*Α'*και*Β')
Π5.4.4 Έκθεση*αξιολόγησης*εκπαιδευτικής*δράσης*για*την*Ηλικιακή*Ομάδα*4*(Φάση*Α'*και*Β')
Π5.4.5 Έκθεση*αξιολόγησης*εκπαιδευτικής*δράσης*για*την*Ηλικιακή*Ομάδα*5**(Φάση*Α'*και*Β')
Π5.4.6 Έκθεση*αξιολόγησης*εκπαιδευτικής*δράσης*για*ΜμεΕΕΑ**(Φάση*Α'*και*Β')
Π5.4.7 Έκθεση*αξιολόγησης*συνολικής*εκπαιδευτικής*δράσης

ΠΕ6

Δημοσιότητα
Δ6.1

Δημοσιότητα#στο#διαδίκτυο
Π6.1.1 Επίσημος*ιστοχώρος*του*έργου
Π6.1.2 Επικαιροποίηση/ενημέρωση*του*ιστοχώρου*του*έργου
Π6.1.3 Αυτόνομο*κοινωνικό*Q*εκπαιδευτικό*δίκτυο
Π6.1.4 Παρουσία*και*ενημερώσεις*σε*σημαντικά*κοινωνικά*δίκτυα

Δ6.2

Δημιουργία#υλικού#δημοσιότητας#σε#έντυπη#μορφή
Π6.2.1 Σχεδίαση*και*εκτύπωση*διαφημιστικούQενημερωτικού*τρίπτυχου
Π6.2.2 Σχεδίαση*και*εκτύπωση*διαφημιστικού*τρίπτυχου*(ενημερωμένη*έκδοση)
Π6.2.3 Σχεδίαση*και*εκτύπωση*αφίσας*και*διαφημιστικού*banner

Δ.6.3 Διοργάνωση#ημερίδων#και#ενημερωτικών#εκδηλώσεων
Π6.3.1 Ημερίδα*για*Εκπαιδευτικούς*(Κέρκυρα)
Π6.3.2 Ημερίδα*για*Εκπαιδευτικούς*(Λευκάδα)
Π6.3.3 Ημερίδα*για*Εκπαιδευτικούς*(Ιθάκη)
Π6.3.4 Ημερίδα*για*Εκπαιδευτικούς*(Κεφαλονιά)
Π6.3.5 Ημερίδα*για*Εκπαιδευτικούς*(Ζάκυνθος)
Π6.3.6 Ενημερωτικές*επισκέψεις*σε*σχολικές*μονάδες*της*Περιφέρειας*Ιονίων*Νήσων
Π6.3.7 Ανοικτή*Εκδήλωση*Ενημέρωσης*για*το*Έργο
Π6.3.8 Εκδήλωση*Ανακοίνωσης*των*Αποτελεσμάτων*του*Έργου
Δ.6.4 Δημιουργία#υλικού#δημοσιότητας#σε#ραδιοτηλεοπτικά#μέσα
Π6.4.1 Δημιουργία*ραδιοφωνικού*spot
Π6.4.2 Δημιουργία*τηλεοπτικού*spot

Καινοτοµία του προγράµµατος

•
•
•
!

•

Υλοποίηση εκπαιδευτικών σεναρίων µε χρήση
τεχνολογιών της υφισταµένης στάθµης της τεχνικής
στο χώρο των διαδραστικών συστηµάτων και της
ψηφιακής οπτικοακουστικής αναπαράστασης

!

Εκτεταµένη πιλοτική εφαρµογή σε επίπεδο
νησιωτικής / αποκεντρωµένης περιφέρειας

!

Στοχευµένη και ολοκληρωµένη αξιολόγηση και
δικτύωση των συµµετεχόντων µαθητών
Για πρώτη φορά µια Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης συµµετέχει σε χρηµατοδοτούµενο
από το ΕΣΠΑ πρόγραµµα

Καινοτόμα	
  
Εκπαιδευτικά	
  
Προγράμματα

Καινοτόµο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα
!
Διαδραστικές Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Ηλικιακές οµάδες:
!

1: Νηπιαγωγείου – Α’ τάξη
Δηµοτικού
2: Β’, Γ’ και Δ΄ τάξη Δηµοτικού
3: Ε’ - ΣΤ’ τάξη Δηµοτικού και Α’
Γυµνασίου
4: Β’ και Γ’ τάξη Γυµνασίου
5: Α’, Β’ και Γ’ τάξη Λυκείου

Θεµατικές Ενότητες
!

1: Ιστορία
2: Ελληνική Γλώσσα (Δηµιουργική
Γραφή) και Ξένες Γλώσσες
(Αγγλικά, Γαλλικά Γερµανικά)
3: Μαθηµατικά και Πληροφορική
4: Πολιτισµός: ανθρωπογενές και
φυσικό περιβάλλον
5: Καλές Τέχνες µε έµφαση στην
µουσική και την ζωγραφική

Οργάνωση	
  ΚΕΠ
Πρότυπο Καινοτόµο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα
(1 ανά Ηλικιακή Οµάδα και Εκπαιδευτική Θεµατική)
Διαδραστική Εκπαιδευτική Δραστηριότητα 1

Διαδραστική Εκπαιδευτική Δραστηριότητα 3
Διαδραστική Εκπαιδευτική Δραστηριότητα 4
Διαδραστική Εκπαιδευτική Δραστηριότητα 5
Διαδραστική Εκπαιδευτική Δραστηριότητα 6
Διαδραστική Εκπαιδευτική Δραστηριότητα 7

Τεχνολογία

Εκπαιδευτικά σενάρια

Διαδραστική Εκπαιδευτική Δραστηριότητα 2

Κριτήρια 	

Διαμόρφωσης Κ.Ε.Π.

Πολυμεσική Βάση Δεδομένων

Πρότυπο Κ.Ε.Π.#1

Εκπαιδευτική	

Θεματική
Ηλικιακή 	

Ομάδα

Πρότυπο Κ.Ε.Π.#2

Κ.Ε.Π.
Δ.Ε.Δ. #1

...
Πρότυπο Κ.Ε.Π.#Ν

Δ.Ε.Δ. #2

Δ.Ε.Δ. #1

...

Δ.Ε.Δ. #2

Δ.Ε.Δ. #Μ

Παράμετρος #1

...

Παράμετρος #Ν
Παράμετρος #1

...

Παράμετρος #Ν

Παράμετρος #1

...

Παράμετρος #Ν

(Μ<Ν)

...
Δ.Ε.Δ. #Ν

Προσαρμογή 	

Δ.Ε.Δ.

Σημασιολογικό 	

περιεχόμενο

Εκπαιδευτική – Διαδραστική
Πλατφόρμα Βιωματικής Μάθησης

Υλοποίηση	
  πιλοτικής	
  εφαρμογής

Οι χώροι ενδιαφέροντος / υλοποίησης της πιλοτικής εφαρµογής …

… έχουν εύκολη πρόσβαση (επιλογή χώρων κοντά στις
πρωτεύουσες των νησιών), αλλά και εναλλακτικές
προσέγγισης µέσω κατάλληλου, ασφαλούς οδικού δικτύου

… είναι επισκέψιµοι σε χρονικές περιόδους κατά τη διάρκεια
της σχολικής χρονιάς

… έχουν ικανή έκταση και κατάλληλο ανάγλυφο που να
επιτρέπει την ταυτόχρονη (από πολλές οµάδες µαθητών)
ανάπτυξη δραστηριοτήτων

… παρέχουν την ελάχιστα απαιτούµενη ασφάλεια κατά την
υλοποίηση των δράσεων στους µαθητές

Παλαιό Φρούριο
Κέρκυρας

Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο
Ζακύνθου

Κάστρο Αγίου Γεωργίου
στα Περατάτα
Κέντρα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης

Κάστρο της Αγίας
Μαύρας
Παλαιοχώρα Ιθάκης

Φρούρια - Κάστρα
Κέρκυρα – Παλαιό Φρούριο,
Κεφαλλονιά – Κάστρο Αγίου
Γεωργίου και Λευκάδα – Κάστρο της
Αγίας Μαύρας: Θεµατική Ενότητα 1
(Ιστορία) και 5 (Καλές Τέχνες µε
έµφαση στην µουσική και την
ζωγραφική).

Αρχαίοι Οικισµοί
Ιθάκη – Παλαιοχώρα: Θεµατική
Ενότητα 2 (Ελληνική Γλώσσα
(Δηµιουργική Γραφή) και Ξένες
Γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά
Γερµανικά))

Σύγχρονοι (Ολιστικοί)
Πολιτιστικοί Χώροι
(Κ.Π.Ε. και Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο
Ζακύνθου): Θεµατική Ενότητα 4
(Πολιτισµός: ανθρωπογενές και
φυσικό περιβάλλον) και 3
(Μαθηµατικά και Πληροφορική)

Δημοσιότητα	
  …

Δράσεις ενηµέρωσης - δηµοσιότητας

• Επίσηµος ιστοχώρος: www.paixnidion21.eu
!
• Αυτόνοµο εκπαιδευτικό - κοινωνικό δίκτυο (δικτύωση µεταξύ
µαθητών που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή)

•
!
•

!

Έντυπο υλικό προώθησης
Ραδιοφωνικό - τηλεοπτικό spot

!

• Αρχική εκδήλωση ενηµέρωσης για το έργο: 3/2014
!
• Ηµερίδες για εκπαιδευτικούς στα Ιόνια Νησιά: 1/10/2014 31/12/2014

•
!
•

!

Επισκέψεις σε σχολικές µονάδες: 1/11/2014 - 31/1/2015
Τελική εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσµάτων: 12/2015

!

Οργάνωση και διοίκηση του έργου
Επιτροπή Συντονισµού και
Επιστηµονικής Καθοδήγησης
(Ε.Σ.Ε.Κ.)

•
•
•

παρακολούθηση της προόδου του έργου

•

Ο ρόλος της Σ.Ε.Ε.Σ. είναι καθαρά

λήψη αποφάσεων σχετικών µε την

συµβουλευτικός, στοχεύοντας στην

ολοκλήρωση βασικών φάσεων του

έκδοση

εκτίµηση των κινδύνων στην πορεία
υλοποίησης και η εξεύρεση λύσεων

•

Συµβουλευτικής Επιτροπής
Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού
(Σ.Ε.Ε.Σ.)

•
•

κατευθυντήριων γραµµών,
τυχόν τροποποιήσεων που

αντιµετώπισης των επιπτώσεών τους

απαιτούνται για την διασφάλιση της

στην πρόοδο του έργου

συµβατότητας του παραγόµενου

συντονισµός των επιµέρους

υλικού µε τα τρέχοντα εκπαιδευτικά

επιστηµονικών οµάδων

προγράµµατα Π/θµιας και Δ/θµιας
εκπαίδευσης.

Ε.Σ.Ε.Κ
Το.Σ.Ο.

Σ.Ε.Ε.Σ.

Ε.Ο. Τεχνολογικής
Ανάπτυξης και
Υποστήριξης

Ε.Ο. Εκπαιδευτικού
Σχεδιασμού

Ε.Ο. Ανάπτυξης
Οπτικοακουστικού
Υλικού

Οργανωτική
Γραμματεία

Γραμματεία
Δημοσιότητας

Help-desk

Γραμματεία
συντονισμού
πιλοτικής
εφαρμογής

Συνοψίζοντας …
Πρόσθετο
υλικό

Τεχνολογίες
Διαδραστικών
Διεπαφών

Πολιτισµός

Πολυµέσα Οπτικοακουστική
αναπαράσταση &
τεχνολογία web 2.0

Εκπαίδευση

…	
  στην	
  πράξη	
  …

Συστήµατα φυσικών διεπαφών

Ενεργοποιητής

Ελεγκτής

Αισθητήρας

Επαύξηση της πραγµατικότητας

Το συνεχές της µεικτής πραγµατικότητας

Επαύξηση µε τρισδιάστατη
(3D) οπτικοακουστική πληροφορία

Επαύξηση µε
απλή προσθήκη
πληροφοριών

Τεχνολογίες	
  επίγνωσης	
  θέσης

GPS

Wireless

Sensor-based

RFID

Εφαρμογές	
  με	
  επίγνωση	
  θέσης	
  παίκτη
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Figure 1. Search function generate a short sound for each POI
pointed at
When an interesting direction was identified, the users could get
more detailed information about the POIs there by pointing in the
direction and tapping an on-screen button. Detailed information
was then presented using text and images (figure 2 left and
middle).

Ronkainen et al. [25] have fo
scheme produce better perform
sounds in user interfaces mad
performance compared to long
used in the application were kep
Several of the sounds from th
times. It was therefore importa
qualities that did not annoy th
designed to be soft and the tim
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The user must be able to interp
with the designer’s intention.
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to be very quick and easy to le
and the context in which they w

3.2.1 Sounds For the Sea

Figure 2. Left: list of items found in a certain direction.
Middle: detail view for one of the items. Right: The guide
screen.

3.1.2 Using the Guide Function
The app could also guide users to selected locations through
spatial audio, a graphic arrow and text (figure 2 right). The GPS
accuracy of smartphones is often not high enough to reliably
guide users through turn-by-turn navigation. Instead a method
based on the direction to the end target location was developed.
The app put a virtual sound source on the target location.
Depending on how the user pointed her device in relation to the
target, the sound from the virtual sound source was moved
between left and right ear. The effect resembled hearing in reallife. The more to the right of the target the user was pointing, the
more to the left ear the virtual sound source was moved and vice
versa. The users’ everyday ability to locate sound sources was in
this way used to guide towards the target without the need to
interpret more or less abstract information. The direction to the

The user searched for POIs by
back and forth. When the syst
device within a distance of 2
short sound (< 1 s). The sound
This sound source was selected
is a musical instrument devel
hypothesised that its sound the
to wide user groups. Secondly,
ability to produce short sounds
pitch. Lastly the sound from th
overtone spectrum suitable for
of difference in distance.

Three acoustic parameters of th
a function of the distance to
between distances to POIs more
linearly. Instead it was divided
far. Depending on in which sec
modulation was applied to
parameters modulated were low
pitch (table 1). The more far aw
filtering was applied, the more
lower its pitch was. This is in
found in [26]. A side effect of
sound would appear to be more
applied.

Table 1. Modulation paramete
Distance

Low-pass
filter

Reve
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