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“UMI-Sci Ed: Κοινότητες Πρακτικής, Εκπαιδευτικά Σενάρια & 
Πλατφόρμα UMI-Sci-Ed” 

Δρ Όλγα Φράγκου  ( fragou@cti.gr) 

Επιστημονικός Συνεργάτης Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & 
Εκδόσεων «Διόφαντος» στις Κοινότητες Πρακτικής   
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Τί είναι μία Κοινότητα Πρακτικής 
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Μία ομάδα 
ανθρώπων με κοινό 

ενδιαφέρον 

Μία ομάδα 
ανθρώπων με κοινό 

στόχο προς 
βελτίωση  

Μία ομάδα 
ανθρώπων που 

μοιράζεται 
εμπειρίες 

• Πεδίο   
•Κοινότητα 
•Πρακτική  
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Η αξία των Κοινοτήτων Πρακτικής  
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Μικρής διάρκειας αξία: Mέλη 
 αντιμετώπιση προκλήσεων 
 πρόσβαση σε αυθεντία 
Αυτοπεποίθηση 
 διασκέδαση με συναδέλφους 
Εργασία με συγκεκριμένο νόημα  

 
  

Μικρής διάρκειας αξία: 
oργανισμός  

 επίλυση προβλήματος 
Εξοικονόμηση χρόνου 
 διαμοίραση γνώσης 
Συνέργειες μέσω τμημάτων 
Επαναχρησιμοποίηση πόρων  

 
Ευρείας διάρκειας αξία: Mέλη 

  προσωπική ανάπτυξη 
Φήμη 
Επαγγελματική ταυτότητα 
Οικοδόμηση συνεργασιών 
 διαθεσιμότητα στην αγορά 

 

Μεγάλης διάρκειας αξία: 
oργανισμός 

 στρατηγικές ικανότητες 
Διαρκής ενημέρωση 
 Καινοτομία 
 Διατήρηση μελών με ταλέντο 
Χρήση νέων στρατηγικών 

 



Project: UMI-Sci-Ed    | 

Θεωρητική τεκμηρίωση Κοινοτήτων Πρακτικής 
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Κοινότητα 
Πρακτικής  

Κοινό θέμα/ 
σκοπός   

Εμπιστοσύνη 
μεταξύ μελών  

Διαμοίραση 
άρρητης γνώσης  

Διανεμημένη 
πρακτική 

Συλλογική 
ευφυία  

Έμμεσα 
εμφανιζόμενη 

γνώση 

Lave & Wenger, 2002 



Project: UMI-Sci-Ed    | 

Δομικά Στοιχεία Μεθοδολογίας Κοινοτήτων Πρακτικής 
UMI-Sci-Ed 
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• Διάχυτος 
Υπολογισμός 

• Κινητός 
Υπολογισμός 

• Διαδίκτυο 
πραγμάτων 

Τεχνολογία 
UMI  

• Science 

• Technology 

• Engineering 

• Mathematics 

STEM  
• Εργαλεία 

εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού 

• Μεθοδολογία 
ανάπτυξης 
εκπαιδευτικού 
υλικού  

Έρευνα 
σχεδιασμού  

• Εργαλεία επικοινωνίας 

• Εργαλεία διαχείρισης 
περιεχομένου 

• Αποθετήριο 

• Εργαλεία συνεργασίας 

Πλατφόρμα UMI-Sci-
Ed 
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Η πλατφόρμα UMI-Sci-Ed  

6 

Oμάδα  

Εκπαιδευ
τικό 

Σενάριο  

‘Εργα 
 Αφηγήσεις 

Τεχνουργήματα  

Δράσεις 

Έννοιες 

Εργασίες 

Καλές πρακτικές 
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Τρόποι συμμετοχής εκπαιδευτικών  
• Να χρησιμοποιήσουν υπάρχοντα εκπαιδευτικά σενάρια του ΙΤΥΕ & 

να μετάσχουν στις δράσεις ενεργών ομάδων 

• Να σχεδιάσουν και να «ανεβάσουν» στην πλατφόρμα UMI-Sci-Ed  
ένα εκπαιδευτικό σενάριο 

• Nα μετάσχουν στις δράσεις των Κοινοτήτων Πρακτικής  

• Μπορούν ως εργαλείο αξιολόγησης του ΕΣ τους να ενσωματώσουν 
ερωτηματολόγιο  στο εκπαιδευτικό σενάριό τους 

• Μπορούν  να συνεργαστούν με συναδέλφους τους στο εξωτερικό 
σχετικά με ζητήματα πρακτικής χρήσης της χρησιμοποιούμενης 
τεχνολογίας (Arduino, Scratch etc) 
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    UMI-Sci-Ed Platform url : https://umi-sci-ed.cti.gr/umiscied/ 

 

 

                            UN: teacher 

                            PSWD:  teacher2017 
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Eυχαριστώ για την προσοχή σας! 
• Δρ Όλγα Φράγκου , fragou@cti.gr 

•  Ερευνητικός Συνεργάτης της Ερευνητικής Ομάδας 3, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & 
Εκδόσεων  «Διόφαντος» 

• Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΤΥΕ για τη Σχεδίαση & Ανάπτυξη Κοινοτήτων Πρακτικής  

• Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο: 

   http://umi-sci-ed.eu/ 

 

• Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ερευνητική ομάδα  DAISSy: 

• http://daisy.cti.gr  

• http://daissy.eap.gr  

• info@daissy.eap.gr  
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