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The Development of Innovation Education in Iceland :  

a Pathway to Modern Pedagogy and Potential Value in the UK 
 

 Abstract 
 This paper will discuss how Innovation Education (IE) has developed in the 
Icelandic school system; its character, pedagogy, ideology, ethical dimensions, and 
practical applications. In addition it will describe Iceland’s cooperation with other 
European countries in Innovation Education, as a new Minerva project, under the name 
InnoEd. The paper then considers IE as a potential tool for use in the UK National 
Curriculum. 
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 Introduction 
 The authors describe a model for Innovation Education, developed in Icelandic 
schools. The pedagogy, ideology, ethical dimensions and practical applications are 
discussed. Iceland’s cooperation with other European countries around Innovation 
Education, as a Minerva project, InnoEd, is presented. The paper includes 
considerations on whether the teaching methods used in IE could be relevant 
to D&T in the UK. 
 

 What is Innovation Education (IE)? 
 The Innovation Education (IE) model arose from Design and Craft in Iceland. It is 
based on a creative emphasis (Gunnarsdottir 2001, 33); conceptual work in the 
broadest sense. This involves a search for solutions to needs and problems in our 
environment. It can also be used to enhance or redesign current products or solutions. 
IE is driven by an innovation process rather than subject content and as such is cross-
curricula. Students capitalize on their knowledge from all sources (A_alnámskrá 
grunnskóla, 1999, 31). In addition innovation exercises can provide a context for 
researching further understanding. 
 
 



 The primary aims are: 
 1. To stimulate and develop the creative abilities of the students 
 2. To teach certain processes; from identifying a context, developing students’ 
own concepts and realization with appropriate models 
 3. To teach students to use their creative ability in daily life 
 4. To encourage and develop the student’s initiative and strengthen their self 
image 
 5. To make students aware of the ethical values of ‘objects’ while teaching 
them ways to improve their environment (Thorsteinsson 1998, 143). 
 
 The IE process should not be seen as a rigid model. It is presented as a basis 
for discussion. Each innovation context is different and the process adopted by any 
individual is unique; one approach is not necessarily better than another. In relation to 
Design and Technology in a UK context IE focuses on the ‘front-end’, i.e. the 
identification of needs/problems, initial concept generation and the development of 
basic solutions using simple models. It does not involve more developed construction 
using materials, tools and equipment. In Iceland such work continues in Design and 
Craft. IE is normally taught by class teachers in normal classrooms. There may be close 
liaison with Design and Craft. 
 

 Finding needs 
 Students explore their environment beyond the school and identify needs or 
problems to work with. Students use a notebook to write down these 
needs/problems. They are encouraged to speak to people, read newspapers, watch 
the tv, look inside the school, go to shops or use the internet in search of 
needs/problems. In most case students will actually bring initial concepts back in their 
note books. This provides the opportunity for staff to discuss ways to fully explore the 
need/problem rather than developing concepts without that understanding. 
 

 Brainstorming 
 The teacher pools the needs identified on the blackboard and students 
brainstorm possible solutions together. In this way cooperative brainstorming 
techniques are used to expand understanding (Buzan 1985). 
 

 Finding the initial concept 
 The student chooses the concept he/she wants to work with on the basis of 
discussion with the teacher 
 



 Sketching, modelling and developing 
 the technical solution Sketching, modelling and discussion are good ways to 
understand and develop the concept towards a solution. These involve self 
communication and advice from the teacher. 
 

 Making model / prototype 
 In IE the final ‘prototype’ will normally be made using materials and 
equipment found in a normal classroom and not be as fully developed as in UK D&T. 
Models are made simply and quickly to give an idea about the solution and 
sometimes a fully functional prototype can be made.  
 

 Making poster 
 In IE students are required to make a poster of their work both for display and 
as a basis for a presentation. Making a poster is a good way to pull an individual’s 
learning together. Usually the poster includes illustrations, drawings and some 3D 
drawings. These demonstrate how the solution works, who is going to use it and 
where, how and where it will be used, and the materials it could be made of. 
 

 Presentation 
 Developing a presentation is a good way of deepening the student’s 
understanding of their concept and its relationship with the environment and the 
original need/problem identified. This process also develops communication skills. 
Discussion around the presentation offers valuable feedback to students. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Pedagogy in Innovation Education 
 

 The Innovation Process is a simple way to teach students creative skills. The 
flowchart (above) shows the fundamental steps in the innovation process. It is founded 
on long experience through cooperation between students and teachers in Iceland, 
UK, Norway and Finland. 
 The empasis is on ‘ideation’ (Shah, Smith and Vargas-Hernandez 2003): finding 
a solution to a problem or need discovered in one’s environment and bringing it to a 
realisation in the form of a model (Gunnarsdottir, R. 2001). IE is process based. It aims 
to employ and integrate knowledge gained across the curriculum and life experience. 
 In innovative work the individual and his/her idea are in union as the student is 
working with something in his/her environment discovered as a need by them-self. This 
personal identification is an important motivational factor. The development of a 
model strengthens the student’s intuition and promotes a deeper understanding of 
the inner reality of the prototype and its possibilities. This means that the individual 
grows through innovative work and gains a new image of his or her world. In seeking to 
understand, communicate and solve problems students improve their own practice 
(Murphy, P. Lunn, S. , Davidson, M. 2002). Eisner (1996, 15) has said that when you 
have fixed the idea (concept) into the material which meditates it, you can work on it, 
you can refine it, you can edit it, you can improve it and strengthen it, you can address 
problems.  
 The author’s experience shows the role of class teachers needs to be re-
defined when they are working IE classes. In IE the teacher should not judge students’ 
concepts but focus on the holistic manner in which students generate and develop 
ideas. The teacher introduces students to the different work methods and takes the 
position that these people are equals with the teacher, with abilities to generate 
concepts and take decisions; the teacher helps them find solutions to the problems 
and functionality of the design. 
 In IE all ideas and concepts generated by students should be treated as valid. 
They will have intrinsic value for the individual student, and it does not matter that a 
concept does not succeed at first. A concept holds its value and merely awaits 
appropriate development before it becomes a reality. The teacher does everything to 
motivate and keep alive the creative wisdom of the child. Experience indicates that a 
non-judgemental approach appears to promote ideation whereas focussing on the 
measurement of more specific knowledge and skills can damp down ideation. It is 
important to look at the child and its project as a whole. 
 



 The author proposes that basic education will become the platform for 
emphasizing creativity and initiative as a building block for life skills in the future. 
Students must get opportunities to work with their interest, be allowed to make 
mistakes, learn from them and estimate for themselves how far they want 
to go in the process. 
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การพัฒนานวัตกรรมทางการศกึษาในประเทศไอซ์แลนด์ :  
เส้นทางสูก่ารอบรมทีท่นัสมยัและมศีักยภาพทีท่รงคณุค่าในประเทศอังกฤษ 

 
 บทคัดย่อ(Abstract) 

 รายงานฉบับนี้ได้กล่าวถึงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของระบบการสอนในโรงเรียน
ไอซ์แลนด์ ด้านภาษา ระบบการสอน แนวคิด มุมมองจริยธรรมและการปฏิบัติเชิงประยุกต์ นอกจากนี้
ยังสามารถอธิบายถึงความร่วมมือระหว่างไอซ์แลนด์กับประเทศอื่น ๆ ในยุโรป ทางด้านนวัตกรรม
การศึกษา ใหม่ๆ โดยโครงการใหม ่ Minerva  ซึ่งอยู่ภายใต้ช่ือ InnoEd  รายงานฉบับนี้จะพิจารณา
เกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา ท่ีเป็นเครื่องมือท่ีมีศักยภาพส าหรับใช้เป็นหลักสูตรแห่งชาติของ
ประเทศอังกฤษ 
 

 ค าหลัก (Keywords) 
 นวัตกรรมการศึกษา, เทคโนโลยีการออกแบบ, เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์, 
InnoEd , หลักสูตรแห่งชาติ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสมือนจริง,ความคิดสร้างสรรค์, การน าความรู้ท่ี
ได้รับไปปฏิบัติจริง, Internet, ส่ิงประดิษฐ์ และการออกแบบ 
 

 การแนะน า (Introduction) 
 ผู้เขียนได้อธิบายแบบจ าลองส าหรับนวัตกรรมการศึกษาโดยจะกล่าวถึง การพัฒนาในโรงเรียน
ไอซ์แลนด์ ด้านภาษา ระบบการสอน แนวคิด มุมมองจริยธรรมและการฏิบัติเชิงประยุกต์ ความร่วมมือ
ระหว่างไอซ์แลนด์กับประเทศอื่น ๆ ในยุโรปเกี่ยวกับการศึกษานวัตกรรม และมีการน าเสนอ โครงการ 
Minerva และ InnoEd นอกจากนี้ รายงานยังได้พิจารณาเกี่ยวกับวิธีการใช้นวัตกรรรมในการจักการ
เรียนการสอนซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับ D & T ในอังกฤษ  
  

 นวัตกรรมการศึกษา (IE) คืออะไร? 
 แบบจ าลองนวัตกรรมการศึกษา (IE) เกดิขึ้นจากการออกแบบและส่ิงประดิษฐ์ในไอซ์แลนด์ ท่ี
จะเน้นเรื่องการใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Gunnarsdottir 2001,33); มีกรอบแนวคิดในการท างานท่ี
ครอบคลุม ซึ่งเกี่ยวกับการค้นหาค าตอบเพื่อแก้ปัญหาการตอบสนองความต้องการ และปัญหา
ส่ิงแวดล้อมของเรา  นอกจากนี้ยังสามารถน ามาใช้เพื่อเพิ่มพูนหรือปรับปรุงผลลัพธ์ท่ีใช้ในปัจจุบัน  
นวัตกรรมทางการศึกษาถูกขับเคล่ือนโดยกระบวนการทางนวัตกรรมมากกว่าเนื้อหาวิชา และเป็น
เหมือนกับการยกเว้นบางหลักสูตรออกไป นักเรียนจะได้รับประโยชน์ด้านความรู้ของตนเองจากทุกๆ 
แหล่งการศึกษา (A_alnámskrá grunnskóla, 1999, 31) นอกจากนี้ การใช้นวัตกรรมยังสามารถเป็น
แนวทางในการท างานวิจัยอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 



 จุดมุ่งหมายหลักคือ 
 1. เพื่อกระตุ้นและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถของนักเรียน 
 2. เพื่อสอนทักษะกระบวนการ จากการก าหนดบริบท การพัฒนาการสร้างองค์ความรู้ของ
นักเรียนในและก่อให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
 3. ท่ีจะสอนให้นักเรียนน าความคิดสร้างสรรค์ของตนมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเสริมสร้างภาพความเป็น
ตัวเองของพวกเขา 
 5. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าทางจริยธรรมของ 'วัตถุ' ขณะท่ีสอน ซึ่งเป็นวิธีการทีจ่ะ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอน (Thorsteinsson 1998, 143) 
 
 กระบวนการของนวัตกรรมทางการศึกษาไม่ควรมองว่าเป็นรูปแบบท่ีตายตัว ซึ่งจะน าเสนอ
พื้นฐานส าหรับการศึกษา  บริบทของแต่ละนวัตกรรมท่ีแตกต่างกัน และกระบวนการท่ีถูกน าไปใช้โดยมี
ความเป็นเอกลักษณ์ซึ่งไม่จ าเป็นต้องดีกว่าท่ีอื่นก็ได้ 
 

 ความสัมพันธ์ของการออกแบบและเทคโนโลยีในอังกฤษ  
 บริบทของนวัตกรรมทางการศึกษาจะมุ่งเน้นไปท่ี 'การเริ่มต้น – การส้ินสุด', เช่น 
การระบุความต้องการ / ปัญหา, แนวคิดเริ่มต้น และการพัฒนาการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐานโดยใช้รูป
แบบอย่างง่าย ซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับการพฒันาสรา้งเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ ในไอซ์แลนด์ได้ท างาน
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในการออกแบบและการประดิษฐ์ นวัตกรรมทางการศึกษาใช้ในการเรียนการสอน
ตามปกติโดยครูผู้สอนช้ันเรียนในห้องเรียนปกติ และอาจจะมีการการประสานงานกับฝ่ายออกแบบและ
ส่ิงประดิษฐ์ 
 
 ๑. การค้นหาความต้องการ 

 นักเรียนท้ังหลายจะต้องส ารวจส่ิงแวดล้อมของตนเองแล้วระบคุวามต้องการของโรงเรียนหรือ
ปัญหาในการท างานด้วย นักเรียนบันทึกความต้องการและปัญหาลงสมุดบันทึก ส่งเสริมให้มีการพูดคุย 
อภิปราย, อ่านหนังสือพิมพ์, ดูโทรทัศน์, สังเกตส่ิงต่างๆ ภายในโรงเรียน, ไปท่ีร้านค้าหรือหาข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับความต้องการหรือปัญหาของตนเอง จากนั้นจึงน าข้อมูลท้ังหมดมาเขียนบันทึกสรุป
เป็นความคิดของตนเองลงในสมุดบันทึก ส่ิงนี้เป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนและการส ารวจ
ความต้องการ / ปัญหาของแต่ละคนได้มากกว่าการพัฒนาการคิดโดยปราศจากความเข้าใจ 
 
 2. การระดมสมอง 

 ครูผู้สอนจะต้องระบุปัญหาบนกระดาน และนักเรียนจะต้องช่วยกนัแสดงความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาร่วมกัน วิธีนี้เป็นเทคนิคการระดมสมองท่ีใช้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ (Buzan 1985) 
 
 3. การหาแนวคิดเร่ิมต้น 

 นักเรียนจะต้องเลือกแนวคิดท่ีพวกเขาต้องการท่ีจะท างาน บนพื้นฐานของการสนทนากับ
ครูผู้สอน 
 



 4. การร่าง, รูปแบบและการพัฒนาเทคนิคการแก้ปัญหา 
 การร่าง, รูปแบบของการอภิปรายเป็นวิธีการท่ีดีท่ีจะสร้างความเข้าใจและพัฒนาแนวทางการ
แก้ปัญหาได้ ส่ิงเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการส่ือสารของตนเองและการได้รับค าแนะน าจากครูผู้สอน 
 
 
 5. การสร้างรูปแบบ / ต้นแบบ 

 ในนวัตกรรมทางการศึกษาข้ันสุดท้าย 'ต้นแบบ' โดยปกติจะใช้วัสดุและอุปกรณ์ท่ีพบในการสอน
ในห้องเรียนปกติ ซึ่งจะไมไ่ด้ท าอย่างสมบูรณ์ของการพัฒนา D & T ในอังกฤษ รูปแบบนี้จัดท าขึ้นอย่าง
ง่ายและรวดเร็วในการเสนอความคิดท่ีจะแก้ปัญหาและในบางครั้งก็สามารถท าได้อย่างสมบูรณ์เต็มท่ี 
 
 ๖. การจัดป้ายนิเทศ 

 ในนวัตกรรมทางการศึกษา การจัดป้ายนิเทศนักเรียนจ าเป็นท่ีจะต้องแสดงผลงานงานของ
ตนเองและเป็นพื้นฐานในการน าเสนอ การจัดป้ายนิเทศเป็นวิธีท่ีดีท่ีจะส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน การจัด
ป้ายนิเทศรวมถึงการใช้ภาพประกอบ, ภาพวาด และภาพวาดสามมิติ การสาธิตวิธีการแก้ปัญหา บุคคล
ท่ีด าเนินการและสถานท่ี, วิธีและสถานท่ีด าเนินการ, และวัสดุท่ีใช้งาน 
 
 ๗. การน าเสนอ 

 การพัฒนารูปแบบการน าเสนอเป็นวิธีการท่ีดีท่ีจะสร้างความเข้าใจในเชิงลึกในแนวคิดของพวก
เขาและความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมและการระบุความต้องการ / ปัญหา และส่ิงนี้ยงัเป็น
กระบวนการพฒันาทักษะทางการติดต่อส่ือสาร การร่วมมือกันอภิปรายแนวทางการน าเสนอ 
ข้อเสนอแนะซึ่งเป็นข้อมูลย้อนกลับท่ีดีส าหรับตัวนักเรียนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นวัตกรรมการเรียนการสอนทางการศกึษา 
 

 การบวนการทางนวัตกรรมเป็นแนวทางอย่างง่ายในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 
จากแผนผังด้านบน แสดงให้เห็นถึงขั้นตอน กระบวนการของนวัตกรรม ซึ่งเป็นการเรียนรู้ในระยะยาว 
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างครูและนักเรียนในไอซ์แลนด์, อังกฤษ, นอร์เวย์ และฟินแลนด์ 
 หลักส าคัญของความคิดนี้ (Shah, Smith and Vargas-Hernandez 2003): การหาวิธี
แก้ปัญหา หรือค้นพบความต้องการของส่ิงหนึ่งในสภาพแวดล้อม แล้วน าไปสู่การสร้างรูปแบบ 

(Gunnarsdottir, R. 2001). 
 กระบวนการพืน้ฐานของการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา จะมีจุดมุ่งหมายถึงการจ้างงาน 
การบูรณาการความรู้ท่ีได้รับผ่านหลักสูตรและประสบการณ์ชีวิตจากการเรียนรู้ที่ได้รับ 
 การน านวัตกรรมไปใช้ในแต่ละบุคคลจะรวมไปถึงงานของบางส่ิงบางอย่างของนักเรียนภายใต้
ส่ิงแวดล้อมและความต้องการของพวกเขา ซึ่งการระบุข้อมูลของแต่ละคนเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะสร้างแรง
บันดาลใจขึ้น การพัฒนารูปแบบของการเสริมสร้างความคงทนของความรู้และเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในเชิงลึกของรูปแบบท่ีแท้จริงและมีความเป็นไปได้ ซึง่หมายถึงพัฒนาการการใช้นวัตกรรมของแต่
ละคน และเป็นการเพิ่มภาพลักษณ์ใหม่ของแต่ละคน การหาวิธีเพื่อท าความเข้าใจ, การส่ือสารและการ
แก้ปัญหาของนักเรียน เพื่อแก้ไขปรับปรุงวธิีการฝึกปฏิบัติของตนเอง (Murphy, P. Lunn, 
S. , Davidson, M. 2002). Eisner (1996, 15) ได้กล่าวว่า เมื่อคุณมีความคิด หรือแนวคิดท่ีถาวร
เกี่ยวกับส่ือวัสดุท่ีใช้ คุณสามารถท างานร่วมกัน และปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ 
 
 



 จากประสบการณ์ของผู้เขียน แสดงให้เห็นถึงบทบาทของครูผู้สอนท่ีจะต้องมีการก าหนด
แผนงานอีกครั้งส าหรับการจัดการเรียนการสอนนวัตกรรมทางการศึกษาในช้ันเรียน ครูผู้สอนไม่ควร
ตัดสินผลจากแนวคิดของนักเรียน แต่ควรเน้นการตัดสินไปในลักษณะแบบองค์รวมของการสร้างและ
พัฒนาระบบความคิด ครูควรให้ค าแนะน าแก่นักเรียนเกี่ยวกับวิธีการท างานท่ีแตกต่างกันและการจัด
ต าแหน่งบทบาทหน้าท่ีอันสมควรของครูผู้สอน ท่ีมีความสามารถในการสร้างแนวความคิดและการ
ตัดสินใจ ครูจะต้องช่วยเหลือนักเรียนในการหาแนวทางการแก้ปัญหา และในส่วนของการออกแบบ  
 แนวคิดและวิธีการของนวัตกรรมทางการศึกษา ควรสร้างขึ้นจากนักเรียนซึ่งจะถือว่าเป็นวิธีที่
ถูกต้อง นักเรียนแต่ละคนจะรู้คุณค่าในตัวเอง และไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ประสบความส าเร็จในครั้งแรก 
แนวคิดนี้จะมีประโยชน์ใช้ได้ผลก็ต่อเมื่อถูกพัฒนาขึ้นในทางท่ีเหมาะสม ครูจะต้องคอยกระตุ้นและ
ส่งเสริมภูมิปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ประสบการณ์ไม่ใช่วิธีการท่ีจะตัดสินส่ิงท่ีเกิดขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมวิธีคิด ในขณะท่ีจะมุ่งเน้นในเรื่องการวัดผล ความรู้เฉพาะทางและทักษะกระบวนการทางการคิด 
ซึ่งเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะมองเห็นนักเรียนและโครงการในภาพรวมทั้งหมด ผู้เขียนเสนอว่าการศึกษาข้ัน
พื้นฐานจะกลายเป็นส่ิงส าคัญขั้นต้น ส าหรับการเน้นในเรื่องความคิดสร้างสรรค์และความคิดริเริ่ม ซึ่ง
เป็นแนวทางของทักษะการใช้ชีวิตในอนาคต นักเรียนจะต้องได้รับโอกาสในการท างานท่ีตนเองสนใจ 
เปิดโอกาสให้เรียนรู้จากส่ิงท่ีผิดพลาด เรียนรู้จากการประเมินของตนเองและวธิีการที่พวกเขาต้องการใช้
ในกระบวนการท างาน 
 
 

 ข้อสรุป 
 

 จุดมุ่งหมายของรายงานฉบับนี้คือ เพื่ออธิบายนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีถูกพัฒนาขึ้นใน
ไอซ์แลนด์ และมองให้เห็นถึงศักยภาพของการออกแบบและการท างานของเทคโนโลยี ในประเทศ
อังกฤษมีหลายองค์ประกอบระหว่างนวัตกรรมทางการศึกษา และ D & T แต่อย่างไรก็ตาม ความ
แตกต่างท่ีเห็นได้ชัดคือ นวัตกรรมทางการศึกษามุ่งเน้นไปท่ี การเริ่มต้น – บทสรุป ของการออกแบบ 
นักเรียนได้มีโอกาสระบุปัญหาภายใต้ส่ิงแวดล้อมของตนเอง และการพัฒนาความคิดและรูปแบบในการ
ตอบสนอง ส่ิงนี้มีความสัมพันธ์กับ D & T NC ‘Developing, การวางแผน และการส่ือสารทางความคิด 
(D&T NC p 23) อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมทางการศึกษาไม่ได้อยู่ในส่วนหนึ่งใน 4 ขั้นตอนย่อยของ  
D & T เป็นท่ีน่าสนใจโดยเฉพาะการเน้นของนวตักรรมทางการศึกษาในเรื่อง ประเด็นทางจริยธรรม , 
การใช้แรงจูงใจท่ีอาจเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ส่ิงแวดล้อมทางบ้าน, การใช้ความคิด 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการคิด การส่ือสารผ่านการจัดป้ายนิเทศเพื่อน าเสนอ 
และการใช้อินเทอร์เน็ตในการน าเสนองาน ส่วนครูผู้สอนในประเทศอังกฤษจะใช้หลักการนวัตกรรมทาง
การศึกษา โดยวิธีการฝึกปฏิบัติอย่างรวดเร็วกับนักเรียนในการพัฒนาและการส่ือสารทางความคิด โดย
ไม่จ าเป็นต้องใช้ ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ในการสอน ซึ่งถือเป็นงานท่ีซ้ าซ้อนในกระบวนการออกแบบข้ันต้น 
 ในปีต่อไป โครงการจะก้าวไปข้างหน้าด้วยการวิจัยจากส่วนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในไอซ์แลนด์
และบางโรงเรียนในประเทศอังกฤษท่ีใช้กลักการของนวัตกรรมทางการศึกษาในสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้เสมือนจริง ท่ีพัฒนาจากส่วนหนึ่งของโครงการ InnoEd   
 

 


