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Προλεγόμενα 

Το Πανελλήνιο Συνέδριο “Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό και Ηλεκτρονική Μάθηση 2.0”  είναι ένα 

νέο συνέδριο που διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Κόρινθο από το Τμήμα Κοινωνικής και 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε συνεργασία με την Ελληνική 

Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ).  

Το νέο Πανελλήνιο Συνέδριο φιλοδοξεί να συμβάλει στον επιστημονικό-εκπαιδευτικό διάλογο που 

αναπτύσσεται στη χώρα μας, σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων στο χώρο της 

εκπαίδευσης που βλέπουμε να εξελίσσονται διεθνώς.  Στη σημερινή εποχή ο ρόλος των νέων-αναδυόμενων 

ψηφιακών τεχνολογιών δεν περιορίζεται απλά στην εξοικείωση των μαθητών και των εκπαιδευτικών με 

τις ΤΠΕ ή στην ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού. Οι ψηφιακές τεχνολογίες νέας γενιάς (Web 2.0) 

επηρεάζουν καθοριστικά τα Προγράμματα Σπουδών, το εκπαιδευτικό υλικό και τους τρόπους διανομής 

του, τις παιδαγωγικές πρακτικές, καθώς και την επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο αυτό, ο σκοπός του Συνεδρίου είναι η διττός: 

α) Η ανάδειξη των τάσεων του πεδίου της Ηλεκτρονικής Μάθησης δεύτερης γενιάς στη χώρα μας στα 

επίπεδα έρευνας, ανάπτυξης και εκπαιδευτικής πρακτικής. Τα ερευνητικά αποτελέσματα που θα 

παρουσιαστούν αναμένεται να αποτυπώσουν μια σαφή εικόνα για τα σημεία συνάντησης με τη διεθνή 

επιστημονική έρευνα στο πεδίο. 

β) Η συμβολή και αξιοποίηση των ερευνητικών πορισμάτων στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και διάχυση των 

πολιτικών εκείνων, οι οποίες θα προωθούν την ουσιαστική ένταξη των νέων ψηφιακών περιβαλλόντων 

στην εκπαιδευτική πρακτική, τόσο της βασικής όσο και της ανώτατης εκπαίδευσης, με στόχο τη βελτίωση 

του μαθησιακού αποτελέσματος. 

Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο, σε πολλά συνέδρια, οι σύνεδροι να μένουν με την εντύπωση ότι όλα τα 

θέματα είναι γνωστά, πολυσυζητημένα, δεν υπάρχουν νέες ιδέες και προτάσεις κ.λπ. Θα ήταν σημαντική 

επιτυχία για το συνέδριο αυτό αν η συμμετοχή και η αλληλεπίδραση μεταξύ των συνέδρων προωθήσει 

ουσιαστικά τη συζήτηση για πολλά ανοιχτά ζητήματα, τα οποία αφορούν στο νέο ερευνητικό και 

εκπαιδευτικό τοπίο που διαμορφώνεται από τις τεχνολογίες 2ης γενιάς, το οποίο ξεπερνά το στόχο της 

ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πρακτική.  

Η Οργανωτική Επιτροπή καλωσορίζει τη συμμετοχή όλων των εισηγητών και, ιδιαίτερα, όσων έχουν 

έρθει από μακρινές περιοχές. Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει μία προσκεκλημένη ομιλία από 

τον Καθηγητή Λάζαρο Μεράκο, επιστημονικό υπεύθυνο του Έργου «Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα», μία 

συνεδρία εργασίας (workshop) και μία στρογγυλή τράπεζα. Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν, μετά από 

κρίση, 41 πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες, από τις οποίες τέσσερις (4) σύντομες ανακοινώσεις. 

Αφορούν σε εμπειρικές μελέτες, αναπτυξιακά έργα, εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς και αναλύσεις σχετικά με 

τις πολλαπλές πτυχές του πεδίου της Ηλεκτρονικής Μάθησης δεύτερης γενιάς (τεχνολογικές, 

παιδαγωγικές, διδακτικές). 

Το Πανελλήνιο Συνέδριο “Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό και Ηλεκτρονική Μάθηση 2.0”  

χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τους συνέδρους. Η εγγραφή και παρακολούθηση του συνεδρίου είναι 
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ελεύθερη, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες (ερευνητές, εκπαιδευτικούς, 

μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές). Επιπλέον, είναι ίσως το πρώτο ‘οικολογικό’ συνέδριο στο 

χώρο μας. Όλο το σχετικό υλικό (βιβλίο περιλήψεων, πρόγραμμα, αφίσα συνεδρίου, βεβαιώσεις 

συμμετοχής)  παρέχεται ηλεκτρονικά. 

Η προετοιμασία του Συνεδρίου αυτού απαίτησε πολλή δουλειά και συνέβαλαν σε αυτό πολλοί 

άνθρωποι, τους οποίους ευχαριστώ θερμά και από τη θέση αυτή.  

Κατά πρώτο, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου που αγκάλιασαν το Συνέδριο από τη πρώτη στιγμή. Ευχαριστώ επίσης το 

Δήμο Κορινθίων για την παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου που φιλοξενεί την τελετή έναρξης. 

Ευχαριστώ επίσης, τον πρόεδρο και το Δ.Σ. της ΕΤΠΕ για τη συνεργασία που είχαμε στα πλαίσια της 

διοργάνωσης του Συνεδρίου. Επίσης το Ελληνικό Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) και το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» 

για τη συνεργασία τους. 

Θερμές ευχαριστίες οφείλονται σε όλους τους ερευνητές, από πολλά μέρη της Ελλάδας, που 

εμπιστεύτηκαν τις εργασίες τους στο Συνέδριο αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω, επίσης, τα μέλη της 

Συντονιστικής Επιτροπής, και της Επιστημονικής Επιτροπής και, κυρίως, τους κριτές που αξιολόγησαν τις 

εργασίες που υποβλήθηκαν στο Συνέδριο.  

Θα ήταν παράληψη να μην αναφερθώ στα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και στη συμβολή τους στην 

οργάνωση του Συνεδρίου. Οφείλονται πολλές ευχαριστίες σε όλες και όλους. Ιδιαίτερα δε στον Δρ 

Παναγιώτη Τσιωτάκη για την εργασία και την βοήθειά του, που συνέβαλαν στην οργανωτική επιτυχία του 

Συνεδρίου. 

 

Με την ελπίδα ότι η διεξαγωγή του Πανελλήνιου Συνεδρίου “Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό και 

Ηλεκτρονική Μάθηση 2.0” και η ανταλλαγή ιδεών, στο πλαίσιο των εργασιών του, θα συμβάλλουν θετικά 

στις εξελίξεις στο πεδίο της δυναμικά αναπτυσσόμενης Ηλεκτρονικής Μάθησης 2.0, εύχομαι το διήμερο 

αυτό να είναι χρήσιμο και δημιουργικό για όλους μας. 

 

 

Κόρινθος, 26 Μαρτίου 2016 

Θανάσης Τζιμογιάννης 
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Χώρος Συνεδρίου 

Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής  
Κόρινθος, Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη 

 
 
 
 

 

Οδηγίες για τις Παρουσιάσεις  
Πλήρεις Εισηγήσεις (Π): Χρόνος παρουσίασης 20 λεπτά συν 5 λεπτά για ερωτήσεις 
Σύντομες Εισηγήσεις (Σ): Χρόνος παρουσίασης 15 λεπτά συν 5 λεπτά για ερωτήσεις 
 
Εξοπλισμός: Στις αίθουσες του Συνεδρίου θα υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός προβολής 
(υπολογιστής και προβολικό).  
 
Οι ομιλητές θα πρέπει να παραδώσουν έγκαιρα την παρουσίασή τους σε ηλεκτρονική μορφή 
στον/ην Πρόεδρο της Συνεδρίας. 
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Κεντρική Ομιλία 

 

 

 

 

 

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στα Ελληνικά AEI 
 

Λ. Μεράκος 

merakos@di.uoa.gr 
 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 

 

Το 2012, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Υπουργείου Παιδείας, ξεκίνησε μια εθνική πρωτοβουλία ώστε τα ελληνικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ να 
ανοίξουν  στην ευρύτερη δημόσια σφαίρα τον πλούτο της γνώσης που διδάσκεται στους κόλπους τους, 
προσφέροντας ελεύθερα σημαντικό μέρος των διδασκόμενων μαθημάτων τους μέσω του Διαδικτύου.   

Η ανάπτυξη και η οργανωμένη διάθεση  ψηφιακών μαθημάτων ελεύθερα και προς όλους 
πραγματοποιήθηκε από μια δέσμη παράλληλων έργων που υλοποιήθηκαν ταυτόχρονα από το σύνολο 
σχεδόν των ΑΕΙ της χώρας, τα τελευταία τρία χρόνια. Το σύνολο των ψηφιακών μαθημάτων που 
δημιουργήθηκαν από τις δράσεις αυτές, που σήμερα περιλαμβάνει πάνω από 3.000 μαθήματα, είναι 
ελεύθερα διαθέσιμο από την «Εθνική Πύλη Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων» (opencourses.gr),  η 
οποία αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο – GUnet (project.opencourses.gr). 

Τα ψηφιακά μαθήματα που δημιουργήθηκαν είναι αντίστοιχα αυτών που διδάσκονται στα  προπτυχιακά 
και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών των συμμετεχόντων ΑΕΙ και το εκπαιδευτικό περιεχόμενό τους 
παρουσιάζεται οργανωμένο βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών, ώστε να συνιστούν αυτοδύναμα 
μαθήματα και να διευκολύνεται η αυτοτελής μελέτη τους.  

Σε ένα πρώτο επίπεδο, βασικοί αποδέκτες των ανοικτών αυτών μαθημάτων και άμεσα ωφελούμενοι θα 
είναι οι φοιτήτριες και οι φοιτητές όλων των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας. Για αυτούς, τα ανοικτά 
ακαδημαϊκά μαθήματα θα λειτουργήσουν ως αρωγός της εκπαιδευτικής διαδικασίας που συντελείται 
στους χώρους διδασκαλίας των ΑΕΙ. Τα ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα είναι, ωστόσο, κάτι πολύ ευρύτερο. 
Καθώς οι τεχνολογίες του Διαδικτύου καθιστούν δυνατό το μεγάλης κλίμακας άνοιγμα της επιστημονικής 
γνώσης στο σύνολο  της κοινωνίας - πρακτικά σε οποιονδήποτε επιθυμεί να διευρύνει,  να ανανεώσει ή να 
επικαιροποιήσει τις γνώσεις του μέσω αυτοεκπαίδευσης - τα συμμετέχοντα ΑΕΙ θα ενισχύσουν τον 
εκπαιδευτικό ρόλο τους στην ευρύτερη δημόσια σφαίρα, ενώ παράλληλα θα έχουν τη δυνατότητα να 
προβάλουν το εκπαιδευτικό  και ερευνητικό τους έργο στο ευρύτερο κοινό.  

Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των έργων που δημιούργησαν τα ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα, η 
εμπειρία που αποκτήθηκε από την υλοποίησή τους,  και οι τρόποι μελλοντικής επέκτασης και αξιοποίησης 
της μεγάλης αυτής προσπάθειας της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας. 

 

Λέξεις κλειδιά: ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι, ανοικτά ψηφιακά μαθήματα, ελληνικά ΑΕΙ 

  

http://www.gunet.gr/
http://project.opencourses.gr/
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Σ1: Σχεδιασμός Μαθησιακών Αντικειμένων 

 

 
 

Μαθησιακά Αντικείμενα για τη Φυσική: ένα Μεθοδολογικό Πλαίσιο 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 

 
Ν. Μ. Παπαχρήστος, Τ. Α. Μικρόπουλος 

np@uoi.gr, amikrop@uoi.gr 

 
Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

 

Κατά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται, και στην Ελλάδα, αξιοσημείωτη ανάπτυξη του πεδίου που αφορά 
στο σχεδιασμό και την εκπαιδευτική αξιοποίηση ψηφιακού υλικού για την υποστήριξη της διδασκαλίας 
και της μάθησης. Όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν κουλτούρα αξιοποίησης και 
ανάπτυξης ψηφιακού υλικού και έχει γίνει εμφανής η ανάγκη για ποιοτικό υλικό, το οποίο θα υποστηρίζει 
τη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης και θα είναι προσβάσιμο και επαναχρησιμοποιήσιμο σε 
διαφορετικά παιδαγωγικά πλαίσια. 

Από το 2011 έως το 2015, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Σχολείου του Υπουργείου Παιδείας 
(http://dschool.edu.gr/) υλοποιήθηκε εκτεταμένος εμπλουτισμός με ψηφιακούς μαθησιακούς πόρους των 
σχολικών εγχειριδίων, των γνωστικών αντικειμένων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Στην εργασία παρουσιάζονται οι βασικές αρχές του εμπλουτισμό καθώς και το μεθοδολογικό 
πλαίσιο σχεδιασμού και ανάπτυξης των μαθησιακών αντικειμένων, που ακολούθησε η ομάδα, η οποία 
δημιούργησε το υλικό για το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής. Επίσης παρουσιάζονται παραδείγματα 
μαθησιακών αντικειμένων για τη Φυσική που σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν στο παραπάνω πλαίσιο. Οι 
βασικές αρχές του εμπλουτισμού που ακολουθήθηκαν περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την απαίτηση για 
τεκμηρίωση, συμβατότητα με το πρόγραμμα σπουδών και το υπαρκτό σχολείο, επιλεκτικότητα, 
συμβατότητα με αρχές της διδακτικής της Φυσικής και απλότητα. Παράλληλα, η ανάγκη για ανάπτυξη 
ψηφιακού υλικού που θα είναι ανεξάρτητο από το ειδικό πλαίσιο του σχολικού βιβλίου οδήγησε στην 
ανάπτυξη υλικού που είναι επαναχρησιμοποιήσιμο, «μικρό» και αυτόνομο και ακολουθεί συγκεκριμένο 
διδακτικό πλαίσιο, χαρακτηριστικά που έχουν τα Μαθησιακά Αντικείμενα (Learning Objects). 

Το μεθοδολογικό πλαίσιο σχεδιασμού και ανάπτυξης μαθησιακών αντικειμένων για τον εμπλουτισμό των 
σχολικών βιβλίων περιλάμβανε προκαταρκτικές ενέργειες (μελέτη προγραμμάτων σπουδών, 
εναλλακτικών ιδεών και παρανοήσεων, εντοπισμός σημείων εμπλουτισμού, άντληση απόψεων 
εκπαιδευτικών σχετικά με τα υποψήφια σημεία εμπλουτισμού, καθορισμός σημείων εμπλουτισμού) με 
τεχνολογίες Flash, Unity3D, Java και html5, ανάπτυξη-επιμέλεια ψηφιακού υλικού (σχεδίαση - ανάπτυξη, 
διαμορφωτική αξιολόγηση), ενσωμάτωση αντικειμένων στο ψηφιακό βιβλίο, μετασχολιασμό των 
μαθησιακών αντικειμένων και μεταφόρτωσή τους στο Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών 
Αντικειμένων (Φωτόδεντρο, http://photodentro.edu.gr). 

Ακολουθώντας το παραπάνω πλαίσιο αναπτύχθηκαν περισσότερα από 300 μαθησιακά αντικείμενα, που 
περιλαμβάνουν δυναμικές προσομοιώσεις, εφαρμογές (αυτο)αξιολόγησης, εφαρμογές πρακτικής και 
εξάσκησης και βίντεο. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό, Μαθησιακά Αντικείμενα, Φυσική, Ψηφιακό Σχολείο 
 
  

http://dschool.edu.gr/
http://photodentro.edu.gr/
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Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση Ψηφιακής Εφαρμογής για τη 
διδασκαλία της Χημείας Γ’ Γυμνασίου 

 
Ν. Παπαδημητρόπουλος1,2, Σ. Μαυρίδης1,  Δ. Τουμαζάτος1, Α. Μετάνοιας1, Π. Βαμβακά1, Γ. 

Πασχαλίδης1, Π. Κοτσίκης1, Μ. Κριτσινιώτη1, Ε. Ροδίτη1, Α. Βώττα1, Γ. Παπαγεωργίου1, Ε. Μούκα1, 
Ε. Γκίκα1, Α. Νέζης1, Δ. Γαβριήλ1, Β. Μπέσης1, Ε. Κροντηράς1, Κ. Διλές1, Ε. Παυλάτου2,3 

npapadimitropoulos@gmail.com 

 
1 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση- ΔΙΔΕ Πειραιά 

2 ΔΙ.Χη.ΝΕΤ, Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών Ε.Κ.Π.Α. 
3 Εργαστήριο Γενικής Χημείας, Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. 

 

Ορισμένες έρευνες έχουν δείξει μικρά οφέλη από την εφαρμογή των ΤΠΕ η οποία αποδίδεται στο γεγονός 
ότι τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη χρήση τους ανταγωνίζονται τα μειονεκτήματα από τον 
παραγκωνισμό άλλων αποτελεσματικών παραδοσιακών πρακτικών. Μάλιστα, όταν παραγνωρίζονται οι 
γνωστικοί περιορισμοί των μαθητών και οι βασικές αρχές σχεδίασης πολυμέσων τα αποτελέσματα μπορεί 
να είναι ακόμα και αρνητικά. 

Μια παραδοσιακή πρακτική στο μάθημα της Χημείας είναι και η εργαστηριακή διδασκαλία. Δυστυχώς 
υπάρχουν αρκετοί λόγοι που απομακρύνουν τον εκπαιδευτικό από το εργαστήριο όπως για παράδειγμα η 
έλλειψη χρόνου και υλικοτεχνικής υποδομής. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό καθώς οι δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι μαθητές στη Χημεία αποδίδονται και στην έλλειψη εργαστηριακής άσκησης. Οι Έλληνες 
εκπαιδευτικοί είτε εκτελούν πειράματα επίδειξης είτε δεν πραγματοποιούν καθόλου. Τα εικονικά 
εργαστήρια προσφέρουν μια εναλλακτική λύση καθώς προσομοιώνουν το περιβάλλον ενός πραγματικού 
εργαστηρίου και διαδικασίες με εργαστηριακά όργανα. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα στο 
εργαστήριο της πληροφορικής είτε σε αίθουσα που είναι εξοπλισμένη με διαδραστικό πίνακα (ΔΠ). Καθώς 
τα Γυμνάσια της Ελλάδας έχουν εξοπλιστεί σε ποσοστό 60% με ΔΠ, αποτελεί ένα πρόσφορο μέσο για την 
πραγματοποίηση ενός εικονικού πειράματος. 

Στην εργασία αυτή κατασκευάστηκε μια ψηφιακή εφαρμογή (ΨΕ) που ενσωματώνει εικονικά εργαστήρια 
καθώς και άλλα ψηφιακά αντικείμενα για τη διδακτική ενότητα «Οξέα-βάσεις» της Γ τάξης Γυμνασίου. Στη 
συνέχεια μελετήθηκε αν η συγκεκριμένη ΨΕ χρησιμοποιούμενη για τη διδασκαλία μέσω ΔΠ έχει 
τουλάχιστον την ίδια επίδραση στην επίδοση των μαθητών με τη διδασκαλία μέσω πειραμάτων επίδειξης 
και χρήσης του παραδοσιακού πίνακα. Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 7 εκπαιδευτικοί σε ισάριθμα σχολεία 
και συμμετείχαν συνολικά 280 μαθητές. Κάθε εκπαιδευτικός έκανε μάθημα σε ένα τμήμα (ΠΟ) 
χρησιμοποιώντας την ΨΕ και σε ένα άλλο τμήμα (ΟΕ) μέσω εργαστηρίων επίδειξης και παραδοσιακού 
πίνακα. Η σύγκριση της επίδοσης των μαθητών των δύο τμημάτων πραγματοποιήθηκε μέσω τεστ 
κλειστού τύπου. Από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων αναδείχθηκε ότι σε ορισμένα σχολεία οι 
μαθητές της ΠΟ είχαν υψηλότερη επίδοση από την ΟΕ, ενώ σε άλλα δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές 
διαφορές. Συνεπώς, η διδασκαλία με τη χρήση της ΨΕ μέσω του ΔΠ μπορεί να έχει τουλάχιστον την ίδια 
επίδραση στην επίδοση των μαθητών με αυτή που έχει το εργαστήριο επίδειξης και ο παραδοσιακός 
πίνακας. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακή Εφαρμογή, Εικονικό Εργαστήριο, Διαδραστικός Πίνακας, Θεωρία Γνωστικού 
Φορτίου, Αρχές Σχεδίασης Ψηφιακού Υλικού 
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Εντοπισμός και διαμόρφωση αυτόνομων, ψηφιακών  Μαθησιακών 
Αντικειμένων από ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά πακέτα και 

εκπαιδευτικό λογισμικό για την επαναχρησιμοποίηση τους από την 
εκπαιδευτική κοινότητα 

 
Α. Αράπογλου1,2, Ε. Μεγάλου1 

aarap@ppp.uoa.gr, megalou@cti.gr 

 
1 ΙΤΥΕ Διόφαντος  

2 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα  αποτελέσματα μελέτης που  είχε ως  σκοπό  να διερευνήσει την 
εφικτότητα ανάδειξης σημαντικού αριθμού επαναχρησιμοποιήσιμων Μαθησιακών Αντικειμένων (Μ.Α) 
από ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά πακέτα και εκπαιδευτικό λογισμικό, που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν 
για το  ΥΠ.Π.Ε.Θ. Βασικό στόχο της μελέτης αποτελούσε  η  ανεύρεση τρόπων επιλογής και διαμόρφωσης 
επαναχρησιμοποιήσιμων Μ.Α, που μπορούν να  φιλοξενούνται ως διακριτές συλλογές στο Πανελλήνιο 
Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων «Φωτόδεντρο», ώστε να αποτελέσουν αυτόνομο, 
επικαιροποιημένο και ελεύθερο εκπαιδευτικό υλικό για περαιτέρω αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση 
τους από την ευρύτερη εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα.  Επιμέρους στόχος η περιγραφή των 
παραγόμενων  Μ.Α με την  ανάλογη τεκμηρίωση σύμφωνα και με το σχήμα μεταδεδομένων του 
αποθετηρίου, για την αποτελεσματικότερη αναζήτηση τους, ενισχύοντας την εκπαιδευτική τους 
χρηστικότητα. 

Συνολικά εξετάστηκαν τριάντα έξι (36) ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά πακέτα ως προς διάφορους  
παράγοντες (τεχνικοί, παιδαγωγικοί, δομής-οργάνωσης, δεοντολογικοί κ.α). Στο υπό διερεύνηση ψηφιακό 
εκπαιδευτικό υλικό,  ακολουθήθηκε η βασική προσέγγιση του αποθετηρίου σχετικά με τα στοιχεία που 
πρέπει να συγκεντρώνει ένας ψηφιακός πόρος για να χαρακτηριστεί ως Μαθησιακό Αντικείμενο. 
Συγκεκριμένα:  

 να εξυπηρετεί συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, 

 η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του,  

 η αυτοτέλεια του.   

Στα εκπαιδευτικά πακέτα που εξετάστηκαν εντοπίστηκε ένας σημαντικός αριθμός ψηφιακών πόρων, που  
μπορούσαν να ικανοποιήσουν  τα παραπάνω χαρακτηριστικά και να λειτουργήσουν αυτόνομα με 
εσωτερική συνοχή μετά από κατάλληλη διαμόρφωση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, ο τύπος 
του αντικειμένου,  ο βαθμός διακριτότητας και η πολυπλοκότητα της οργάνωσης της δομής αποδεικνύεται 
ως κρίσιμος παράγοντας για την ανάδειξη και διαμόρφωση ενός Μ.Α, που είναι ενταγμένο μέσα σε ένα  
εκπαιδευτικό λογισμικό.  Από την πλευρά της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η απόφαση πόσο περιεχόμενο 
πρέπει να συμπεριληφθεί σε ένα Μ.Α προσεγγίστηκε και από την οπτική του εκπαιδευτικού σκοπού του 
Μ.Α. Επιπρόσθετοι κρίσιμοι παράγοντες για τη διαμόρφωση ενός ψηφιακού πόρου ως αυτόνομου  Μ.Α 
αναδείχθηκαν  ο βαθμός αυτονομίας του σε σχέση με το λογισμικό από το οποίο έχει παραχθεί, καθώς και 
οι τεχνικές απαιτήσεις τους σε πρόσθετες εφαρμογές. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά ευρήματα της μελέτης, στην εργασία αρχικά αναλύονται οι κρίσιμοι 
παράγοντες για το τρόπο επιλογής, διαμόρφωσης  και ανάδειξης των μαθησιακών αντικειμένων. Στη 
συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικές προτάσεις που ακολουθήθηκαν από τις ομάδες ανάπτυξης και 
μετασχολιασμού για τη δημιουργία είτε μεμονωμένων αυτόνομων Μ.Α, είτε πιο σύνθετων, ώστε να 
λειτουργούν ως αυτόνομα σενάρια μαθήματος με χρήση ειδικά διαμορφωμένου template.  
 

Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό, Μαθησιακά Αντικείμενα, Επαναχρησιμοποίηση 
εκπαιδευτικών πόρων 
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Το Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Σεναρίων (ESR): Περιγραφή και 
Βασικές Επισημάνσεις 

 
Χ. Παναγιωτακόπουλος, Σ. Αρμακόλας, Α. Καρατράντου, Μ. Σαρρής 

cpanag@upatras.gr, stefarmak@upatras.gr, a.karatrantou@eap.gr, m.sarris@upatras.gr 

 
Εργαστήριο Η/Υ & Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών 

 

Στην εποχή των ΤΠΕ, και ιδιαίτερα μέσω της Ανοικτής Πρόσβασης αυξάνεται η διάχυση της πληροφορίας 
και της προβολής των αποτελεσμάτων της έρευνας από οποιονδήποτε και από οπουδήποτε. Προς το σκοπό 
αυτό συνεισφέρουν πάρα πολύ τα Ψηφιακά Αποθετήρια. Ένα είδος Ψηφιακών Αποθετηρίων είναι και τα 
Αποθετήρια Σεναρίων Διδασκαλίας. Μέσω αυτών οι εκπαιδευτικοί μπορούν να έχουν πρόσβαση χωρίς 
κόστος, σε καλές εκπαιδευτικές πρακτικές, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους στη 
διδακτική πράξη. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το Αποθετήριο Σεναρίων Διδασκαλίας (ESR - 
http://www.eduonline.upatras.gr/scen), το οποίο κατασκευάστηκε στο «Εργαστήριο Η/Υ και 
Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας» του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών, για την απόθεση εκπαιδευτικών 
σεναρίων με δυνητικούς χρήστες τους εκπαιδευτικούς της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης της 
χώρας μας. Το ESR κατασκευάστηκε από λογισμικό ανοικτού κώδικα (HTML, PhP, MySQL, Javascript) και 
είναι ελεύθερης-ανοικτής πρόσβασης μετά από απλή εγγραφή. 

Ο εγγραμμένος χρήστης μπορεί να καταθέσει ένα σενάριο μαζί με τα φύλλα εργασίας ή άλλο εκπαιδευτικό 
υλικό (διαφάνειες, εικόνες, κ.ά.), θέτοντάς το αρχικά σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης και όταν το 
ολοκληρώσει, σε κατάσταση μόνιμης αποθήκευσης. Το σενάριο που κατατίθεται, αφού κριθεί  θετικά από 
την ειδική επιστημονική επιτροπή υποστήριξης (εγκυροποίηση), γίνεται ορατό από όλους  τους 
επισκέπτες. Διάφορες αυτοματοποιημένες λειτουργίες επιτρέπουν στον συγγραφέα να ενημερώνεται για 
την κατάσταση του σεναρίου του, αλλά και στον διαχειριστή ή στην επιστημονική επιτροπή να 
διαχειρίζεται ηλεκτρονικά κάθε νέο σενάριο. Τα κατατιθέμενα σενάρια φέρουν πάντα το ονοματεπώνυμο 
του συγγραφέα τους. Η αναζήτηση των εγκύρων σεναρίων γίνεται με βάση τίτλο, μάθημα, τάξη ή λέξη-
κλειδί και μπορούν να εξαχθούν (με τα συνημμένα τους) σε μορφή κειμένου Word, ώστε να είναι δυνατή η 
τροποποίησή τους από τον πιθανό χρήστη. Η συγγραφή ενός σεναρίου προϋποθέτει την εισαγωγή 
κειμένου σε συγκεκριμένα πεδία με τη βοήθεια μικρού διορθωτή (editor), ο οποίος βοηθά σε στοιχειώδη 
μορφοποίηση του κειμένου κάθε πεδίου και σύναψη δεσμών με πηγές - ιστοσελίδες μέσω του Παγκόσμιου 
Ιστού. Τα πεδία κειμένου που συνιστούν ένα σενάριο είναι καθορισμένης έκτασης και καθορίστηκαν μετά 
από σχετική βιβλιογραφική έρευνα. Από την αρχή του2012 που τέθηκε σε λειτουργία το ESR έως σήμερα, 
αριθμεί 14.750 επισκέψεις με πολιτική καταμέτρησης διαφορετικού IP ή ίδιου σε διάστημα μεγαλύτερο 
των τριών ημερών, ενώ έχουν εγγραφεί 915 χρήστες και είναι διαθέσιμα στους επισκέπτες 204 έγκυρα 
σενάρια με ένα σύνολο 11.249 εμφανίσεων.  

 

Λέξεις κλειδιά: Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Σεναρίων, Εκπαιδευτικά Σενάρια, Ψηφιακό Εκπαιδευτικό 
Υλικό 
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Είναι όλα μαθησιακά αντικείμενα; 
 

Α. Μικρόπουλος1, Ι. Μπέλλου2 

amikrop@uoi.gr, ibellou@sch.gr 

 
1 Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

2 Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Ιωαννίνων – Άρτας 

 

Κατά τη δεκαετία του 1990 άρχισε η αξιοποίηση πληροφορικών εργαλείων σε όλα τα γνωστικά 
αντικείμενα. Ερευνητικά ερωτήματα εμφανίσθηκαν σχετικά με τη σχέση που δημιουργούν οι Τεχνολογίες 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με τη γνώση και τα νέα ψηφιακά εργαλεία με κύριο εκπρόσωπό 
τους τα πακέτα εκπαιδευτικού λογισμικού. 

Παράλληλα με τη χρήση ολοκληρωμένων εφαρμογών εκπαιδευτικού λογισμικού, ερευνητές και 
εκπαιδευτικοί αξιοποιούν ψηφιακούς πόρους εκπαιδευτικού περιεχομένου. Στα μέσα της δεκαετίας του 
1990 εμφανίσθηκε ο όρος «μαθησιακά αντικείμενα» για να περιγράψει ψηφιακούς εκπαιδευτικούς πόρους 
οι οποίοι έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Διατυπώθηκαν ποικίλες περιγραφές για τα ψηφιακά 
μαθησιακά αντικείμενα. Όλες έχουν ως κοινή βάση τον παιδαγωγικό χαρακτήρα τους και κοινό κριτήριο 
ότι κάθε μαθησιακό αντικείμενο συνδέεται με έναν τουλάχιστο μαθησιακό στόχο και μία δραστηριότητα. 
Τα μαθησιακά αντικείμενα περιγράφονται ακόμα από «μεταδεδομένα» κυρίως για τον εντοπισμό του στον 
Παγκόσμιο Ιστό. 

Η εργασία προτείνει τον ορισμό που έδωσε η Morgan το 2011. «Μαθησιακά αντικείμενα είναι μικρά αλλά 
παιδαγωγικά πλήρη τμήματα διδακτικού περιεχομένου, που μπορούν να συνδυαστούν κατάλληλα για τη 
δημιουργία μεγαλύτερων τμημάτων οργάνωσης διδασκαλίας, όπως είναι τα μαθήματα και τα 
προγράμματα σπουδών». Τα μαθησιακά αντικείμενα περιγράφονται ως ψηφιακοί πόροι με συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά, που τα διαφοροποιούν από άλλους πόρους, ανάλογα με τη λειτουργικότητα και το 
μέγεθος τους. Σύμφωνα με το μοντέλο συνάθροισης – οργάνωσης περιεχομένου Learnativity, ένα 
πολυμεσικό στοιχείο όπως μια εικόνα δεν αποτελεί μαθησιακό αντικείμενο αλλά «στοιχείο περιεχομένου». 
Η περιγραφή μιας αρχής ή έννοιας που μπορεί να συνδυάζει κείμενο και εικόνα ονομάζεται «αντικείμενο 
πληροφορίας», αφού δεν πληροί τα χαρακτηριστικά του ορισμού που προτείνει η εργασία. «Στοιχεία 
περιεχομένου» συνδυάζονται μεταξύ τους ή και με «αντικείμενα πληροφορίας» και οργανώνονται ώστε να 
αποτελέσουν «μαθησιακά αντικείμενα», όπως μια δυναμική προσομοίωση. Ένα εκπαιδευτικό σενάριο που 
συνδυάζει τους προηγούμενους εκπαιδευτικούς πόρους υλοποιεί ένα υψηλότερο επίπεδο οργάνωσης, το 
«μαθησιακό συστατικό». Τέλος, το υψηλότερο επίπεδο οργάνωσης που μπορεί να είναι ένα πρόγραμμα 
σπουδών, αναφέρεται ως «μαθησιακό περιβάλλον». 

Ο όρος «μαθησιακό αντικείμενο» περιγράφει ένα συγκεκριμένο επίπεδο οργάνωσης με ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά. Κατά τη χρήση άλλου τύπου εκπαιδευτικού υλικού απαιτείται να αναφέρεται το επίπεδο 
οργάνωσης του. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα, μεταδεδομένα, επίπεδο συνάθροισης 
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Σ2: Συνεργατικά Περιβάλλοντα Μάθησης 

 
 

Μελετώντας τη διεξαγωγή ενός ακαδημαϊκού μαθήματος με μικτό 
μοντέλο μάθησης υπό το πρίσμα της Θεωρίας της Δραστηριότητας  

 

A. Φιλιππίδη1, 2, Β. Κόμης1 

afilippidi@upatras.gr, komis@upatras.gr  

 
1 Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών 

2 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
 
Η σχεδίαση και η εφαρμογή μαθημάτων στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Μάθησης στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση αποτελεί ένα ιδιαίτερο ερευνητικό πεδίο τα τελευταία χρόνια. Παρότι μελετώνται με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον πολλαπλές πτυχές του πεδίου της Ηλεκτρονικής Μάθησης και της Ηλεκτρονικής Μάθησης 
δεύτερης γενιάς (2.0), δεν φαίνεται να έχει γίνει συστηματική μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής ενός 
παιδαγωγικού πλαισίου με ολιστικό τρόπο.  

Στην εργασία αυτή γίνεται μελέτη της δραστηριότητας φοιτητών στο πλαίσιο ενός ακαδημαϊκού 
μαθήματος σε μικτό μοντέλο μάθησης, με τη χρήση ενός Συστήματος Διαχείρισης Διδασκαλίας και 
Μάθησης. Συγκεκριμένα μελετώνται αντιλήψεις, πρακτικές και επίδοση φοιτητών σε περιβάλλον μικτής 
μάθησης, υπό το πρίσμα της Θεωρίας της Δραστηριότητας. Πρόκειται για μια μελέτη περίπτωσης σε τρείς 
διαδοχικούς επαναλαμβανόμενους κύκλους μαθημάτων, στην οποία συμμετείχαν 335 φοιτητές, που 
παρακολούθησαν ένα ακαδημαϊκό μάθημα με τη xρήση Moodle. Το περιεχόμενο του μαθήματος αφορά 
στην απόκτηση γνώσεων αναφορικά με την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Για τις ανάγκες της αναπτυξιακής αυτής μελέτης έγινε επανασχεδιασμός ενός υπάρχοντος μαθήματος, 
βασισμένος στις παιδαγωγικές αρχές της επίλυσης προβλήματος. Τα δεδομένα που μελετήθηκαν ήταν 
αρχεία καταγραφής δεδομένων ενεργειών χρήστη, ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, και σημειώσεις της 
ερευνήτριας από τη διεξαγωγή των μαθημάτων. Στην εργασία αυτή φαίνεται πως η εφαρμογή της Θεωρίας 
της Δραστηριότητας αναδεικνύει και περιγράφει όλες τις πτυχές της σύνθετης διαδικασίας του 
σχεδιασμού και της υλοποίησης ενός μαθήματος, ως ένα ευρύτερο, ενιαίο σύστημα δραστηριοτήτων.  

Η μελέτη των αντιφάσεων που προέκυψαν υπό το πρίσμα της Θεωρίας της Δραστηριότητας, υποδεικνύουν 
ότι α) κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των μαθημάτων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα κίνητρα 
και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων, β) ο σχεδιασμός των μαθημάτων θα πρέπει να βασίζεται στη 
δημιουργία κοινότητας μεταξύ των φοιτητών, γ) η υποστήριξη και η ενίσχυση των φοιτητών κατά τη 
διάρκεια των μαθημάτων πρέπει να αποτελεί βασικό άξονα παιδαγωγικού σχεδιασμού και δ) η 
διαφορετική χρήση των εργαλείων της δραστηριότητας φαίνεται να επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα της 
δραστηριότητας.  

 

Λέξεις κλειδιά: Μικτό μοντέλο μάθησης, Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης και Διδασκαλίας, Αντιλήψεις, 
Πρακτικές, Θεωρία της Δραστηριότητας  
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Διδασκαλία της Γλώσσας μέσω συνεργατικών εργαλείων του Moodle: 
Μία μελέτη των πρακτικών συν-δημιουργίας και συν-γραφής των 

μαθητών 
 

Φ. Δελής1, Α. Τζιμογιάννης2 

filipposdelis@sch.gr, ajimoyia@uop.gr 

 
1Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

2 Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

 

Η διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας υποστηριζόμενη από υπολογιστικά περιβάλλοντα συνιστά ένα 
διακριτό και δυναμικά αναπτυσσόμενο επιστημονικό και ερευνητικό πεδίο. Η προβληματική που 
αναπτύσσεται δεν περιορίζεται απλώς στη χρήση εργαλείων ΤΠΕ αλλά σε ένα δυναμικό σύμπλεγμα 
τεχνολογικών και παιδαγωγικών παραγόντων με στόχο τη γλωσσική μάθηση και την ενίσχυση 
σημαντικών γλωσσικών δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό τα διαδικτυακά μαθησιακά περιβάλλοντα 
συνεργασίας, όπως ηλεκτρονικές συζητήσεις, ιστολόγια, wikis κ.α., προσφέρουν μια σειρά από 
χαρακτηριστικά που ενισχύουν τη συνεργατικότητα, τη συν-δημιουργία και συν-γραφή και τη μάθηση σε 
αυθεντικά πλαίσια.  

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι ο σχεδιασμός και η μελέτη μιας ακολουθίας συνεργατικών 
δραστηριοτήτων που αφορά σε μια διδακτική παρέμβαση για το γλωσσικό μάθημα, μέσω της χρήσης 
συνεργατικών εργαλείων του Moodle. Ειδικότερα, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μια ολοκληρωμένη 
διδακτική παρέμβαση συνεργατικής μάθησης διάρκειας 20 ωρών. Συμμετείχαν 30 μαθητές Γ΄ Γυμνασίου, 
οι οποίοι εκλήθησαν να ανταλλάξουν ιδέες, να συνεργαστούν, να συναποφασίσουν και να οικοδομήσουν 
νέα γνώση συν–γράφοντας και, τέλος, αξιολογώντας την εργασία τους. H εργασία των μαθητών δομήθηκε 
σε τρεις φάσεις: α) κατανομή σε ομάδες και ενημέρωση των μαθητών, β) προ-συγγραφική δραστηριότητα, 
ήτοι συζήτηση σε forum και σχεδιασμός ενός εικονικού ταξιδιού στην Ευρώπη και γ) συν-γραφή κειμένου 
σε wiki με τις ταξιδιωτικές τους εντυπώσεις.  

Χρησιμοποιήθηκαν συνδυαστικά τα εξής μεθοδολογικά-εννοιολογικά εργαλεία ανάλυσης α) το μοντέλο 
Κοινότητας Διερεύνησης (CoI) του Garrison και η ταξινομία οικοδόμησης γνώσης των Pena - Schaff & 
Nicholls για το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών συζητήσεων (forums) και β) η ταξινομία των Mak & Coniam 
για το περιεχόμενο του wiki. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι οι μαθητές συμμετείχαν 
ενεργά σε όλες τις φάσεις της παρέμβασης, ανέπτυξαν συνεργατικά το κοινό κείμενο, βελτίωσαν τις 
γλωσσικές τους ικανότητες και εργάστηκαν αυτόνομα. Ακολούθησαν συγκεκριμένα μοτίβα και 
στρατηγικές συνεργατικής γραφής, δίνοντας έμφαση στην προσθήκη νέου κειμένου και λιγότερο στην 
κοινή επεξεργασία και βελτίωση του κειμένου, μέσα από τη διαπραγμάτευση ιδεών και προτάσεων στην 
ομάδα. Το τελικό κειμενικό προϊόν είχε στοιχεία αυθεντικότητας, διαρκούς αναθεώρησης, 
πολυμεσικότητας και αλλαγών σε όλα τα γλωσσικά επίπεδα (περιεχόμενο, ύφος, δομή).  

 

Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρονική μάθηση, συνεργατικά περιβάλλοντα, Διδακτική Γλώσσας, συμπαραγωγή 
κειμένου   
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Παραγωγή λόγου με χρήση συνεργατικών εργαλείων: Μία μελέτη 
στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας με χρήση Google Docs 

 

Κ. Δράκου1,2, Α. Τζιμογιάννης2 

kdrakou@gmail.com, ajimoyia@uop.gr 

 
1 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

2 Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
 

H ανάπτυξη εργαλείων και περιβαλλόντων του Ιστού 2.0 ανέδειξε, τα τελευταία χρόνια, νέες εκπαιδευτικές 
και ερευνητικές κατευθύνσεις για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην παραγωγή λόγου, κυρίως, με την 
προώθηση μεθόδων συνεργατικής γραφής. Η εργασία αυτή παρουσιάζει μία πειραματική μελέτη που 
διερευνά πτυχές της συμμετοχής, αλληλεπίδρασης και συνεργασίας των μαθητών κατά τη συνεργατική 
παραγωγή γραπτού λόγου με τη χρήση του διαδικτυακού εργαλείου Google Docs (GD), στο πλαίσιο του 
μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου. Για τον σκοπό αυτό, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε 
πρόγραμμα παρέμβασης που περιλάμβανε μια ακολουθία δραστηριοτήτων συνεργατικής γραφής. Στην 
έρευνα συμμετείχαν 39 μαθητές Γ΄ Γυμνασίου σε δύο ομάδες: α) Πειραματική Ομάδα με χρήση του 
εργαλείου GD και β) Ομάδα ελέγχου που υλοποίησε συνεργατική γραφή σε συμβατικό τρόπο (πρόσωπο με 
πρόσωπο).  

Η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων αφορά α) στο ιστορικό αναθεωρήσεων των GD και στα σχόλια 
των ηλεκτρονικών συζητήσεων μεταξύ των μαθητών και μεταξύ μαθητών-εκπαιδευτικού και β) στις 
γραπτές εργασίες των μαθητών σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή. Οι αναθεωρήσεις αναλύθηκαν με το 
σχήμα των Kessler, Bikowski και Boggs, που διακρίνει τις συνεισφορές των μαθητών σε γλωσσικές και μη 
γλωσσικές. Η ανάλυση των διαλόγων βασίστηκε στο σχήμα κατηγοριοποίησης της Storch: α) σχόλια, 
δηλαδή λεκτικές και μη λεκτικές παρεμβάσεις, και β) επεισόδια, δηλαδή θεματικές ενότητες σχολίων.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν τις διαφορετικές πρακτικές που ακολούθησαν οι μαθητές κατά 
τη συνεργατική παραγωγή λόγου και έδωσαν μια εικόνα των ενεργειών τους κατά τη δημιουργία 
εγγράφων. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου ανέδειξε τα 
πλεονεκτήματα της συνεργατικής γραφής με Google Docs σε σχέση με την πρόσωπο με πρόσωπο 
συνεργασία. Επιπλέον, διαπιστώθηκε η ενεργοποίηση της πλειονότητας των μαθητών και η αντιμετώπιση, 
σε μεγάλο βαθμό, δυσκολιών των μαθητών, όπως ήταν ο τόπος, ο χρόνος και η συχνότητα των 
συναντήσεων. Επίσης, διαπιστώθηκε κοινωνική και γνωστική ενίσχυση των μαθητών που είχαν 
μαθησιακές δυσκολίες, ενδυνάμωση της σχέσης εκπαιδευτικού-μαθητών και βελτίωση της ποιότητας των 
γραπτών, σε επίπεδο περιεχομένου και λεξιλογίου. 

 

Λέξεις κλειδιά: Συνεργατική γραφή με υποστήριξη ΤΠΕ, διδασκαλία Γλώσσας, εργαλεία Ιστού 2.0, Google 
Docs   
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Πειραματική Εφαρμογή ενός MOOC στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 
Στάσεις, Προσδοκίες και Αντιλήψεις των Μαθητών 

 

Φ. Κουτσάκας1, Χ. Καραγιαννίδης1, Π. Πολίτης2 

fkoutsakas@uth.gr, karagian@uth.gr, ppol@uth.gr  
 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής 
2 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 

Η πλειοψηφία των μελετών που αναφέρονται στη βιβλιογραφία των MOOCs επικεντρώνει το ενδιαφέρον 
της στην εφαρμογή τους σε ενήλικους, κυρίως φοιτητές ή απόφοιτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ 
ελάχιστα έχει διερευνηθεί η επίδρασή τους σε μαθητές μικρότερων ηλικιών καθώς και σε γνωστικά 
αντικείμενα χαμηλότερων εκπαιδευτικών βαθμίδων. Στην κάλυψη του κενού αυτού φιλοδοξεί να συμβάλει 
η παρούσα μελέτη, στα πλαίσια της οποίας κατά το σχολικό έτος 2014-15 δημιουργήθηκε ένα MOOC 
διάρκειας επτά εβδομάδων (http://www.udemy.com/domprogepal). Αντικείμενο διδασκαλίας ήταν ο 
"Προγραμματισμός Υπολογιστών" που ανήκει στο αναλυτικό πρόγραμμα της Γ’ τάξης των 
Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και εξετάζεται σε πανελλαδικό επίπεδο για την εισαγωγή των μαθητών 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται (α) στοιχεία που αφορούν στις στάσεις των μαθητών κατά τη 
διάρκεια των επτά εβδομάδων λειτουργίας του MOOC (ποσοστό παρακολούθησης, βαθμός εμπλοκής και 
συνεισφοράς, βαθμός εγκατάλειψης, κλπ), καθώς και (β) τα πρώτα συμπεράσματα από τη μελέτη των 
προσδοκιών και των αντιλήψεων των μαθητών που ενεπλάκησαν στο MOOC. Η έρευνα διεξήχθη με τη 
χρήση δύο ερωτηματολογίων που απαντήθηκαν πριν (pre-) και μετά (post-) την εμπλοκή των μαθητών 
στο MOOC. Τα ερωτηματολόγια περιείχαν ερωτήματα κλίμακας Likert που αφορούσαν (α) στις προσδοκίες 
των μαθητών από τα MOOCs και από το συνεργατικό μοντέλο μάθησης που αυτά προτείνουν, (β) στη 
συνολική εμπειρία που αποκόμισαν από την εμπλοκή τους στο MOOC, και (γ) στις αντιλήψεις τους σχετικά 
με τη χρησιμότητα των MOOCs στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον τα ερωτηματολόγια 
διερεύνησαν παραμέτρους όπως ο βαθμός εξοικείωσης των μαθητών με τα MOOCs, ο βαθμός συνεισφοράς, 
αλληλεπίδρασης και παρακολούθησης του κάθε μαθητή στo μάθημα. Στο αρχικό ερωτηματολόγιο 
συμμετείχαν 46 μαθητές ενώ στο τελικό 22 από Επαγγελματικά Λύκεια όλης της χώρας.  

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι η πλειονότητα των μαθητών αξιολόγησε ως πολύ 
θετική την συνολική εμπειρία αλληλεπίδρασης με το MOOC. Επιπλέον η πλειοψηφία των μαθητών θεωρεί 
ότι η υιοθέτηση των MOOCs στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μπορεί να επιδράσει θετικά στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και ότι τόσο το MOOC στο οποίο συμμετείχαν όσο και το συνεργατικό 
μοντέλο μάθησης που υιοθέτησε επέδρασε θετικά στις γνώσεις που αποκόμισαν. Οι διαμορφωμένες 
αντιλήψεις των μαθητών που καταγράφονται μετά την εμπλοκή τους με το MOOC είναι σαφώς θετικότερες 
από τις ήδη θετικές προσδοκίες τους που αποτυπώθηκαν στα αρχικά ερωτηματολόγια.  

 

Λέξεις κλειδιά: Μαζικά Ελεύθερα Διαδικτυακά Μαθήματα, MOOC, Δίκτυα Συνεργατικής Μάθησης, 
Κονεκτιβισμός, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
  

http://www.udemy.com/domprogepal
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Σ3: Ανοιχτά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής 

Μάθησης 
 
 
 
 

Τα Μαζικά Ανοιχτά Ηλεκτρονικά Μαθήματα στην επαγγελματική 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

 
Κ. Κουτσοδήμου1,2, Π. Τσιωτάκης1,3, Α. Τζιμογιάννης1 

kkoutsodimou@gmail.com, ptsiotakis@uop.gr, ajimoyia@uop.gr 
 

1 Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
2 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

3 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
 

Τα Μαζικά Ανοικτά Ηλεκτρονικά Μαθήματα (ΜΑΗΜ, MOOCs) αποτελούν μια νέα μορφή προγραμμάτων 
ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning). Προσφέρουν αυξημένες ευκαιρίες σε μεγάλο αριθμό ατόμων να 
συμμετέχουν σε ανοιχτά εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία υπερβαίνουν περιορισμούς χρόνου και 
απόστασης και προωθούν την ενεργητική, συνεργατική και αυτορρυθμιζόμενη μάθηση. Παρότι συνιστούν 
ένα δημοφιλές και δυναμικά αναπτυσσόμενο πεδίο, πολλά ζητήματα παιδαγωγικού σχεδιασμού των 
ΜΑΗΜ και αποτίμησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων τους παραμένουν ανοιχτά προς διερεύνηση.  

Η παρούσα εργασία παρέχει ένα νέο πλαίσιο σχεδιασμού ΜΑΗΜ για την επαγγελματική ανάπτυξη 
εκπαιδευτικών. Συγκεντρώνοντας δεδομένα από συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν 
διαμορφώσει παιδαγωγικές αντιλήψεις για τη μάθηση, η μελέτη αυτή διερευνά παράγοντες που αφορούν 
στο σχεδιασμό ενός ΜΑΗΜ και στην επίδραση που είχε σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
σχετικά με την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων ένταξης διαδικτυακών εργαλείων στην εκπαιδευτική 
πρακτική της τάξης τους. 

Το ΜΑΗΜ είχε διάρκεια επτά (7) εβδομάδων και σχεδιάστηκε ακολουθώντας ένα υβριδικό μοντέλο δύο 
διαστάσεων: α) ένα δομημένο τμήμα δραστηριοτήτων, υποχρεωτικό για τους συμμετέχοντες, που 
περιλάμβανε πέντε ατομικές δημιουργίες με διαφορετικά διαδικτυακά εργαλεία και β) ένα ανοιχτό τμήμα, 
όπου οι εκπαιδευτικοί καλούνταν προαιρετικά να δημιουργήσουν ομάδες εργασίας, να ανταλλάξουν ιδέες 
και να συνεργαστούν δημιουργώντας εκπαιδευτικά σενάρια. Στο μάθημα εγγράφηκαν 399 εκπαιδευτικοί 
που υπηρετούσαν σε δημοτικά σχολεία από έξι νομούς της χώρας (Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Κορινθίας, 
Ηρακλείου, Ρεθύμνου), από τους οποίους 327 συμμετείχαν ενεργά και ολοκλήρωσαν τις απαιτούμενες 
εργασίες.  

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι συμμετέχοντες απάντησαν σε ειδικό ηλεκτρονικό 
ερωτηματολόγιο. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί ήταν ικανοποιημένοι από τη 
ροή του μαθήματος, τα αντικείμενα που διαπραγματεύτηκαν, τις εργασίες που ανατέθηκαν, καθώς και την 
αλληλεπίδραση-υποστήριξη που έλαβαν από τους διδάσκοντες και τους συναδέλφους τους. Οι 
εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν θετικά το ΜΑΗΜ ως προς τη μάθηση και την επαγγελματική τους ανάπτυξη 
ενώ ενίσχυσαν τις παιδαγωγικές και τεχνολογικές γνώσεις τους για την ενσωμάτωση διαδικτυακών 
εργαλείων στην εκπαιδευτική πράξη.  

 

Λέξεις Κλειδιά: ηλεκτρονική μάθηση, MOOCs, επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών, παράγοντες 
σχεδιασμού   
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Κοινότητες Ομότιμης Μάθησης: η περίπτωση του Scholar ως 
Ενδιάμεσου Χώρου σε Προγράμματα Μεικτής Μάθησης 

 
A. Κώστας1, Ε. Αρβανίτη2, Χ. Βιτσιλάκη3 

apkostas@aegean.gr, earvanitis@upatras.gr, vitsilaki@aegean.gr  

 
1 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

2 Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών 
3 Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

 

Τα τελευταία χρόνια και σε διεθνές επίπεδο στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αναδεικνύεται η αναγκαιότητα 
για την παροχή διαδικτυακών και ανοικτών εξ αποστάσεως μαθημάτων και επιμέρους μαθησιακών 
δραστηριοτήτων, με στόχο την εξάλειψή προβλημάτων και αδυναμιών της δια ζώσης διδασκαλίας όπως 
π.χ. χωρικές και χρονικές δεσμεύσεις, οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες, σύγχρονος τρόπος ζωής, κλπ. 
Ταυτόχρονα όμως, η εναλλακτική προσέγγιση του e-Learning και κυρίως προγραμμάτων εξ αποστάσεως 
αυτό-μάθησης παρουσιάζουν συγκεκριμένες αδυναμίες όπως π.χ. χαμηλότερο βαθμό κινητοποίησης και 
ικανοποίησης των εκπαιδευομένων και αδυναμία ανάπτυξης μαθησιακών κοινοτήτων. Οι εν γενείς αυτές 
αδυναμίες των δύο μοντέλων παροχής εκπαίδευσης, έχει πλέον οδηγήσει στη διαπίστωση πως η μάθηση 
και η διδασκαλία πρέπει να εντάσσονται σε ένα ενιαίο μαθησιακό περιβάλλον το οποίο α) θα 
χαρακτηρίζεται από πολυτροπικότητα μέσων και διαδικασιών και β) θα παρέχει ευκαιρίες για ενεργό 
συμμετοχή και κοινωνική διάδραση στους συμμετέχοντες.  

Στο νέο αυτό δυναμικό πλαίσιο παρατηρείται στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μια αυξανόμενη 
προσφορά τεχνολογικά υποστηριζόμενων μαθημάτων και προγραμμάτων σπουδών - κυρίως σε 
Μεταπτυχιακό Επίπεδο και σε επίπεδο Δια Δίου Μάθησης – από τα Ανώτατα Ιδρύματα, ακολουθώντας το 
Μοντέλο της Μεικτής Μάθησης (Blended Learning), στην προσπάθεια τους να ανταπεξέλθουν στις 
σύγχρονες δυσκολίες και να απευθυνθούν σε ένα μεγαλύτερο κοινό.  

Σε αυτή την εργασία παρουσιάζουμε τις απόψεις φοιτητών/τριων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών «Νέες Μορφές Μάθησης και Εκπαίδευσης» του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχετικά με την 
αξιοποίηση των ΤΠΕ για την βελτίωση της ηλεκτρονικής μάθησης. Οι φοιτητές/τριες κλήθηκαν να 
εργασθούν ως σχεδιαστές μαθημάτων (instructional designers) και να τεκμηριώσουν επιλογές 
συγκεκριμένων σύγχρονων και ασύγχρονων τεχνολογιών ως μέσα ενδυνάμωσης της ποιότητας της 
μεικτής μάθησης.  

Μια από τις βασικές επιλογές των φοιτητών/τριων, ανάμεσα σε τεχνολογίες τις οποίες είτε διδάχθηκαν, 
είτε χρησιμοποίησαν στην διάρκεια των μαθημάτων, αποτελεί το CG Scholar (http://info.cgscholar.com), 
ένα περιβάλλον/κοινότητα συνεργατικής/ομότιμης μάθησης που αξιοποιώντας τεχνολογίες Web 2.0 και 
Νεφουπολογιστικής υπηρετεί τους στόχους της μετασχηματιστής εκπαίδευσης στο ευρύτερο 
παιδαγωγικό πλαίσιο της Νέας Μάθησης και της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού. Το περιβάλλον Scholar 
στοχεύει στη δημιουργία κοινοτήτων ομότιμης μάθησης στη βάση του κοινωνικού κεφαλαίου των μελών, 
στην διασφάλιση μιας ποιοτικά διαφοροποιημένης παιδαγωγικής και σε προϊόντα μάθησης τα οποία 
αποτελούν συλλογικά τεχνουργήματα της κοινότητας.  

Η ανάλυση περιεχομένου που διενεργήθηκε στις απαντήσεις/τεκμηρίωση των φοιτητών/τριων, έλαβε 
υπόψη βασικές εκπαιδευτικές διεργασίες, όπως την οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού, την διδασκαλία, 
την επικοινωνία, την συνεργασία και την αξιολόγηση. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν την προσέγγιση της 
συγκεκριμένης ομάδας μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων σχετικά με την παιδαγωγική δυνατότητα 
(educational affordance) του CG Scholar ως κοινότητας διαλόγου ομότιμων, χώρου εργασίας για το 
μαθησιακό σχεδιασμό και τελικώς ως κοινωνικού χώρου διαμεσολάβησης και αναστοχασμού. 

  

Λέξεις κλειδιά: Νέα Μάθηση, Διαδικτυακές Κοινότητες, Δίκτυα Ομότιμων   

http://info.cgscholar.com/
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H πλατφόρμα διαχείρισης και διάθεσης πολυμορφικού εκπαιδευτικού 
περιεχομένου OpenDelos 

 
Π. Μπαλαούρας1,2, Μ. Γκατζώνης1,3 

p.balaouras@noc.uoa.gr, gatzonis@med.uoa.gr 

 
1 Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet), 2Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου, Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, 3Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 

Τα τελευταία χρόνια το πολυμεσικό υλικό, όπως βίντεο, αποτελεί συστατικό μέρος και σημαντικό τμήμα 
του ψηφιακού περιεχομένου που αναπτύσσεται από τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο 
πλαίσιο σχετικών δράσεων όπως η ανάπτυξη διαδικτυακών μαθημάτων, ανοικτής ή περιορισμένης 
πρόσβασης, και η ζωντανή μετάδοση μαθημάτων και εκδηλώσεων. Τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης καλούνται λοιπόν να αντιμετωπίσουν αρκετές προκλήσεις: την ανάπτυξη, διαθέτοντας 
χαμηλό προϋπολογισμό, πολυμεσικού περιεχομένου, το οποίο ωστόσο οφείλει να καλύπτει κάποιες 
ελάχιστες προδιαγραφές όσο αφορά τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του, τη φιλοξενία μεγάλου 
όγκου αρχείων, τη διαχείριση των μεταδεδομένων, δηλαδή των πληροφοριών που συνοδεύουν κάθε 
αρχείο, και τη διάθεση του περιεχομένου, προς τους φοιτητές/τριές τους και το ευρύ κοινό, με εύχρηστο 
και φιλικό τρόπο, και δυνατότητα διαμοιρασμού του μέσω κοινωνικών δικτύων (Web 2.0). 
Αναγνωρίζοντας τις προαναφερόμενες προκλήσεις, το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) ανέπτυξε και 
διάθεσε στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της οριζόντιας πράξης «Κεντρικό 
Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» (project.opencourses.gr), την πλατφόρμα διαχείρισης και 
διάθεσης πολυμεσικού εκπαιδευτικού περιεχομένου OpenDelos (opendelos.org), με σκοπό αυτή να 
φιλοξενεί και δημοσιοποιεί το πολυμεσικό περιεχόμενο, π.χ. βιντεοδιαλέξεις κ.α., που αναπτύχθηκαν στις 
ιδρυματικές δράσεις ανάπτυξης Ανοικτών Μαθημάτων και όχι μόνο. 

Η εν λόγω πλατφόρμα συνδυάζει μοναδικά λειτουργικά χαρακτηριστικά, τα οποία παρουσιάζονται στην 
παρούσα εργασία, όπως και τα σενάρια χρήσης της. Η πλατφόρμα συνεργάζεται με διαδικτυακές κάμερες 
υψηλής ευκρίνειας με σκοπό την αυτόματη μετάδοση και καταγραφή διαλέξεων μαθημάτων και 
εκδηλώσεων. Παρέχει ένα περιβάλλον διαχείρισης ωρολόγιου προγράμματος των μαθημάτων για τον 
καθορισμό των ενεργειών μετάδοσης ή/και καταγραφής τους. Επιπλέον, πολυμεσικό υλικό, που 
αναπτύσσεται από προσωπικό, μπορεί να αναρτηθεί μέσω ενός φιλικού περιβάλλοντος ανάρτησης 
αρχείων και εισαγωγής μεταδεδομένων. Η πλατφόρμα παρέχει βασικά εργαλεία για την κοπή τμημάτων 
βίντεο, την ανάρτηση διαφανειών και συγχρονισμού τους με το βίντεο. Διασφαλίζει την μοναδική 
απεικόνιση των μεταδεδομένων που αφορούν τις πληροφορίες μαθημάτων και εκδηλώσεων και 
υποστηρίζει την εισαγωγή λογαριασμών διαχειριστών περιεχομένου με συγκεκριμένους ρόλους. 
Υποστηρίζει τη διασύνδεση με τρίτες πλατφόρμες όπως την πλατφόρμα OpeneClass, την Εθνική Πύλη 
Αναζήτησης Ανοικτών Μαθημάτων, το YouTube και iTunes. Τέλος, παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης του 
περιεχομένου, καθοδηγούμενης βάσει κριτηρίων ή ελεύθερης βάσει λέξεων–κλειδιών, καθώς και 
αναπαραγωγής του από τους τελικούς χρήστες με δυνατότητα προσαρμογής της εμφάνισης στην οθόνη 
του χρήστη. 

 

Λέξεις κλειδιά: Πολυμεσικό Υλικό, Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι, Ανοικτά Μαθήματα. 
  



                 Βιβλίο Περιλήψεων 20 

 
Σ4: Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Σενάρια 

 

 

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού σεναρίου αξιοποιώντας τη Μέθοδο Project 
με μηχανισμούς Παιχνιδοποίησης για την ενίσχυση κινήτρων 

μάθησης 
 

Δ. Λαμπρινού, Φ. Παρασκευά 

di_lamp@hotmail.gr, fparaske@unipi.gr 

 
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

 

Η ηλεκτρονική μάθηση αποτελεί μια σύγχρονη πρακτική στην εκπαίδευση και κερδίζει έδαφος 
υποστηρίζοντας τη διδακτική διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό σημαντικό ρόλο φαίνεται τα τελευταία χρόνια 
να καταλαμβάνουν στην εκπαίδευση τα ψηφιακά παιχνίδια, καθώς και η πρακτική της Παιχνιδοποίησης 
(Gamification), η χρήση δηλαδή μηχανισμών βασισμένων στα ψηφιακά παιχνίδια, η οποία έχει αποδειχθεί 
ερευνητικά ότι μπορεί να παρακινεί τους εκπαιδευόμενους στις διαδικασίες της μάθησής τους. Καθώς τα 
βιντεοπαιχνίδια φαίνεται να επηρεάζουν πλέον μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, ο όρος εισάγεται όλο 
περισσότερο σε τομείς, όπως η εκπαίδευση, η διοίκηση, η υγεία κ.α. Η πρακτική αυτή εκτιμάται 
επιστημονικά ότι μπορεί να αποδώσει περισσότερο εκπαιδευτικά, όταν ενσωματώνεται σε ένα διδακτικό 
μοντέλο Μάθησης, όπως είναι η Μέθοδος Project (Project-based Learning) αφού η διαδικασία που 
ακολουθείται μπορεί να αποκτήσει "νόημα" για τους εκπαιδευόμενους μέσω μιας μαθητοκεντρικής και 
βιωματικής εμπειρίας. Στη βάση αυτή, πραγματοποιήθηκε η ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού σεναρίου με 
θέμα "Νεανική Επιχειρηματικότητα", αποσκοπώντας στην προετοιμασία των μαθητών για 
επιχειρηματολογία, λήψη αποφάσεων και ευκαιρίες παραγωγής προϊόντων, αποσκοπώντας στην επιτυχή 
επαγγελματική τους ανάπτυξη στο μέλλον (Work based Learning). 

Ειδικότερα επιχειρείται η ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού σεναρίου με τη δημιουργία ψηφιακού υλικού 
εμπλουτισμένου με μηχανισμούς παιχνιδιών (leaderboards, badges, points) και αφηγηματικότητας 
(Narrative), προκειμένου να μυήσει τους μαθητές στις διαδικασίες της μάθησης μέσα από ένα παιχνίδι 
ρόλων (role playing). Στο εγχείρημα αυτό αναδύεται επιπρόσθετα η ανάγκη της παρακίνησης (motivation) 
των εκπαιδευόμενων με ρεαλιστικούς προβληματισμούς, που καλούνται να επιλύσουν (problem solving 
skills). Για την ενορχήστρωση όλων των παραπάνω, αξιοποιήθηκε ένα "παιχνιδοποιημένο σενάριο", όπου 
οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες δημιούργησαν τη δικιά τους επιχείρηση και το δικό τους προϊόν, βάση 
των 8 χαρακτηριστικών της μεθόδου Project. Βάση του διδακτικού αυτού μοντέλου, το εκπαιδευτικό 
σενάριο έχει τα εξής συστατικά: αυθεντικό περιεχόμενο, διερευνητική μάθηση, ανάπτυξη δεξιοτήτων 21ου 
αιώνα, διερευνητικό ερώτημα, υλικό αφόρμησης, λήψη αποφάσεων, ετεροαξιολόγηση και εμπλοκή τρίτων 
(κοινό). Αξίζει να σημειωθεί ότι το σενάριο υποστηριζόταν από τη πλατφόρμα διαχείρισης μάθησης (LMS) 
Moodle, όπου μέσα από βίντεο αφήγησης της πλοκής της ιστορίας και μέσω αποστολών (quests) και 
προκλήσεων (challenges), όπως στα παιχνίδια, οι μαθητές μυούνταν στο παιχνιδοποιημένο σενάριο.  

Το πείραμα διεξήχθη σε μαθητές έκτης δημοτικού (10-11 χρονών) στα πλαίσια της Ευέλικτης ζώνης. Με 
μετρήσεις πριν και μετά το πέρας της παρέμβασης αποτιμήθηκαν δείκτες κινήτρων, όπως η ικανότητα, η 
αυτονομία, η σχετικότητα βάσει της Θεωρίας του Αυτοπροσδιορισμού (Self-Determination Theory).  

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι υπήρξε σημαντική βελτίωση στα κίνητρα των 
μαθητών μέσω της διδακτικής αυτής παρέμβασης. Παρότι το δείγμα ήταν σχετικά μικρό, ο σχεδιασμός 
αυτής της διδακτικής διαδικασίας φάνηκε χρήσιμος για περαιτέρω ερευνητική αξιοποίηση. Για τους 
λόγους αυτούς προτείνεται ευρύτερη πειραματική εφαρμογή σε μεγαλύτερο δείγμα μαθητών ή και άλλων 
εκπαιδευομένων σε διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης για πιο γενικευμένα αποτελέσματα.  

 

Λέξεις κλειδιά: Παιχνιδοποίηση, Μέθοδος Project, Κίνητρα, Νεανική Επιχειρηματικότητα 
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Η Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδασκαλία και Μάθηση Μαθητών 
Γυμνασίου για τους Γεωκινδύνους 

 

Α. Κλωνάρη, Α. Πασσαδέλλη 

aklonari@geo.aegean.gr, geom14018@geo.aegean.gr 

 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Γεωγραφίας 

 

Η σημερινή κοινωνική πραγματικότητα ευνοεί τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και 
επικοινωνίας στην εκπαίδευση. Ένα σημαντικό ζήτημα είναι ο προβληματισμός σχετικά με τον ρόλο τους 
στην τάξη και στην καθημερινή πρακτική του εκπαιδευτικού. Οι ΤΠΕ θεωρούνται πλέον από τα ισχυρότερα 
εργαλεία του εκπαιδευτικού και του μαθητή και έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην σταδιακή υποχώρηση 
της δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας.  

Σε αυτή την εργασία μελετάμε μια καινοτόμα διδακτική προσέγγιση των γεωκινδύνων με τη χρήση των 
ΤΠΕ και την αποτελεσματικότητα στα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα από αυτήν στους μαθητές. 
Οι μαθητές διδάχθηκαν τις αιτίες γένεσης ενός φυσικού φαινομένου (tsunami), τον τρόπο εμφάνισης του 
και τον τρόπο αντιμετώπισης του με τη χρήση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. Η έρευνα έγινε κατά το 
σχολικό έτος 2015-16, σε μια παραδοσιακή τάξη Α΄ Γυμνασίου της πόλης της Μυτιλήνης με 21 μαθητές. 
Εφαρμόστηκε μαθητοκεντρική εποικοδομητική διδασκαλία στο εργαστήριο του σχολείου. Για τη 
διδασκαλία χρησιμοποιήθηκαν εκπαιδευτικά λογισμικά, υπερμέσα, πολυμέσα και μαθησιακά αντικείμενα 
από το Φωτόδεντρο. Επίσης για την οπτικοποίηση των πληροφοριών και την δημιουργία χάρτη  
χρησιμοποιήθηκε το Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών, QGIS. Κατά την διάρκεια της έρευνας (όπου ο 
ερευνητής ήταν αυτός που υλοποίησε ένα διδακτικό σενάριο 8 ωρών) δημιουργήθηκε ένα νέο μαθησιακό 
περιβάλλον για τους μαθητές, μέσα από το οποίο προσπάθησαν οι ίδιοι να κατασκευάσουν τη γνώση και 
να εμπλακούν σε δραστηριότητες που συνδέονται με την πραγματική ζωή.  

Η έρευνα υλοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος της Γεωγραφίας με εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 
το μάθημα της Πληροφορικής και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Για την διεξαγωγή των 
συμπερασμάτων χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια (πριν και μετά) και τα Φύλλα Εργασίας των 
μαθητών. Η παρουσίαση και ανάλυση αποτελεσμάτων έγινε μέσω Excel και SPSS 23. Από την ανάλυση των 
αποτελεσμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς της έρευνας και το αρχικό γνωστικό επίπεδο της 
συγκεκριμένης τάξης, προέκυψε ότι οι μαθητές επιδεικνύουν θετική στάση απέναντι σ’ αυτό το 
διαφορετικό μαθησιακό τεχνολογικό περιβάλλον. Όλο το εύρος των ερωτήσεων απαντήθηκε με μεγάλο 
ποσοστό επιτυχίας και είναι φανερή η διαφοροποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μαθητών 
πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση. Συνεπώς οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλλουν στην αποτελεσματική 
μάθηση κάθε μαθητή και επιτυγχάνουν τη πιο γρήγορη προσέγγιση του προκαθορισμένου στόχου. Επίσης 
μπορούν να τον κάνουν περισσότερο δημιουργικό, να ενισχύσουν την συνεργατικότητα και τη συμμετοχή 
του στη μαθησιακή διαδικασία και να τον κάνουν να αισθανθεί παραγωγικός μέσα στην ομάδα του.  

 

Λέξεις κλειδιά: ΤΠΕ, Γ.Σ.Π., γεωγραφία, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εποικοδομητική μάθηση, 
γεωκίνδυνοι   
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Δράση δημιουργίας σύντομων ιστοριών με την υποβοήθεια 
εκπαιδευτικών ρομπότ από μικρά παιδιά 

 
Θ. Μπράτιτσης 

bratitsis@uowm.gr 

 
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

 

Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι ένα σημαντικό πεδίο ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική κοινότητα τα 
τελευταία χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούνται σημαντικές δράσεις με τη μορφή ομίλων ρομποτικής, ως 
εξωσχολικές δραστηριότητες. Το αποκορύφωμα αυτών είναι η διοργάνωση διαγωνισμών σε τοπικό και 
πανελλήνιο επίπεδο, με στόχο την ανάδειξη των εθνικών εκπροσώπων για τον διεθνή διαγωνισμό. Η κύρια 
εστίαση των δράσεων αυτών αφορά την αξιοποίηση των πακέτων ρομποτικής Lego και δευτερευόντως 
άλλων, όπως Arduino, Rapsberry Pi και άλλων.  

Γεγονός είναι ότι όλες αυτές οι δράσεις απευθύνονται σε μαθητές από 10-11 χρονών και άνω και κυρίως 
αφορούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Βέβαια, τελευταία παρατηρείται αυξημένη δραστηριοποίηση σε 
ηλικίες που αφορούν τις μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού. Στη χαμηλότερη εκπαιδευτική βαθμίδα, το 
Νηπιαγωγείο (και κατ’ επέκταση τις πρώτες τάξεις του δημοτικού), δεν υπάρχουν ανάλογες δράσεις, ενώ 
τα ενδεδειγμένα εργαλεία ρομποτικής για τις ηλικίες αυτές είναι σαφώς λιγότερα. Το κυριότερο από αυτά 
είναι το BeeBot, για το οποίο μπορεί να κανείς να βρει αρκετές εργασίες στα σχετικά συνέδρια της 
τελευταίας πενταετίας. 

Ο δεύτερος πυλώνας της παρούσας εργασίας είναι αυτός της αφήγησης. Ειδικά στις μικρές ηλικίες, οι 
αφηγηματικές προσεγγίσεις αξιοποιούνται εκπαιδευτικά σε μεγάλο βαθμό, εδώ και πολλά χρόνια. Η τάση 
αυτή ενισχύεται εσχάτως από την ιδιαίτερη έξαρση ενδιαφέροντος για το πεδίο της ψηφιακής αφήγησης. 
Οι αφηγηματικές προσεγγίσεις αναλύονται σε δύο κυρίαρχες τάσεις: α) οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν 
ιστορίες, έτοιμες ή δικές τους, για να παρουσιάσουν διδακτικό υλικό, και β) οι μαθητές καλούνται να 
δημιουργήσουν ιστορίες για να καταγραφούν οι αντιλήψεις και οι πρότερες γνώσεις τους ή για να ελεγχθεί 
ο βαθμός στον οποίο έχουν αφομοιώσει διδακτέα ύλη. 

Η παρούσα εργασία αφορά μια ιδέα που προτείνει το συνδυασμό των δύο προαναφερθέντων πεδίων και 
υλοποιήθηκε, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, σε πιλοτικό επίπεδο στο πλαίσιο μια ανοιχτής, για το κοινό, 
δράσης. Μικρά παιδιά, ακόμα και προσχολικής ηλικίας, κλήθηκαν να δημιουργήσουν σύντομες ιστορίες με 
βάση υλικό που «επέλεξε» για αυτά η ρομποτική μελισσούλα. Τα παιδιά και οι γονείς, επιπλέον απάντησαν 
σε σύντομα ερωτηματολόγια.  

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει μια κριτική ανάλυση των ιστοριών, την υλοποίηση 
της δραστηριότητας και να σχολιάσει την αποδοχή της από τα παιδιά. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακή Αφήγηση, Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός, Εκπαιδευτικό υλικό   
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Αντιληπτικά εμπόδια εκπαιδευτικών κατά τη δημιουργία διδακτικών 
ιστοριών. Η επίδραση της ψηφιακής αφήγησης 

 
Θ. Μπράτιτσης, Μ. Ιωάννου 

bratitsis@uowm.gr, michalissioannou@yahoo.gr 

 
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

 

Η ψηφιακή αφήγηση αποτελεί ένα αναδυόμενο πεδίο εκπαιδευτικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, με 
ιδιαίτερη άνθηση στον Ελλαδικό χώρο. Οι ψηφιακές ιστορίες μπορούν να αξιοποιηθούν σε όλα τα επίπεδα 
(Νηπιαγωγείο μέχρι Δια Βίου) και τα είδη εκπαίδευσης (τυπική, μη τυπική, άτυπη), αλλά και σχεδόν σε όλα 
τα γνωστικά πεδία και αντικείμενα. 

Η ενσωμάτωσή της στην εκπαιδευτική πράξη μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Ο κυριότερος είναι η 
δημιουργία ψηφιακών ιστοριών από εκπαιδευτικούς ώστε να εισάγουν με τρόπο πιο ενδιαφέρον, και 
μερικές φορές πιο ουσιαστικό, διδακτικό υλικό. Οι ιστορίες μπορεί να είναι διαδραστικές για το 
ακροατήριο, σπονδυλωτές ή αλληλοσυνδεόμενες με επιπρόσθετο διδακτικό υλικό. Ένας άλλος τρόπος 
αξιοποίησης της ψηφιακής αφήγησης αφορά στην κατασκευή ιστοριών από τους μαθητές, για την 
καταγραφή αντιλήψεων και γνώσεων τους είτε ως δραστηριότητες για τον έλεγχο της εμπέδωσης ενός 
όγκου γνώσεων. Οι ιστορίες αυτές μπορούν να έχουν ποικίλες μορφές, από βίντεο μέχρι κόμικ. 

Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία ανάπτυξης μιας ψηφιακής ιστορίας να διαφέρει σημαντικά από αυτή μιας 
παραδοσιακής (γραπτής ή προφορικής). Ένα σημαντικό μέρος της αφορά τη μετατροπή της ιστορίας σε 
σενάριο, μέσω του ιστοριοπίνακα ή πίνακα διάταξης (storyboard). Στο στάδιο αυτό γίνεται ο τελικός 
έλεγχος της ιστορίας για να διαπιστωθεί αν ενσωματώνει ορθά τα επτά, θεωρούμενα ως θεμελιώδη 
στοιχεία μιας ψηφιακής ιστορίας. Ένα από τα σημαντικότερα αυτών είναι ο οπτική γωνία εξέτασης του 
υπό διαπραγμάτευση θέματος και της ιστορίας εν γένει. 

Στην παρούσα εργασία, περιγράφεται η εμπειρία από ένα σεμινάριο ψηφιακής αφήγησης που 
πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή περίπου 350 νηπιαγωγών. Βασικός του στόχος ήταν να διαπιστωθεί 
η πιθανή ύπαρξη αντιληπτικών εμποδίων από πλευράς νηπιαγωγών κατά την ανάπτυξη σύντομων 
ιστοριών για διδακτικούς σκοπούς. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν ότι η εκπαιδευτική  τους 
ιδιότητα πολλές φορές επηρεάζει σημαντικά την οπτική γωνία με την οποία εξετάζουν ένα ζήτημα, 
περιορίζοντας τον ορίζοντα σκέψης τους και οδηγώντας τους στην υλοποίηση μαθητοκεντρικών 
δραστηριοτήτων με δασκαλοκεντρικό τρόπο. 

Κατά την παρουσίαση της εργασίας θα συζητηθούν οι παρατηρήσεις που προέκυψαν από τη δράση αυτή, 
θα συσχετισθούν με άλλες ανάλογες επιμορφωτικές δράσεις και θα αναλυθούν τα αντιληπτικά λάθη 
εκπαιδευτικών κατά τη δημιουργία ιστοριών διδακτικού σκοπού. Η συζήτηση θα συνδεθεί με τις 
επικρατούσες παιδαγωγικές θεωρίες που προάγουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακή Αφήγηση, Κριτική Σκέψη, Οπτική γωνία, Αντιλήψεις, Εμπόδια 
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Σ5: Συνεδρία Νέων Ερευνητών 

 
 
 

Διερεύνηση στάσεων και αντιλήψεων στελεχών δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης απέναντι στη διαδικτυακή εκπαίδευση και επιμόρφωση 

 

Ευμορφίλη Παπαδοπούλου 

ev_papadopoulou@yahoo.gr 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
 
Η αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στην Ελλάδα προβάλει ως αναγκαιότητα τη συνεχή 
επαγγελματική ανάπτυξη των στελεχών εκπαίδευσης σε σύγχρονες μεθόδους διοίκησης, επικαιροποίηση 
γνώσεων σε θέματα παιδαγωγικής, ψυχολογίας, συμβουλευτικής  κλπ. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει 
επιφέρει μεγάλες αλλαγές και έχει δώσει ώθηση  στην ανάπτυξη νέων εργαλείων και μεθόδων στη 
διδασκαλία και στην επιμόρφωση. Η διαδικτυακή μάθηση όπως προκύπτει από τη διεθνή εμπειρία 
αποτελεί ένα προσφιλές μέσο μετάδοσης της γνώσης που υιοθετείται από ολοένα περισσότερους 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς προσφέροντας εφάμιλλα και σε πολλές περιπτώσεις καλύτερα μαθησιακά 
αποτελέσματα από τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. 

Η παρούσα έρευνα αποσκοπούσε στην διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων στελεχών 
δευτεροβάθμιας εκπαίδεσης απέναντι στη διαδικτυακή εκπαίδευση και επιμόρφωση μέσα από την 
καταγραφή των αντιλαμβανόμενων ωφελειών, μειονεκτημάτων, κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας μίας 
διαδικτυακής επιμόρφωσης και πρόθεση συμμετοχής. Για τη διεξαγωγή της χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική 
προσέγγιση και για τις ανάγκες της κατασκευάστηκε ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κυρίως κλειστού 
τύπου, το οποίο στάλθηκε ηλεκτρονικά σε σχολικές μονάδες του Νομού Θεσσαλονίκης. Το δείγμα 
αποτέλεσαν 126 στελέχη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Τα ευρήματα της ανέδειξαν θετικές αντιλήψεις για τη διαδικτυακή μάθηση με κυριότερα αντιλαμβανόμενα 
οφέλη να αποτελούν η δυνατότητα πρόσβασης στο υλικό οποιαδήποτε στιγμή και η ενθάρρυνση για χρήση 
περισσοτέρων δεδομένων από ότι με τις παραδοσιακές μεθόδους. Ως αντιλαμβανόμενα εμπόδια για 
αρκετούς από τους συμμετέχοντες αναδείχθηκαν η ραγδαία αλλαγή λογισμικών και σε λιγότερο βαθμό η 
έλλειψη δια ζώσης επικοινωνίας με τον διδάσκοντα και τους άλλους εκπαιδευόμενους. Όλοι οι παράγοντες 
που διατυπώθηκαν στο ερωτηματολόγιο αξιολογήθηκαν από τους συμμετέχοντες ως σημαντικοί για την 
επιτυχία με πιο σημαντικό να αποτελεί η υποστήριξη του διδάσκοντα μέσω forums και διαδικτυακών 
συνεδριών. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας είναι σημαντικά γιατί θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα 
χρήσιμο οδηγό για τον σχεδιασμό ενός διαδικτυακού προγράμματος επιμόρφωσης στελεχών 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βάση τις διαφοροποιημένες ανάγκες τους. 

 
Λέξεις κλειδιά: Διαδικτυακή μάθηση, οφέλη και εμπόδια στη διαδικτυακή μάθηση, κρίσιμοι παράγοντες 
επιτυχίας, στελέχη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επαγγελματική ανάπτυξη 
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Ανοιχτό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό στον παιδαγωγικό σχεδιασμό. 
Μια εφαρμογή στο χώρο της γεωμετρίας για την Πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση 
 

Μ. Μπιμπούδη 
 

bibumaria@gmail.com 

 
Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας, Δρ ΠΔΣΠΑ 

 

Ο αυξανόμενος ρυθμός παραγωγής νέας γνώσης παγκοσμίως επηρεάζει το χώρο της εκπαίδευσης. Η ευρεία 
διάδοση και η σωστή χρήση των γνώσεων μέσω των νέων τεχνολογιών έρχονται να αλλάξουν και να 
αναπροσαρμόσουν το περιεχόμενο, την ύλη και τη στρατηγική της διδασκαλίας.  

Μέσα σε ένα τέτοιο τεχνολογικό πλαίσιο η εργασία παρουσιάζει μια εφαρμογή του τρόπου με τον οποίο 
μπορεί να αξιοποιηθεί στον καινοτόμο εκπαιδευτικό σχεδιασμό το ανοιχτό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό 
για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση προκειμένου να βελτιωθεί η διδασκαλία μάθησης. 

Πρόκειται για υλικό ψηφιακών αντικειμένων (Learning Obgects) ως διαδικτυακό εργαλείο που μπορεί να 
αξιοποιηθεί στη σχολική τάξη και να περιλαμβάνει σημειώσεις γνωστικών αντικειμένων, εργασίες, 
ασκήσεις εμπέδωσης και επανάληψης, θεωρία υποστήριξης μαθημάτων, διαγωνίσματα, τεστ, άρθρα, 
ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες, βίντεο, ψηφιακά βιβλία, εκπαιδευτικά λογισμικά και προγράμματα e learning.  

Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο οικοδομήθηκε ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός για τα 
γεωμετρικά στερεά και σχήματα στο μάθημα των μαθηματικών, 3η ενότητα: «Γεωμετρικά σχήματα και 
στερεά», Γ’ τάξης δημοτικού αξιοποιώντας το ανοιχτό εκπαιδευτικό υλικό στην παιδαγωγική πρακτική και 
ακολουθώντας τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών. Πρόκειται για έρευνα δράσης που 
υλοποιήθηκε στο χώρο της σχολικής τάξης. Συμμετείχαν 17 μαθητές. Εφαρμόστηκε η διαθεματική, 
ολιστική μεθοδολογία στην προσέγγιση του θέματος μέσα από όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Η υλοποίηση 
έγινε ακολουθώντας τη διαδικασία της αυτορυθμιζόμενης μάθησης, όπου η επιλογή του ψηφιακού υλικού 
ακολουθούσε το ρυθμό και τις ανάγκες του κάθε μαθητή. Ακολούθησε αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση 
από τους μαθητές της μεθοδολογικής ένταξης του ψηφιακού υλικού στην παιδαγωγική πρακτική με τη 
χρήση ερωτηματολογίου. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως το ανοιχτό ψηφιακό υλικό ως υποστηρικτικό μέσο διδασκαλίας 
μπορεί να αξιοποιηθεί στην παιδαγωγική πρακτική βελτιώνοντας τη διαδικασία μάθησης. Είναι ευέλικτο 
και το περιεχόμενο του μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτούσιο ή να τροποποιηθεί με δυναμικό τρόπο ανάλογα 
με τις ανάγκες μάθησης της σχολικής τάξης. Αποτελεί κίνητρο μάθησης ενισχύοντας το ενδιαφέρον για νέα 
γνώση και συμβάλλει στην απόκτηση μεταγνωστικών δεξιοτήτων. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ανοιχτό ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό, γεωμετρία, πρωτοβάθμια εκπαίδευση   
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Γεωγραφία με "άλλο" μάτι... 
 

Α. Μπάμπουρα1, Χ. Σμαροπούλου2 

anna.baboura@gmail.com, smaropulou@yahoo.gr 

 
1 Νηπιαγωγός, Μεταπτυχιακό «ΘΕΠΑΕΕ - Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» 

2 Δασκάλα, Μεταπτυχιακό «ΘΕΠΑΕΕ - Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» 

 

Ανέκαθεν, η Γεωγραφία αποτελούσε ένα μάθημα που προκαλούσε την αποστροφή και την αντιπάθεια του 
μαθητικού κοινού λόγω της μεγάλου μεγέθους απομνημόνευσης που απαιτούσε αλλά και του τεράστιου 
όγκου πληροφοριών που εμπεριέκλειε χωρίς αυτές να συνδέονται, τουλάχιστον όχι με προφανή τρόπο, με 
την πραγματικότητα των μαθητών. Η παρούσα εργασία αποτελεί ένα διδακτικό σενάριο που προ(σ)καλεί 
τους μαθητές να δουν τη Γεωγραφία με «άλλο» μάτι μέσα από την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και της 
ψηφιακές τεχνολογίες. 

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν δομική συνιστώσα της 
σύγχρονης κοινωνίας και έχουν επηρεάσει καθοριστικά κάθε πτυχή της καθημερινότητας του πολίτη 
στους τομείς της διοίκησης, της οικονομίας, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της ψυχαγωγίας κ.λπ. Η 
αλματώδης ανάπτυξη και διάδοση των ΤΠΕ, ο τεράστιος όγκος και η πολλαπλότητα της διαθέσιμης σήμερα 
ψηφιακής πληροφορίας, σε συνδυασμό με την ταχύτατη παραγωγή νέας γνώσης, διαμορφώνουν ένα νέο 
κοινωνικό, πολιτισμικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΤΠΕ αποτελούν βασικό 
εργαλείο για τον μετασχηματισμό του σχολείου, την υποστήριξη και ενίσχυση της μάθησης και, τελικά, την 
αναβάθμιση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2007- 2013). Ωστόσο, έχει 
νόημα να διερευνήσουμε την παιδαγωγική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική μας 
μέσα στη σχολική τάξη. 

Ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων εν γένει και ενός ολοκληρωμένου σεναρίου πιο συγκεκριμένα με ψηφιακά 
εργαλεία οφείλει πρωτίστως να φιλτράρεται από την πρόσθετη παιδαγωγική αξία που ενέχει. Αυτή 
συνίσταται στο ότι μπορεί να διαθέσει πολύ- αναπαραστασιακά εργαλεία με τα οποία ο μαθητής να 
αποκτήσει εμπειρίες έκφρασης εννοιών και επιστημονικής επιχειρηματολογίας, διαχείρισης της 
πληροφορίας, δράσης μέσα σε πολυποίκιλες συλλογικότητες, εξάσκησης στην κρίση και τη δημιουργική 
αμφισβήτηση (Κυνηγός, 2010). Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί μια δημιουργική σύζευξη 
θεωριών και διδακτικών πρακτικών που αποσκοπεί στην μετάλλαξη του πληκτικού μαθήματος της 
Γεωγραφίας. 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια πρόταση μελέτης των ποταμιών της Ευρώπης από μαθητές Γυμνασίου 
και ως πρόταση δεν υπάρχουν ερευνητικά αποτελέσματα. Η διδακτική προσέγγιση που προτείνεται είναι 
η ομαδοσυνεργατική με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων με βασικό άξονα τη διαθεματικότητα. 

 

Λέξεις κλειδιά: Γεωγραφία, ομαδοσυνεργατική, ψηφιακές τεχνολογίες   
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Σφυρηλατώντας αυτοκρατορίες 
σφυρηλατείται και η ιστορική συνείδηση 

 

Α. Λούτα 

loutaik65@gmail.com 

 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Υποψήφια Διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  

 

Τα ψηφιακά παιχνίδια βρέθηκαν τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο πολλών μελετών, οι οποίες σε 
αντίθεση με το παρελθόν, τονίζουν το σημαντικό τους ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία. Καθώς πολλά από 
αυτά έχουν ιστορικό περιεχόμενο και αποτελούν μέρος της δημόσιας ιστορίας, ο ρόλος τους στο 
σχηματισμό της ιστορικής συνείδησης είναι εξίσου σημαντικός.  

Η παρούσα εισήγηση αποτελεί μέρος μιας ερευνητικής εργασίας που διερευνά τη σχέση τους με την 
ιστορική συνείδηση. Το θεωρητικό πλαίσιο που συγκροτεί την έρευνα αυτή βασίζεται σε δύο 
διαφορετικούς πυλώνες. Ο πρώτος είναι οι θεωρίες για την ιστορική συνείδηση, όπως αυτές διατυπώθηκαν 
από τους γερμανούς μελετητές, Jeismann,Rüsen και Krameritsch. Σύμφωνα με αυτούς η ιστορική 
συνείδηση είναι μια δυναμική διαδικασία, ανοικτή στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος με το οποίο 
βρίσκεται σε αλληλεπίδραση. Ο Rüsen πρότεινε μία τυπολογία της ιστορικής συνείδησης, με βάση την 
ιστορική αφήγηση που επιλέγεται για την αναπαράστασή του παρελθόντος. Ο Krameritsch. υποστήριξε 
ότι τα ψηφιακά μέσα δημιουργούν μια νέα μορφή ιστορικής αφήγησης και κατ΄ επέκταση μια νέα μορφή 
ιστορικής συνείδησης. Ο δεύτερος θεωρητικός πυλώνας είναι οι θεωρίες των Gee, Prensky, Squire που 
υπογραμμίζουν τη σημασία των ψηφιακών παιχνιδιών στη μαθησιακή διαδικασία και στην ανάπτυξη της 
κριτικής σκέψης.  

Το σημείο διατομής των δύο αυτών θεωρητικών πλαισίων ερευνά η παρούσα εισήγηση και συγκεκριμένα 
εξετάζει εάν το παιχνίδι Forge of Empires επιδρά θετικά στην ανάπτυξη της ιστορικής συνείδησης. Ως 
ερευνητικό εργαλείο επιλέχτηκε η συμμετοχική παρατήρηση δέκα παικτών που παίζουν το παιχνίδι αυτό 
μία ώρα εβδομαδιαίως στο σχολείο , εκτός ωρών διδασκαλίας. Μετά το παιχνίδι ακολουθεί σύντομη 
συζήτηση για τις επιλογές τους σε αυτό. 

Τα πρώτα πορίσματα αποδεικνύουν ότι το παιχνίδι αυτό μπορεί να συμβάλει στην καλλιέργεια γενετικού 
τύπου ιστορικής συνείδησης, η οποία διατηρεί από το παρελθόν όσα στοιχεία παραμένουν λειτουργικά στο 
παρόν, κατορθώνοντας έτσι να αφομοιώσει την παράδοση και να εξελίξει την κοινωνία. Ανασταλτικός εν 
μέρει παράγοντας στην καλλιέργεια αυτού του τύπου ιστορικής συνείδησης είναι το περιεχόμενο του 
παιχνιδιού, το οποίο, αν και διατρέχει μια μακρά ιστορική περίοδο, εστιάζει κυρίως στα στρατιωτικά 
επιτεύγματα.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να ανοίξουν νέους δρόμους στη διδασκαλία της ιστορίας, 
εντάσσοντας σε αυτήν ψηφιακά παιχνίδια με ιστορικό περιεχόμενο, τα οποία, χωρίς να χάνουν τον 
παιγνιώδη χαρακτήρα τους, θα παρουσιάζουν το παρελθόν πολυπρισματικά και πολυδιάστατα. 

 

Λέξεις κλειδιά : ψηφιακά παιχνίδια, ιστορική συνείδηση, δημόσια ιστορία 
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Σ6: Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό και 

διδασκαλία Πληροφορικής 

 
 
  

Ψηφιακό Αποθετήριο Φωτόδεντρο και Μαθησιακά Αντικείμενα 
Πληροφορικής: Παιδαγωγικός σχεδιασμός και προτάσεις διδακτικής 

αξιοποίησης 

 

Α. Πέτσος1, Π. Τουκίλογλου1, Π. Τσάκωνας1, Α. Παλιούρας1, Α. Σαριδάκη1,  
Ε. Χριστοπούλου1, Α. Τζιμογιάννης2 

petsossakis@sch.gr, pavlos@sch.gr, ptsakon@yahoo.com, arispaliouras@yahoo.gr, saridaki@sch.gr, 
echristopoulou@sch.gr, ajimoyia@uop.gr 

 
1 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

2 Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

 

Η εξέλιξη των τεχνολογιών του Διαδικτύου έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη διαδικτυακών εκπαιδευτικών 
εργαλείων, τα οποία μπορούν εύκολα να ενταχθούν στις εκπαιδευτικές πρακτικές προσφέροντας νέες 
δυνατότητες σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται, διεθνώς, ένα αυξανόμενο 
εκπαιδευτικό και ερευνητικό ενδιαφέρον σχετικά με το σχεδιασμό ψηφιακών αποθετηρίων ανοικτών 
εκπαιδευτικών πόρων και την ένταξη των Μαθησιακών Αντικειμένων-ΜΑ (Learning Objects). Τα ΜΑ 
βασίζονται στην ιδέα μικρών, αυτοτελών και επαναχρησιμοποιήσιμων μονάδων μάθησης, οι οποίες έχουν 
ως στόχο να υποστηρίξουν τους μαθητές να διερευνήσουν, να οικοδομήσουν και να εφαρμόσουν τη νέα 
γνώση. 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο παιδαγωγικός-διδακτικός σχεδιασμός και η μεθοδολογία 
ανάπτυξης των ΜΑ Πληροφορικής για το Εθνικό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ‘Φωτόδεντρο’ , στα πλαίσια της δράσης Ψηφιακό Σχολείο. 
Η προσέγγιση βασίστηκε στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής και στα πορίσματα της Διδακτικής 
του Προγραμματισμού. Ειδικότερα, αξιοποιήθηκε η βιβλιογραφία σχετικά με τις νοητικές αναπαραστάσεις 
των μαθητών για αλγοριθμικές έννοιες και προγραμματιστικές δομές, τις εννοιολογικές δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι μαθητές κατά την επίλυση προβλημάτων σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα, ειδικά 
στα εισαγωγικά μαθήματα του προγραμματισμού. 

Για τα μαθήματα της Πληροφορικής Γυμνασίου-Δημοτικού αναπτύχθηκαν πέντε βασικοί τύποι ψηφιακών 
πόρων: α) Οπτικοποιήσεις, β) Διαδραστικά βιντεομαθήματα, γ) Μικρο-δραστηριότητες, δ) Δυναμικές 
προσομοιώσεις και ε) Ολοκληρωμένες εφαρμογές διερεύνησης, πειραματισμού και οικοδόμησης γνώσεων. 
Στην παρουσίαση θα δοθούν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα από την ενότητα της αλγοριθμικής και του 
προγραμματισμού υπολογιστών, καθώς και προτάσεις άμεσης αξιοποίησης στην πράξη, με στόχο τον 
πειραματισμό των μαθητών με σύνθετες έννοιες, διαδικασίες και αρχές και την ανάπτυξη βασικών 
γνώσεων και δεξιοτήτων στον προγραμματισμό. 

 

Λέξεις κλειδιά: Μαθησιακά Αντικείμενα, αποθετήριο Φωτόδεντρο, Διδακτική Πληροφορικής, έννοιες 
προγραμματισμού, Αλγοριθμική   
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Από τα Μαθησιακά Αντικείμενα Φυσικής στην ανάπτυξη της 
αλγοριθμικής σκέψης των μαθητών: Σχεδιασμός και αποτίμηση μιας 

ολοκληρωμένης παρέμβασης στο Λύκειο 
 
 

Π. Τσάκωνας 

ptsakon@yahoo.com 

 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

 

Η εργασία παρουσιάζει Μ.Α. που εστιάζουν στη διδασκαλία της Φυσικής (Ομάδα Προσανατολισμού 
Θετικών Επιστημών - ΟΠΘΕ), για την προσομοίωση/οπτικοποίηση (2D, 3D) ενοτήτων του μαθήματος, 
αλλά δεν περιορίζονται σε απλή επίδειξη. Συνιστούν ολοκληρωμένο περιβάλλον "πειραματισμού" και 
μελέτης περιπτώσεων που συνθέτουν οι χρήστες, μέσω της ρύθμισης πλήθους παραμέτρων. 
Περιλαμβάνουν δυνατότητες χάραξης γραφικών παραστάσεων, αντιγραφής/αποθήκευσης των 
παραγόμενων εικόνων, απομόνωσης στιγμιοτύπων/αυτόματης αναπαραγωγής, πρόσβαση στο διαδίκτυο, 
δοκιμασίες με ερωτήσεις κλειστού τύπου, έκθεση αποτελεσμάτων κ.λπ. 

Η εμπειρία διδάσκει πως τα Μ.Α. λειτουργούν εκπαιδευτικά και για το δημιουργό τους. Η πιστότητα της 
οπτικοποίησης αποτελεί μέτρο του βαθμού κατανόησης των νόμων που διέπουν το θέμα, ενώ μια εύστοχη 
προσομοίωση είναι δυνατό να φωτίσει όψεις που δεν είχαν ληφθεί εξαρχής υπόψη και να εμπλουτίσει τη 
γνώση κατά μη προσχεδιασμένο τρόπο. Η δημιουργία Μ.Α. μπορεί να λειτουργήσει ως αφορμή 
ενασχόλησης με την Αλγοριθμική. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της διδακτικής παρέμβασης που 
υλοποιήθηκε στο Πρότυπο ΓΕ.Λ. (Οκτώβριος-Ιανουάριος 2015-16) στη διδασκαλία του μαθήματος 
"Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον" σε 63 μαθητές της ΟΠΘΕ, υλοποιούμενη με: α) 
χρήση του Excel, η VBA του οποίου μοιάζει με τη ΓΛΩΣΣΑ, ενώ τα Λογιστικά Φύλλα οπτικοποιούν τη Δομή 
Δεδομένων του πίνακα, β) χρήση της Javascript, που επιλέχτηκε για τον εύληπτο τρόπο δημιουργίας 
προγραμματιστικών αντικειμένων και γ) ανατομία επιλεγμένων τμημάτων του κώδικα των 
προαναφερθέντων Μ. Α. και συσχέτισή τους με την ύλη της Φυσικής και της Αλγοριθμικής. 

Οι μαθητές (~57%) ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις ασκήσεις σε ποσοστό άνω του 95% ενώ, μέσω απαντήσεων 
σε ερωτηματολόγια, έδειξαν ότι εμφανίζονται με ανανεωμένο ενδιαφέρον προς την Αλγοριθμική, 
συνειδητοποιούν ότι το μάθημα μπορεί να αλλάξει τον τρόπο μελέτης που ήδη χρησιμοποιούν ή 
προτίθενται να εφαρμόσουν ως φοιτητές, αντιλαμβάνονται την αξία της εμβάθυνσης διαθεματικά και 
παραδέχονται τη χρησιμότητα του Προγραμματισμού ως εργαλείου κατανόησης. Η προσέγγιση της 
Φυσικής μέσα από την Αλγοριθμική (και αντιστρόφως) προάγει τη μελέτη και των δύο. Επέκταση της 
εφαρμογής σε όλο το Λύκειο, εμπλουτισμένη και με άλλα μαθήματα, θα μπορούσε να ανάγει την 
παρέμβαση σε ολοκληρωμένη πρόταση διδασκαλίας του συνόλου των Θετικών Επιστημών. 

 

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικό Λογισμικό, Μ.Α. Φυσικής, Προσομοίωση, Διδακτική Πληροφορικής, 
Αλγοριθμική, Προγραμματισμός, Διαθεματικότητα   
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ΚωδικΌραμα: Εργαλείο για τη διδασκαλία οπτικού προγραμματισμού 
σε Scratch 

 
Α. Λαδιάς1, , Γ.Α. Παπαδόπουλος2, Δ. Φωτιάδης3 

ladiastas@gmail.com, gpap@ea.gr, dimitris.fotiadis@gmail.com 

 
1 Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Πειραιά 

2 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Εκπαιδευτηρίων Ελληνογερμανικής Αγωγής 
3 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής 17ο Δημoτικό Σχολείο Αχαρνών 

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια στροφή προς τον προγραμματισμό για να καλυφθούν οι ανάγκες 
στη ραγδαία αναπτυσσόμενη βιομηχανία του λογισμικού. Απόρροια αυτής της τάσης είναι να 
δημιουργηθούν πολλά εκπαιδευτικά πακέτα, που όμως περιορίζονται σε σχετικά απλοϊκά θέματα 
εισαγωγής στον προγραμματισμό. Προσπαθώντας να παράγουμε υλικό με σύνθετα θέματα (σε Scratch) 
σχετικά με τη μηχανική λογισμικού -κατανοητά από μαθητές- επινοήθηκε το “ΚωδικΌραμα”.  

Το κωδικΌραμα είναι ένας διδιάστατος πίνακας που στη μια διάσταση παρατίθενται τα αντικείμενα και 
στην άλλη διάσταση παρατίθενται οι καταστάσεις στις οποίες βρίσκονται κατά τη λειτουργία του 
συστήματος. Στην επιφάνεια που ορίζεται δημιουργούνται κελιά όπου αναπτύσσεται οπτικοποιημένος 
κώδικας που καθορίζει τη συμπεριφορά του αντικειμένου. Η επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων του 
κώδικα επιτυγχάνεται με διασυνδέσεις που καταγράφουν τη ροή της πληροφορίας μεταξύ των τμημάτων 
του κώδικα των διαφόρων κελιών. 

Με τη χρήση του κωδικΟράματος γίνεται δυνατή η ταυτόχρονη αντίληψη από τον παρατηρητή αφενός του 
συνόλου του κώδικα (που μπορεί να απεικονίζεται σε 4m2 με ανάλυση 72 pdi) και αφετέρου των επιμέρους 
τμημάτων του κώδικα (έκτασης 0,004m2). Έτσι ο μαθητής έχοντας την εποπτεία μπορεί να απαντήσει σε 
ερωτήματα όπως "ποιος κώδικας αντιστοιχεί σε ποια συμπεριφορά, ποιου αντικειμένου και σε ποια 
κατάσταση". 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα έρευνας (απαντήσεις σε ηλεκτρονικό 
ερωτηματολόγιο) σχετικά με τις απόψεις 47 καθηγητών πληροφορικής της Αττικής (που έχουν 
παρακολουθήσει 3ωρο σεμινάριο για τη χρήση των ΚωδικΟραμάτων) για την προγραμματιστική 
προστιθέμενη αξία του κωδικΟράματος στη διδασκαλία του οπτικού προγραμματισμού με Scratch. Το 
ερωτηματολόγιο αξιολογεί περισσότερα από 20 σημεία σχετικά με θέματα του γνωστικού αντικειμένου 
και της διδακτικής του προγραμματισμού. 

Από τις πρώτες απαντήσεις στα ερωτηματολόγια φαίνεται ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών 
αξιολογεί θετικά το κωδικΌραμα ως εργαλείο για τη διδασκαλία του οπτικού προγραμματισμού. 
Παράλληλα είναι σε εξέλιξη δύο εφαρμογές του κωδικΟράματος σε σχολεία (Δ΄Δημοτικού και Α΄Λυκείου) 
με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. 

 
Λέξεις κλειδιά: ΚωδικΌραμα, Οπτικός Προγραμματισμός, Διδακτική Πληροφορικής, Αλγοριθμική   
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Εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας στην Επιστήμη των Υπολογιστών 
 

Α. Θεοδωρόπουλος1,2, Γ. Λέπουρας1 

ttheodor@uop.gr, gl@uop.gr 

 
1 Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

2 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

 

Τα τελευταία χρόνια η Επιστήμη των Υπολογιστών (ΕτΥ) λαμβάνει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον από 
κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς ως ύψιστη εκπαιδευτική προτεραιότητα. Μέσα από 
αυτήν αναπτύσσονται δεξιότητες που θεωρούνται αναγκαίες για τον 21ο αιώνα, όπως η υπολογιστική 
σκέψη και η επίλυση προβλημάτων. Η δυναμική εξέλιξη του επιστημονικού αυτού πεδίου εισάγει νέες 
εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές προκλήσεις. Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο εκπαιδευτικός 
σχεδιασμός της διδασκαλίας και της μάθησης. Η μελέτη νέων καινοτόμων, εναλλακτικών μεθόδων 
διδασκαλίας (ΕΜΔ) και η ένταξή τους στην πρακτική της τάξης αποτελεί ένα ανοιχτό ερευνητικό 
πρόβλημα. 

Οι ΕΜΔ βασίζονται στην ενεργητική μάθηση, σε μαθητοκεντρικές και συνεργατικές αρχές καθώς και σε 
πρακτικές με χρήση εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης και ψηφιακού υλικού. Ενδεικτικά αναφέρονται: η 
ομότιμη μάθηση, η συμμετοχική, η καθοδηγούμενη διερευνητική, η εξατομικευμένη, τα ψηφιακά 
εκπαιδευτικά παιχνίδια, ο προγραμματισμός κατά ζεύγη, ο απτός προγραμματισμός, η εκπαιδευτική 
ρομποτική, τα μαζικά ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα κ.α. Η παρούσα εργασία είναι μέρος διδακτορικής 
έρευνας και αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος περιγράφονται το θεωρητικό υπόβαθρο και οι 
εναλλακτικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις σχετικά με την Πληροφορική σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο 
δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της έρευνάς μας από την εφαρμογή ΕΜΔ στην 
Ελληνική εκπαίδευση. Τα πειράματα μας αφορούν όλες τις βαθμίδες και αναδεικνύουν την αξία και τη 
χρησιμότητα των εναλλακτικών πρακτικών στη διδακτική πράξη. Συνοπτικά παρουσιάζονται: α) μελέτη 
περίπτωσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με αξιοποίηση γνωστού κοινωνικού δικτύου, β) έρευνα σε 
μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ομότιμη μάθηση, γ) πείραμα σε μαθητές πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης με την αξιοποίηση ψηφιακών παιχνιδιών και τέλος, δ) μελέτη περίπτωσης στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση με χρήση εικονικών κόσμων. Συνολικά και συνοπτικά, τα κύρια ευρήματά μας 
αφορούν: i) καλύτερες επιδόσεις των εμπλεκόμενων και ii) αυξημένα κίνητρα για μάθηση.  

Συνοψίζοντας, σκοπός μας μέσα από την παρούσα εργασία είναι να παρουσιάσουμε τη μέχρι τώρα έρευνά 
μας σχετικά με την χρήση και αξιοποίηση ΕΜΔ στην ΕτΥ. Συγκεκριμένα να παρουσιάσουμε τη θεωρητική 
μας ανασκόπηση στο πεδίο και την πρωτοτυπία της αλλά και τη μέχρι τώρα εφαρμοσμένη έρευνά μας στην 
Ελληνική εκπαίδευση. Απώτερος στόχος είναι η ανάδειξη και η διάχυση στην εκπαιδευτική και 
επιστημονική κοινότητα καλών παιδαγωγικών πρακτικών, ολοκληρωμένη ταξινομία των ΕΜΔ και 
καθορισμός ενός πλαισίου χρήσης των στην ΕτΥ. 

 

Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση, Επιστήμη των Υπολογιστών, Εναλλακτικές Μέθοδοι Διδασκαλίας 
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Σ7: Μαθησιακά Αντικείμενα και εκπαιδευτικά 
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Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Παιχνίδια στα εμπλουτισμένα ηλεκτρονικά 
βιβλία: σχεδιαστική μεθοδολογία και ένταξη στην εκπαιδευτική 

πράξη 
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1 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  

2 Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
3 Εικαστικός, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

Τα τελευταία χρόνια, με την εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας και δεδομένη πλέον τη διαδικτυακή 
διαθεσιμότητα, η έρευνα και η εφαρμογή των ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών (Edugames: 
Education+Games) στη διδασκαλία και μάθηση έχει γνωρίσει αξιοσημείωτη άνθιση. Παρόλο που η σχολική 
χρήση των edugames παρουσιάζει μια σειρά από μαθησιακά πλεονεκτήματα, η συστηματική τους χρήση 
παρέμενε έως σήμερα νωχελική. 

Στους απώτερους στόχους της εισαγωγής των edugames στην καθημερινή διδακτική πρακτική 
συγκαταλέγονται η ενίσχυση των κινήτρων για μάθηση, η καλύτερη και αποδοτικότερη κατανόηση 
πολύπλοκων εννοιών και η διατήρηση της προσοχής και της συγκέντρωσης των μαθητών για μεγαλύτερα 
χρονικά διαστήματα. 

Με δεδομένα τα παραπάνω, στο πλαίσιο του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων Εικαστικών, 
Μουσικής και Θεατρικής Αγωγής, η Ομάδα Δημιουργίας1 επέλεξε να σχεδιάσει και να αναπτύξει -μεταξύ 
άλλων- μια σειρά από διαδραστικά Μαθησιακά Αντικείμενα (ΜΑ) τέτοιου τύπου, δηλαδή edugames. Οι 
εφαρμογές αυτές, παρά τις διαφορετικές μορφές, τρόπους υλοποίησης, στόχους και σκοπούς που 
επιδίωξαν ως ενισχυτικά ΜΑ στα κατά τόπους κεφάλαια των σχολικών ηλεκτρονικών βιβλίων, είχαν κάτι 
κοινό: την διεύρυνση, τη στοχευμένη διδακτική παρέμβαση και την ενίσχυση της μάθησης μέσα από τη 
δημιουργία κινήτρων για ενεργητική συμμετοχή. 

Από άποψη μαθησιακού σχεδιασμού (Learning Design), το υλικό των edugames σχεδιάστηκε με γνώμονα 
στοχευμένες μαθησιακές δραστηριότητες, οι οποίες με αφορμή το έντυπο σχολικό βιβλίο αναδεικνύθηκαν 
σε πρωτεύοντα στόχο της σχεδιαστικής διαδικασίας των ηλεκτρονικών πλέον σχολικών βιβλίων (eBooks). 
Στη συνέχεια βέβαια ανεξαρτητοποιήθηκαν ως αυτόνομα ΜΑ δημοσιευμένα στον Εθνικό Συσσωρευτή 
Μαθησιακών Αντικειμένων ‘Φωτόδεντρο’ και είναι διαθέσιμα για επαναχρησιμοποίηση σε κάθε άλλο 
διδακτικό σενάριο στο οποίο κρίνει ο εκπαιδευτικός ότι εντάσσονται από άποψη λειτουργική, 
εννοιολογική και εκπαιδευτική. 

Στην παρουσίαση αυτή περιγράφονται τα κριτήρια και η μεθοδολογία σχεδιασμού των edugames που 
αναπτύχθηκαν, οι περιορισμοί και τα τεχνικά και παιδαγωγικά ζητήματα που απασχόλησαν τη 
δημιουργική ομάδα. Για παράδειγμα, καθώς τα προσωπικά χαρακτηριστικά των μαθητών, ή το πλαίσιο της 
χρήσης δε θα μπορούσαν να είναι εκ των προτέρων γνωστά στους σχεδιαστές, η συστηματική διαδικασία 
λήψης αποφάσεων όσον αφορά στο περιεχόμενο και τη μορφή των παιγνιωδών δραστηριοτήτων 
βασίστηκε σε ένα σύνολο γενικών χαρακτηριστικών που περιγράφουν τον μαθητικό πληθυσμό και τις 

                                                           
1 Ομάδα Αισθητικής Αγωγής του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ‘Διόφαντος’ για το έργο ‘Ψηφιακή 
Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων’ του Υπουργείου Παιδείας για το 
διάστημα 2012-2015. 
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τυπικές σχολικές συνθήκες σε επίπεδο διδακτικής ώρας ή και σε ακόμα μικρότερη κλίμακα 
(μικροδιδασκαλίας). 

Η προτεινόμενη ένταξη των εφαρμογών edugames στην εκπαιδευτική πρακτική για το κάθε γνωστικό 
αντικείμενο ξεχωριστά -αλλά και συνολικά- παρουσιάζει ενδιαφέρουσες ιδιαιτερότητες, η αντιμετώπιση 
των οποίων ενδιαφέρει τον σύγχρονο εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Ως αποτέλεσμα της συνολικής 
δημιουργικής εμπειρίας και της πιλοτικής εφαρμογής των δύο πρώτων ετών από τη δημοσίευση των 
edugames, αναφέρεται μια σειρά από εμπειρικές παρατηρήσεις που υποστηρίζουν την άποψη ότι η 
εκπαιδευτική καταλληλότητα δεν εξαρτάται τόσο πολύ από τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των 
διεπαφών ή από το είδος (genre) του παιχνιδιού, όσο από την εσωτερική συνοχή που παρουσιάζουν τα 
στοιχεία της παιζοδυναμικής (gameplay). Επίσης, τα τεχνικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των 
εφαρμογών πρέπει να συμβαδίζουν µε τα παιδαγωγικά για να εξαλείψουν ορισμένα αρνητικά φαινόμενα 
που συνδέονται με τον ισχυρό ψυχολογικό αντίκτυπο που έχουν τα edugames πάνω στους μαθητές. 

Η πρωτοτυπία έγκειται στην εφαρμογή των αρχών μάθησης βασισμένης στο παιχνίδι (Game Based 
Learning) μέσα από την προσφορά πολυπρισματικών και πολυαισθητηριακών εμπειριών που 
δημιουργούν τα edugames ως εκπαιδευτικά εργαλεία, εντός και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος. 

Η εργασία ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των σύγχρονων τάσεων στο σχεδιασμό ψηφιακών 
εκπαιδευτικών παιχνιδιών όπως είναι η παιχνιδοποίηση (gamification) της αντίστροφης διδασκαλίας 
(flipped classroom) και μερικές προτεινόμενες μέθοδοι ένταξης στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Παιχνίδια, Μαθησιακά Αντικείμενα, Ανοικτό Ψηφιακό 
Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο   
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Σχεδιασμός και υλοποίηση ψηφιακών πόρων για το μάθημα της 
Ιστορίας στο πλαίσιο του «Ψηφιακού Σχολείου»: Εννοιολογικό 
πλαίσιο, Τυπολογία ψηφιακών πόρων, Διδακτικές προσεγγίσεις  

 
A. Τσιβάς 

 tsarm@otenet.gr 

 
Δρ. Επιστημών Αγωγής, Συντονιστής Ομάδας Ιστορίας 

 

Ο εμπλουτισμός των σχολικών εγχειριδίων και η δημιουργία νέων μαθησιακών αντικειμένων (ΜΑ) για το 
μάθημα Ιστορίας, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Σχολείου, ακολουθεί το πλαίσιο της σχετικής Πράξης, τις 
προτάσεις, πρακτικές και εμπειρίες ανάλογων ομάδων εργασίας, και προσδιορίζεται από τις θεωρητικές 
παραδοχές και ερευνητικές προσεγγίσεις της διδακτικής της ιστορίας, ως αυτόνομου επιστημονικού 
αντικειμένου, λαμβάνοντας υπόψη την εκπαιδευτική και σχολική πραγματικότητα. 

Η παρούσα εισήγηση επιδιώκει την περιγραφή του σχετικού εννοιολογικού πλαισίου αναφοράς με τον 
προσδιορισμό των επιστημολογικών παραδοχών και των παιδαγωγικών και διδακτικών προδιαγραφών. 
Γίνεται αποτύπωση της ακολουθούμενης μεθοδολογίας σχεδιασμού και υλοποίησης, εκτίθεται λεπτομερής 
τυπολογία των ΜΑ και παρατίθενται διδακτικές προσεγγίσεις χρήσης και αξιοποίησής τους στο πλαίσιο 
της ηλεκτρονικής ιστορικής μάθησης. 

Γενική αρχή της ακολουθούμενης διαδικασίας αποτελεί η δυναμική ανάδειξης της ιστορικής σκέψης των 
υποκειμένων μάθησης, αφενός με την υιοθέτηση της διερευνητικής ιστορικής διαδικασίας στην ιστορική 
εκπαίδευση, αφετέρου με την αξιοποίηση του νέου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος μάθησης στο μάθημα της 
ιστορίας στο σχολείο. Η καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης αποτελεί προτεραιότητα και προσδιορίζεται 
από την ενεργή εμπλοκή των μαθητών και των μαθητριών στην εκπαιδευτική διαδικασία, στο πλαίσιο της 
ιστορικής διερευνητικής μάθησης και απομάκρυνσης από διδακτικές στρατηγικές απομνημόνευσης και  
άκριτης αποδοχής των μικρών και μεγάλων αφηγήσεων του παρελθόντος.  

Σκοπός της διαδικασίας εμπλουτισμού και δημιουργίας νέων ψηφιακών οντοτήτων αποτελεί η προώθηση 
της διερευνητικής και συνεργατικής ιστορικής μάθησης, με την αξιοποίηση πρωτογενούς υλικού και την 
ανάπτυξη διαφοροποιημένων διδακτικών διαδρομών. Προς αυτή την κατεύθυνση αξιοποιούνται οι έννοιες 
της διαθεματικότητας, της πολυτροπικότητας και της διακειμενικότητας με τη χρήση και αξιοποίηση 
αυθεντικών «κειμένων» που συνομιλούν και προσανατολίζουν μια συνολική προσέγγιση της ανθρώπινης 
δημιουργίας, στην προοπτική ανάπτυξης και καλλιέργειας όψεων του προσδοκώμενου ιστορικού και 
ψηφιακού εγγραμματισμού. 

 

Λέξεις κλειδιά: ΤΠΕ & Διδακτική της ιστορίας, Ψηφιακό υλικό, Μαθησιακά Αντικείμενα, Φωτόδεντρο   
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Ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα στα εμπλουτισμένα ηλεκτρονικά 
βιβλία Θρησκευτικών: παιδαγωγικό υπόβαθρο και ένταξη στη 

διδακτική πράξη 
 

Β. Μητροπούλου 
mitro@theo.auth.gr 

 
Τμήμα Θεολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

 

Στα πλαίσια μιας εκ των πέντε Δράσεων του Ψηφιακού Σχολείου «Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού 
Υλικού - Ψηφιακή Βάση Γνώσεων – Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο»2 (α) εμπλουτίσθηκαν και 
αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του Ψηφιακού Σχολείου όλα τα βιβλία Θρησκευτικών (Δημοτικού-
Γυμνασίου-Λυκείου) (β) αναρτήθηκαν ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα στο εθνικό αποθετήριο 
μαθησιακών αντικειμένων Φωτόδεντρο. Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται από την IEEE (Q4R Workflow 
Models) ως «Μαθησιακά αντικείμενα ορίζονται οντότητες, ψηφιακές ή μη, οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ή/και να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια τεχνολογικά υποστηριζόμενης 
διδασκαλίας”. Χαρακτηριστικά των μαθησιακών αντικειμένων είναι το μικρό μέγεθος, η αυτονομία, η 
εύκολη προσβασιμότητα, η ανάκτηση και η ενσωμάτωσή τους στη διδακτική προσέγγιση. Κάθε 
Μαθησιακό αντικείμενο συνοδεύεται από ένα αρχείο μεταδεδομένων, το οποίο διευκολύνει την αναζήτησή 
του από τον χρήστη (εκπαιδευτικό ή μαθητή). Τα μαθησιακά αντικείμενα ως επαναχρησιμοποιούμενες στη 
διδασκαλία μονάδες μπορούν να ενσωματωθούν στη διδακτική προσέγγιση σε ψηφιακά σενάρια όχι μόνο 
στο μάθημα των Θρησκευτικών αλλά και σε διαθεματικές δραστηριότητες με χρήση φύλλων εργασίας.  

Κατά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του ψηφιακού υλικού δόθηκε έμφαση στην παιδαγωγική αξία του 
ώστε να αποτελέσει ένα περιβάλλον παιδαγωγικά αποτελεσματικό και καινοτόμο που δεν υπηρετεί την 
τυπική μάθηση, αλλά δίνει ερεθίσματα για την αναζήτηση και την προώθηση της γνώσης. Η αλληλεπίδραση 
των μαθητών με τα ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα παρουσιάζει μια σειρά από πλεονεκτήματα, όπως, 
π.χ. η παροχή της δυνατότητας στο μαθητή να συμμετέχει ενεργά στη διδακτική διαδικασία και να κάνει 
συσχετισμούς και δημιουργικές συγκρίσεις με άλλα θέματα ή και γνωστικά αντικείμενα, στο πλαίσιο της 
διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης. Δραστηριότητες με μαθησιακά αντικείμενα βοηθούν τους μαθητές 
να στοχαστούν πάνω στην κατανόηση του περιεχομένου και να προωθήσουν σ’ αυτούς την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων γνωστικών, διερευνητικών, ανακαλυπτικών, λύσης προβλημάτων, μεταβίβασης της γνώσης σε 
άλλες/νέες καταστάσεις, κριτικής σκέψης, επικοινωνίας, συνεργασίας, αναζήτησης και επιλογής 
πληροφοριών. Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων οι μαθητές εμπλέκονται συνεργατικά στην 
επεξεργασία, ανάλυση, σύνθεση, σύγκριση, αντιπαραβολή, επιχειρηματολογία, σεβασμό στην άποψη του 
άλλου.  

Τα μαθησιακά αντικείμενα παρέχουν τη δυνατότητα πολλαπλής αναπαράστασης του περιεχομένου της 
πληροφορίας (εικόνα, ήχος) και αξιοποίησης των ποικίλων πληροφοριών καθώς η νέα γνώση 
παρουσιάζεται με ένα τρόπο πιο ελκυστικό, άμεσο, ξεκούραστο και κατανοητό, μέσω εικόνων (στατικών 
και δυναμικών), κειμένων, αφήγησης, ήχου και διαδραστικών εφαρμογών. Αναμένεται ότι η διδασκαλία με 
χρήση ψηφιακού υλικού θα αποτελέσει προσπάθεια για την αποτελεσματική ενσωμάτωση των νέων 
τεχνολογιών στη διδακτική διαδικασία, καθώς αναμένεται να δώσουν προτάσεις για εξάσκησή της 
κριτικής ικανότητάς των μαθητών αλλά και πρόσκληση για ανανέωση της διδακτικής προσέγγισης στο 
μάθημα των Θρησκευτικών. Η εργασία ολοκληρώνεται με προτεινόμενους τρόπους αξιοποίησης και 
ένταξης των ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων στη διδακτική πρακτική.  

 

Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό, Μαθησιακά Αντικείμενα, Διδακτική Θρησκευτικών   

                                                           
2 Ομάδα Θρησκευτικών του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ‘Διόφαντος’ για το έργο «Ψηφιακή Εκπαιδευτική 
Πλατφόρμα, Διαδραστικά Ηλεκτρονικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» του Υπουργείου Παιδείας για το 
διάστημα 2011-2015. 

mailto:mitro@theo.auth.gr
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Ψηφιακό σενάριο στα Θρησκευτικά με χρήση εννοιολογικών 
διαγραμμάτων και ψηφιακής αφήγησης 

 
Γ. Παπανικολάου1, Β. Μητροπούλου2 

elfinor3@yahoo.gr, mitro@theo.auth.gr  

 
1 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

2 Τμήμα Θεολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  

 

Όπως υποστηρίζεται από τη βιβλιογραφία η χαρτογράφηση εννοιών, τα εννοιολογικά διαγράμματα 
(conceptual diagrams), είναι ένα δυναμικό γνωστικό εργαλείο από την άλλη πλευρά ή ψηφιακή αφήγηση, 
και εν προκειμένω μέσω ψηφιακών κόμικς, είναι μια αποδοτική στρατηγική μάθησης με πολύπλευρο 
όφελος για το μαθητή. Το παρόν διδακτικό σενάριο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της διαθεματικότητας 
του μαθήματος των θρησκευτικών της ΣΤ΄ τάξης, στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης, με αφορμή την 16η 
ενότητα του κεφαλαίου Δ΄, «Ποιος αγρυπνά για την αλήθεια», του βιβλίου των θρησκευτικών της ΣΤ΄ τάξης 
του Δημοτικού. Το σενάριο απευθύνεται γενικότερα σε μαθητές ηλικίας 9-12 ετών και στοχεύει να 
προβληματιστούν και να διερευνήσουν το θέμα, ότι η εκκλησία είναι αυτή που φυλάσσει ως Κιβωτός την 
αλήθεια. Γίνεται επιλεκτική αναδρομή σε όλη την ιστορική πορεία του ανθρώπου με αναφορές τόσο στην 
Παλαιά αλλά και στην Καινή Διαθήκη. Το διδακτικό σενάριο εστιάζει στην προσωπική ζωή του κάθε 
μαθητή αλλά και στις συλλογικές τους ανησυχίες. Θέλει να τους καταστήσει ικανούς να διερευνήσουν 
εννοιολογικά το θέμα μέσω της χρήσης προγράμματος κατασκευής εννοιολογικών χαρτών (Kidspiration), 
αλλά και αισθητικά μέσω της ψηφιακής διήγησης μιας ιστορίας, δικής τους έμπνευσης, με χρήση ψηφιακού 
διαδικτυακού κόμικ (http://www.toondoo.com) που έχει σχέση με τη καθημερινότητά τους αλλά και το 
θέμα που τέθηκε προς διερεύνηση.  

Στα πλαίσια της διερευνητικής μάθησης έγινε χρήση τόσο της δομημένης και της καθοδηγούμενης 
διερεύνησης με την άντληση στοιχείων από τους πόρους του «ψηφιακού σχολείου» όσο και της ανοικτής 
διερεύνησης στα πλαίσια του αναστοχασμού των μαθητών κατά την ομαδοσυνεργατική εργασία τους για 
την ανάπτυξη μιας δικής τους ιστορίας κόμικ, κατά την οποία έδωσαν λύσεις δικής τους έμπνευσης μέσα 
από τις ιστορίες που δημιούργησαν. Στην πορεία του διδακτικού σεναρίου ακολουθήθηκε το διδακτικό 
μοντέλο των 5Ε (The 5E Instructional Model). Προκρίθηκε η μέθοδος της αυτοαξιολόγησης μέσω μετα-
ρουμπρικών αλλά και εννοιολογικών χαρτών που συνέταξαν οι μαθητές. Ο διδάσκων αξιολόγησε τους 
εννοιολογικούς χάρτες των μαθητών μέσω διαβαθμισμένων κριτηρίων αξιολόγησης τα οποία δεν τα έθεσε 
ως αντικείμενο επεξεργασίας των μαθητών αλλά τα αποτελέσματά τους θα χρησιμοποιηθούν για την 
κριτική αποτίμηση και σύγκριση με μελλοντικά διδακτικά σενάρια. Οι μαθητές δρουν σε όλες τις φάσεις 
του σεναρίου ομαδοσυνεργατικά, έχοντας διακριτούς ρόλους που τους εναλλάσσουν στη διάρκεια του 
σεναρίου. Στα πλαίσια της ομάδας, διαχειρίζονται ψηφιακό διαδραστικό υλικό, μαθησιακά αντικείμενα 
κατά κύριο λόγο από το Φωτόδεντρο, συζητούν και συναποφασίζουν μπροστά στον υπολογιστή για την 
εξέλιξη της εργασίας τους κάνοντας χρήση του διερευνητικού διαλόγου. Έχουν όμως επιπροσθέτως τη 
δυνατότητα να διαλέγουν φυλλάδια εργασίας διαβαθμισμένα σε δυσκολία, σύμφωνα με τις αρχές  της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας, τα οποία φυλλάδια βοηθούν την ομάδα να ολοκληρώσει το έργο της, σε 
κάθε φάση. Στην εργασία αυτή επιχειρείται να αποσαφηνιστούν εννοιολογικά οι όροι «ψηφιακή 
αφήγηση», «εννοιολογικά διαγράμματα» και «διερευνητικός διάλογος» των οποίων εφαρμογή γίνεται 
μέσω του παρόντος διδακτικού σεναρίου.  

 

Λέξεις Κλειδιά: αφήγηση, ψηφιακή αφήγηση, εννοιολογικά διαγράμματα, διερευνητικός διάλογος 
μπροστά σε υπολογιστή, ομαδοσυνεργατική εργασία, ΤΠΕ, πολυμέσα, Φωτόδεντρο. 

 

  

http://www.toondoo.com/
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Σ8: Μαθησιακά Αντικείμενα και εκπαιδευτικά 

σενάρια για τις Ξένες Γλώσσες 

 
 
 

Σχεδιάζοντας Μαθησιακά Αντικείμενα ως Ψηφιακό Υλικό για τη 
Διδασκαλία της Αγγλικής 

 

Β. Μητσικοπούλου 

mbessie@enl.uoa.gr 
 

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 

Στο πλαίσιο του Έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο 
Μαθησιακών Αντικειμένων» του Ψηφιακού Σχολείου αναπτύχθηκε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για την 
υποστήριξη των μαθημάτων της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης με τη μορφή των μαθησιακών 
αντικειμένων (Μητσικοπούλου 2014a, 2014b). Η μελέτη αυτή εστιάζει στη φιλοσοφία σχεδιασμού που 
ακολουθήθηκε από την Ομάδα Αγγλικής που αποτελείται από έμπειρους καθηγητές αγγλικής στα ψηφιακά 
μέσα και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, ειδικούς στην ηλεκτρονική μάθηση και μηχανικούς Η/Υ. 
Παρουσιάζονται τα διάφορα στάδια εργασιών της Ομάδας, ο κύκλος ανάπτυξης του ψηφιακού υλικού και 
ο τρόπος λειτουργίας της Ομάδας ως συνεργατικής κοινότητας. Στη συνέχεια περιγράφεται ο τρόπος με 
τον οποίο αντιμετωπίστηκαν από την Ομάδα οι δύο διαφορετικές φιλοσοφίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού 
που υιοθετήθηκαν κατά την πορεία του Έργου: η πρώτη αφορά τη φιλοσοφία του εμπλουτισμού των 
σχολικών βιβλίων με ψηφιακό υλικό, και η δεύτερη τη φιλοσοφία του ψηφιακού σχεδιασμού αυτόνομων 
μαθησιακών αντικειμένων.  

Καταρχήν αναλύεται η έννοια του εμπλουτισμού στο χώρο της ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού στην 
εκπαίδευση και ιδιαίτερα στην ξενόγλωσση εκπαίδευση και παρουσιάζονται οι αρχές σχεδιασμού 
ψηφιακού υλικού που αναπτύχθηκαν από την Ομάδα στο πλαίσιο αυτό. Στη συνέχεια, μέσα από μια 
βιβλιογραφική αναζήτηση της έννοιας των μαθησιακών αντικειμένων, εντοπίζονται και παρουσιάζονται 
οι διάφορες προκλήσεις που έχουν κατά καιρούς καταγραφεί σχετικά με τη δημιουργία αυτόνομων, 
επαναχρησιμοποιήσιμων μονάδων μάθησης οι οποίες έχουν τη δυναμική να αξιοποιηθούν σε ποικίλα 
μαθησιακά πλαίσια. 

Αξιοποιώντας το παράδειγμα των μαθησιακών αντικειμένων για την αγγλική γλώσσα, στόχος της μελέτης 
είναι να αναδείξει τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να ξεπεραστούν τα διάφορα προβλήματα που 
έχουν παρατηρηθεί με τα λεγόμενα «πρώτης γενιάς» μαθησιακά αντικείμενα (βλ. για παράδειγμα, Friesen 
2004, Jonassen & Churchil 2004, Parrish 2004), και να υποστηρίξει ότι τα μαθησιακά αντικείμενα μπορούν 
να ενταχθούν σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό (Churchill & Hedberg 2009, Oliver et al. 2007) που προωθεί δύο 
βασικά χαρακτηριστικά της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης σήμερα: τη βιωματική και διερευνητική μάθηση, 
και την επαφή με τον πολιτισμό και την κουλτούρα του «άλλου». 

 
Λέξεις κλειδιά: Μαθησιακά Αντικείμενα, Εμπλουτισμός, Αγγλική Γλώσσα, Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό 
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Η εξέλιξη των ψηφιακών μέσων σε συνδυασμό με την κυριαρχία του πολυτροπικού κειμένου έχει 
σχηματίσει τις τελευταίες δεκαετίες μία νέα κειμενική πραγματικότητα, με επίδραση στις γλωσσικές 
σπουδές και τη διδακτική τους (Snyder, 2001). Ένα από τα πεδία, στα οποία η επίδραση αυτή είναι 
ιδιαίτερα εμφανής, είναι αυτό της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών στη γλωσσική εκπαίδευση, 
μέσα από το οποίο αναδύεται ένα εύρος νέων πρακτικών και εργαλείων (τεχνολογίες συμμετοχικού ιστού, 
πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης, τρισδιάστατοι κόσμοι, το κίνημα των ανοικτών μαθησιακών πόρων, 
κ.ά.). Παρ’ όλ’ αυτά, οι εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών παραμένουν διστακτικοί στη χρήση τους, ενώ οι 
μαρτυρίες καλών πρακτικών προέρχονται από έρευνες μικρής κλίμακας. Ανοικτό επομένως παραμένει το 
ερώτημα: τι είδους προσεγγίσεις, μοντέλα και πόροι χρειάζονται προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να 
υποστηριχθούν στην αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων που αναδεικνύουν τις νέες μορφές κειμενικότητας 
(Beavis κ.ά., 2009). 

Με έναυσμα αυτή την προβληματική, η παρούσα εισήγηση συνιστά μία βιβλιογραφική έρευνα για την 
καινοτομία, μέσω περιπτωσιολογικής μελέτης της δράσης του εμπλουτισμού των σχολικών εγχειριδίων 
από την Ομάδα Αγγλικής στο «Ψηφιακό Σχολείο». Η έρευνα εστιάζει σε σημαντικές παραμέτρους που 
λειτούργησαν ως σχεδιαστικές αρχές για την Ομάδα Αγγλικής, με στόχο τη λειτουργική χρήση του υλικού 
από τους εκπαιδευτικούς, αλλά και την επέκταση, ανάμειξη και επαναχρησιμοποίησή του, προκειμένου να 
επιτευχθούν διαφορετικοί στόχοι σε διαφορετικά μαθησιακά περικείμενα. Η πρώτη αρχή διέπεται από την 
έννοια της «ήπιας καινοτομίας» (soft innovation, NESTA, 2009), μέσω της χρήσης της μεταφοράς του 
«βιβλίου», με το οποίο οι εκπαιδευτικοί έχουν απόλυτη εξοικείωση. Η δεύτερη αρχή αντλεί από την έννοια 
της οργανικής χρήσης της τεχνολογίας (instrumentational genesis, Rabardel, 2001), η οποία συνίσταται 
στις δυνατότητες που αυτή δίνει στους χρήστες να την κάνουν προσωπικό εργαλείο επαγγελματικής 
ανάπτυξης. Ειδικότερα, αξιοποιείται η μεταφορά της «οικολογίας» (ecology, Mitsikopoulou, 2015; Horsley, 
2001), προκειμένου να διερευνηθούν οι διαφορετικές αποχρώσεις της χρήσης του υλικού αυτού και να 
αναδειχθούν οι καινοτόμες όψεις των ιδιοτήτων του. Τα ευρήματα της ανάλυσης αναδεικνύουν ένα εύρος 
πιθανών χρήσεων του ψηφιακού διαδραστικού υλικού, οι οποίες εκτιμάται ότι έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιηθούν στην Ελληνική διδακτική πράξη. 

 

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικός, Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα, Διδακτική Αγγλικής 
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Το 2015, υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής το έργο «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και 
ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής 
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» στο πλαίσιο του οποίου προσκλήθηκαν εκπαιδευτικοί, με την ιδιότητα 
του ειδικού επιστήμονα, «να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν» και, στη συνέχεια, να αναρτήσουν στην 
πλατφόρμα «Αίσωπος» (http://aesop.iep.edu.gr/) δειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια (3 ανά βαθμίδα 
εκπαίδευσης). 

Ως επιβλέπουσες της ομάδας για το γνωστικό αντικείμενο «Γαλλικά», κληθήκαμε, με βάση τις μελέτες 
εξειδίκευσης μεθοδολογίας, ανάπτυξης προδιαγραφών και μεθοδολογίας ανάπτυξης ψηφιακών 
εκπαιδευτικών σεναρίων,  

● να αποφανθούμε για την επιστημονική επάρκεια των σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο 
προτάσεων  

● να ελέγξουμε τη συμβατότητά τους με τα ισχύοντα ΑΠΣ. 

Τα ως άνω δειγματικά σενάρια επρόκειτο να λειτουργήσουν υποδειγματικά ώστε να στηριχθούν σε αυτά 
εκπαιδευτικοί της ευρύτερης σχολικής κοινότητας προκειμένου να εκπονήσουν ανάλογα ψηφιακά σενάρια 
που θα φιλοξενούσε η πλατφόρμα, ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος του Υ.ΠΟ.ΠΑΙΘ. (αρ. 
πρωτ.: 4527/17/06/2015 Πρόσκληση της ΕΥΕΕΔ του Υ.ΠΟ.ΠΑΙΘ). 

Η καινοτόμος αυτή προσπάθεια του ΙΕΠ να κινητοποιήσει τους εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν και να 
δημιουργήσουν μαθησιακό υλικό συνδέεται με την αλλαγή που επιχειρείται τα τελευταία χρόνια στο χώρο 
της εκπαίδευσης, όπου καλείται ο εκπαιδευτικός να συμβάλει στη δημιουργία συνθηκών αυτόνομης 
μάθησης και σχετικού διδακτικού υλικού. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, η μελέτη των μέχρι στιγμής 
προσπαθειών αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σηματοδοτεί ενδεχομένως και περαιτέρω πρωτοβουλίες 
από την πλευρά των εκπαιδευτικών και όχι μόνο. 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μελέτης των ψηφιακών εκπαιδευτικών σεναρίων 
που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα για το γνωστικό αντικείμενο των Γαλλικών. Η μελέτη εστιάζει σε 
ζητήματα δεξιοτήτων διδακτικού σχεδιασμού των εκπαιδευτικών/δημιουργών σε συνδυασμό με 
τεχνολογικές δεξιότητες που επέδειξαν αξιοποιώντας με αποτελεσματικό τρόπο τις λειτουργίες και τις 
δυνατότητες της ψηφιακής πλατφόρμας «Αίσωπος». Συγκεκριμένα διερευνάται εάν τα σενάρια της 
πλατφόρμας 

● πληρούν τους σκοπούς της εισαγωγής τους στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
(ανάπτυξη γενικών ικανοτήτων/δεξιοτήτων, ικανοτήτων εφαρμογής των γνώσεων και φιλεύρευνης 
δράσης, ψηφιακός γραμματισμός, … ) 

● διακρίνονται από τα βασικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού σεναρίου ως σύνθετου μαθησιακού 
αντικειμένου 

● αξιοποιούν στοιχεία και εργαλεία που επιτρέπουν να τα χαρακτηρίσουμε ως «ψηφιακό» μαθησιακό 
υλικό. 

 

Λέξεις κλειδιά: Διδασκαλία Γαλλικής Γλώσσας, Πλατφόρμα «Αίσωπος», Ψηφιακό Μαθησιακό Υλικό, 
Δεξιότητες Διδακτικού Σχεδιασμού, Τεχνολογικές δεξιότητες 
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Οι σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία/εκμάθηση των ξένων γλωσσών καθιστούν 
επιτακτική την ανάγκη αξιοποίησης των ΤΠΕ στην ξενόγλωσση τάξη κυρίως επειδή αποτελούν ένα 
εξαιρετικό εργαλείο που διευκολύνει την επαφή των μαθητών με το «αυθεντικό κείμενο», ευνοεί τη 
συνεργατική μάθηση και διευρύνει τις δυνατότητες αυτονόμησης της μάθησης. 

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια, οι εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο την 
αξία της ένταξης των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία με στόχο την ενεργό εμπλοκή των μαθητών στη 
διαδικασία μάθησης, τη βιωματική κατάκτηση νέων γνώσεων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων (γλωσσικών αλλά 
και γενικών). Και βέβαια, κοινή είναι πλέον η θέση ότι οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να αρκούνται στην 
αναζήτηση και χρήση έτοιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού αλλά να είναι ικανοί να δημιουργούν το 
δικό τους μαθησιακό υλικό, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μαθητών τους, και να το διαμοιράζονται με 
συναδέλφους τους. 

Σε αυτό το πνεύμα και υλοποιώντας την εθνική στρατηγική για αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 
δημιουργήθηκε ο Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου «Φωτόδεντρο», ο οποίος λειτουργεί 
ως αποθετήριο ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, επιτρέπει την αναζήτηση συγκεκριμένου μαθησιακού 
υλικού με ενιαίο τρόπο και από ένα κεντρικό σημείο, ενώ παράλληλα προωθεί τη χρήση και αξιοποίηση 
ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων (OER) από τα σχολεία, διαθέτοντας ελεύθερα το παραπάνω υλικό με την 
άδεια Creative Commons CC BY-NC-SA ή με άλλη παρόμοια. 

Για τη χρήση και αξιοποίηση του ψηφιακού αυτού μαθησιακού υλικού διοργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν 
από το Υπουργείο Παιδείας, με ευθύνη του ΕΑΙΤΥ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, επιμορφώσεις των Σχολικών Συμβούλων 
διαφόρων ειδικοτήτων προκειμένου, στη συνέχεια, οι τελευταίοι να προγραμματίσουν δράσεις 
επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς των περιοχών ευθύνης τους. Συγκεκριμένα, για τους 
εκπαιδευτικούς Γαλλικής, πραγματοποιήθηκαν τρείς επιμορφωτικές δράσεις βραχείας διάρκειας σε τρεις 
(3) Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.  

Λόγω της άμεσης εμπλοκής μας στο έργο του «Φωτόδεντρου», επιχειρήσαμε έρευνα με ερωτηματολόγιο 
προς τους εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν τα παραπάνω επιμορφωτικά σεμινάρια προκειμένου να 
αξιολογηθεί η επιμορφωτική δράση αλλά και να διερευνηθούν οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στο 
«Φωτόδεντρο» ως συσσωρευτή/κεντρικού καταλόγου εκπαιδευτικού περιεχομένου αλλά και ως 
πλατφόρμας ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων που δίνει τη δυνατότητα παραμετροποίησης του πηγαίου 
κώδικα των ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων για τη δημιουργία νέου ψηφιακού εκπαιδευτικού 
υλικού. Τα αποτελέσματα από την καταμέτρηση των απαντήσεων στα ερωτήματα κλειστού τύπου 
κατέδειξαν την τάση των εκπαιδευτικών να ανατρέχουν κυρίως στον ιστότοπο «Διαδραστικά Σχολικά 
Βιβλία» για την αναζήτηση και αξιοποίηση ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων, επικαλούμενοι, ως κύριο 
λόγο αποφυγής του «Φωτόδεντρου», την έλλειψη εξοικείωσης με τα εργαλεία του και την 
«πολυπλοκότητα» των λειτουργιών του. Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης αυτής θα παρουσιαστούν τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης δεδομένων των ανοικτού τύπου ερωτημάτων σχετικά με τους τρόπους 
αξιοποίησης του «Φωτόδεντρου» στους οποίους οι εκπαιδευτικοί προσφεύγουν στη διδακτική τους 
πρακτική καθώς και τους παράγοντες που τους προσδιορίζουν.  

 

Λέξεις κλειδιά: Διδασκαλία Γαλλικής Γλώσσας, Φωτόδεντρο, Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό, Ανοικτοί 
Εκπαιδευτικοί Πόροι, Παραμετροποίηση Πηγαίου Κώδικα   
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Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 

 

Συχνά, η σημερινή γενιά των μαθητών χαρακτηρίζεται ως «Η Γενιά του Δικτύου» (Τhe Net Generation) 
διότι έχουν ανατραφεί σε έναν κόσμο με ψηφιακές εφαρμογές και για αυτούς οι Τεχνολογίες Πληροφορίας 
και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αποτελούν βασικά εργαλεία μελέτης, άντλησης πληροφοριών και μέσα 
επικοινωνίας. Ειδικότερα, τα ψηφιακά παιχνίδια τοποθετούν το μαθητή στο προσκήνιο της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας και προσφέρουν ευκαιρίες για μάθηση με βάση τη διερεύνηση καθώς και την εμπειρία. To 
2003 ξεκίνησε στις Η.Π.Α ένα κίνημα για την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στο χώρο της 
εκπαίδευσης, το οποίο έγινε γνωστό ως «Σοβαρά Παιχνίδια» (“Serious Games”) και είχε ως στόχο την 
αλλαγή της νοοτροπίας και της αντίληψης των εκπαιδευτικών για τη μάθηση έτσι ώστε να καλύψει τις 
ανάγκες των μαθητών της Γενιάς του Δικτύου (Annetta, 2008).  

Το Quest Atlantis, QA, είναι ένα ψηφιακό παιχνίδι στρατηγικής και διερεύνησης το οποίο βασίζεται σε ένα 
τρισδιάστατο (3-D) πολυχρηστικό εικονικό περιβάλλον (Multi-user Virtual Environment, MUVE) 
προκειμένου να εμπλέξει παιδιά ηλικίας 9-15 ετών σε εκπαιδευτικές αποστολές και αναζητήσεις. Στην 
παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη μεταξύ τεσσάρων μαθητών 
ηλικίας 12-15 ετών και επιπέδου Β1-Β2, κατά την αλληλεπίδρασή τους στην Αγγλική γλώσσα με το 
ψηφιακό παιχνίδι Quest Atlantis. Οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες των δύο ατόμων και η έρευνα 
ολοκληρώθηκε σε 15 διδακτικές ώρες. Ειδικότερα, εξετάζονται οι ποιοτικές αναλύσεις των διαλόγων που 
πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των μαθητών σε σχέση με τους τρόπους με τους οποίους εκφράζονται 
λεκτικά, συνεργάζονται αλλά και αλληλεπιδρούν με το QA, προκειμένου να δημιουργήσουν επιστημονικά 
νοήματα στην Αγγλική γλώσσα, να αναπτύξουν την κριτική σκέψη έτσι ώστε να επιλύσουν τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν στις ερευνητικές αποστολές τους. Για τη συλλογή του ερευνητικού υλικού 
εφαρμόστηκε η συμμετοχική παρατήρηση, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Hypercam, καθώς και ένα 
σημειωματάριο για κάθε ομάδα μαθητών το οποίο περιείχε φύλλα εργασίας για κάθε αποστολή που 
επεξεργάζονταν οι μαθητές. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας φανερώνουν ότι η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας συνδυασμένη με ένα 
παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας, προωθεί την ομαλή και συνεπή στη δομή , λεκτική επικοινωνία τον 
μαθητών καθώς και τη συνεργασία. Επιπρόσθετα, οι μαθητές είναι σε θέση να εκφράζονται με 
επιστημονικό τρόπο καθώς και να δημιουργούν νοήματα στην Αγγλική γλώσσα αναφορικά με τα 
επιστημονικά ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Τέλος, από την ανάλυση των 
διαλόγων προκύπτει ότι μέσα από την αλληλεπίδρασή τους με το Quest Atlantis, οι μαθητές κατάφεραν να 
αναπτύξουν μερικές από τις πιο σημαντικές μαθησιακές δεξιότητες του 21ου αιώνα όπως αυτές της 
κριτικής σκέψης και της επίλυσης προβλημάτων. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακά παιχνίδια, Επίλυση Προβλημάτων, Διδακτική Αγγλικής Γλώσσας, Κριτική Σκέψη. 
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Σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικές εφαρμογές των εργαλείων της 2ης γενιάς του 
παγκόσμιου ιστού - και ειδικά των wikis - έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον της κοινότητας. Ενώ η 1η 
γενιά του ιστού ουσιαστικά αναπαρήγαγε διαδικτυακά τις υφιστάμενες διδακτικές πρακτικές, το δυναμικό 
των εργαλείων της 2ης γενιάς του ιστού θεωρείται συγκριτικά πολύ υψηλότερο: τα εργαλεία Web 2.0  
μπορούν να υποστηρίξουν νέες μαθησιακές πρακτικές οι οποίες, εξ ορισμού, περιλαμβάνουν την ενεργή 
συμμετοχή του φοιτητή. 

Σειρά μελετών έχει δείξει ότι υπάρχει χάσμα μεταξύ του δυναμικού των wikis για την υποστήριξη νέων 
μαθησιακών πρακτικών και πραγματικής αξιοποίησης αυτού του δυναμικού στην πράξη. Σύμφωνα με την 
εμπειρική έρευνα, η ενσωμάτωση των wikis στην τριτοβάθμια εκπαίδευση συναντά πολλές δυσκολίες 
όπως μικρή συμμετοχή των φοιτητών, περιορισμένη αλληλεπίδραση μεταξύ τους και στάσεις που 
κυμαίνονται από σκεπτικισμό μέχρι και πλήρη άρνηση. Η παιδαγωγική προσέγγιση διαμέσου της οποίας 
μπορεί να επιτευχθεί η βέλτιστη αξιοποίηση του μαθησιακού δυναμικού των wikis παραμένει ανοικτό 
ερευνητικό πρόβλημα.  

Η παρούσα εργασία εστιάζεται στην ενσωμάτωση ενός wiki σε προπτυχιακό μάθημα τμήματος 
εκπαίδευσης σε μια περίοδο 4 ετών. Το wiki ενσωματώθηκε στο μάθημα στη λογική του σχεδιαστικού 
πειράματος (design experiment): τα αποτελέσματα από κάθε εξάμηνο υλοποίησης χρησιμοποιήθηκαν για 
να τροποποιήσουν το αρχικό έργο wiki προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Υιοθετώντας τη θεωρία της 
Δραστηριότητας (Activity Theory) ως εννοιολογικό εργαλείο, το άρθρο αυτό επιχειρεί να προσδιορίσει τις 
τριβές που προέκυψαν από την ένταξη του wiki στο μάθημα και να αναλύσει τις αιτίες τους. Οι στάσεις 
των φοιτητών προς το wiki και οι αντι-στάσεις που αναδύθηκαν κατά τη χρήση του εξετάζονται μέσα από 
ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα.  

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το κάθε έργο που χρησιμοποιήθηκε στο wiki σε κάθε σχεδιαστικό κύκλο 
χαρακτηρίζονταν από μοναδικές δυσκολίες. Η προοδευτική τροποποίησε του στη βάση της άρσης των 
δυσκολιών που εξέφραζαν οι φοιτητές, οδήγησε βαθμιαία σε μικρότερες αντι-στάσεις και, τελικά, στην 
αποδοχή του ως χρήσιμο μαθησιακά εργαλείο. Ωστόσο, παρά την πρόοδο που καταγράφηκε με όρους 
αντιστάσεων, η θετική αποδοχή του wiki από τους φοιτητές απέχει πολύ από την ιδεατή εικόνα που 
συναντάται στη βιβλιογραφία. 

 

Λέξεις κλειδιά: Wikis, τριτοβάθμια εκπαίδευση, καινοτομία, αντιστάσεις, Θεωρία της Δραστηριότητας   
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1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

2 Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
 

Ο σχεδιασμός και η οργάνωση δραστηριοτήτων στα πλαίσια ασύγχρονων συζητήσεων με βάση τη θεωρία 
Κοινοτήτων Διερεύνησης (ΚΔ) (Garrison 2011) υποστηρίζει τη συνεργατική οικοδόμηση της γνώσης. 
Μέσω των δραστηριοτήτων αυτών, αποτυπώνονται ψηφιακά α) η αλληλεπίδραση μεταξύ των 
συμμετεχόντων, β) η σταδιακή οικοδόμηση της γνώσης, γ) οι παρανοήσεις, δ) η τεκμηρίωση προτάσεων 
και ε) η εξαγωγή συμπερασμάτων που οδηγούν στην τελική γνώση, δηλαδή, ψηφιακά δεδομένα που 
ουσιαστικά συνιστούν το γνωστικό περιεχόμενο της αλληλεπίδρασης αλλά και πλευρές του ίδιου του 
εκπαιδευτικού περιεχομένου. Πληθώρα εργαλείων ανάλυσης δεδομένων ασύγχρονων συζητήσεων έχουν 
παρουσιαστεί στην ερευνητική περιοχή Learning Analytics (LA). Παρά τη διαπίστωση της αναγκαιότητας 
της οπτικοποίησης LA προς τους εκπαιδευόμενους (Corrin & de Barba 2014) ελάχιστα εργαλεία ανάλυσης 
ασύγχρονων συζητήσεων, εστιάζουν στην παρουσίαση πληροφοριών στον ίδιο τον εκπαιδευόμενο 
(TrAVis- (May, George & Prévôt 2011), Cohere-(De Liddo & Buckingham 2010). Επιπλέον, για την σύλληψη 
και ανάλυση δεδομένων ασύγχρονων συζητήσεων με βάση την ΚΔ έχουν προταθεί τρεις προσεγγίσεις 
(McKlin 2004; Corich, Hunt & Hunt 2012; Kovanovic et al., 2014) οι οποίες εστιάζουν στην 
ημιαυτοματοποιημένη ανάλυση ψηφιακού περιεχομένου. Όμως, προς το παρόν, δεν έχουν επιδείξει υψηλές 
τιμές ακρίβειας.  

Στην εργασία αυτή θα πραγματοποιηθεί επισκόπηση περιβαλλόντων που αναλύουν την δυναμική της 
εμπλοκής των εκπαιδευόμενων στην αξιολόγηση της προόδου μιας ασύγχρονης συζήτησης με 
εκπαιδευτικό περιεχόμενο καθώς και την εγκυρότητα της κατηγοριοποίησης που προτείνει το υπό 
ανάπτυξη προσαρμόσιμο LA εργαλείο ADaptable VIsualization CommunitiEs (ADVICE), το οποίο βασίζεται 
στη θεωρία των ΚΔ. Συγκεκριμένα, το ADVICE, μέσω της κατηγοριοποίησης που παρέχει, α) εμπλέκει τον 
εκπαιδευόμενο στην ανάλυση της ασύγχρονης συζήτησης στην οποία αυτός συμμετέχει καθώς και β) 
οπτικοποιεί τα δεδομένα αυτά παρέχοντας προσαρμόσιμες παραμέτρους για την παρατήρηση της οπτικής 
της κοινότητας καθώς και υπό-ομάδων της με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για τη γνωστική εξέλιξη της 
κοινότητας αλλά και για τη γνωστική εξέλιξη άλλων ομάδων της κοινότητας.  

Τα αποτελέσματα στατιστικών υπολογισμών για την εγκυρότητα (validity) της προτεινόμενης 
κατηγοριοποίησης έδειξαν ότι το 4% των χρηστών που αξιοποίησαν την συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση 
επέδειξαν σχεδόν τέλειο επίπεδο συμφωνίας , 26% επέδειξαν ικανοποιητικό επίπεδο συμφωνίας και 34% 
επέδειξαν μέτριο επίπεδο συμφωνίας με εξωτερικούς κριτές οι οποίοι αξιοποίησαν τις αρχικές κατηγορίες 
της συγκεκριμένης θεωρίας. Τα αποτελέσματα αυτά είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά για την αξιοποίηση του 
ADVICE στην περαιτέρω συλλογή και ανάλυση των δεδομένων αυτών.  

 

Λέξεις κλειδιά: Learning Analytics, προσαρμοσιμότητα, κοινότητες διερεύνησης 
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Τα e-portfolios αποτελούν ένα δυναμικό πεδίο έρευνας και ανάπτυξης στην ηλεκτρονική μάθηση. 
Βασίζονται σε μια νέα φιλοσοφία για τη μάθηση και την προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων, η 
οποία χαρακτηρίζεται από ανοικτές, συμμετοχικές, αυτο-κατευθυνόμενες, αναστοχαστικές και 
συνεργατικές δραστηριότητες. Αντίστοιχα, τα εκπαιδευτικά ιστολόγια αποτελούν ιδιαίτερα δημοφιλή 
περιβάλλοντα μάθησης, όπου οι μαθητές-φοιτητές συμμετέχουν ενεργά, αλληλεπιδρούν, δημιουργούν, 
συνεργάζονται και, τελικά, αναπτύσσουν και οικοδομούν νέες γνώσεις.  

Η εργασία αυτή αφορά στη μελέτη της μαθησιακής παρουσίας (learning presence) φοιτητών κατά τη 
διαδικασία ανάπτυξης e-portfolio μέσω εκπαιδευτικού ιστολογίου, στα πλαίσια του μεταπτυχιακού 
μαθήματος «Ηλεκτρονική Μάθηση», στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η δράση αυτή σχεδιάστηκε με βάση τις αρχές της αυτορρυθμιζόμενης 
μάθησης, και ειδικότερα, την κυκλική διαδικασία τριών φάσεων που έχει προταθεί από τον Zimmerman: 
σχεδιασμός (planning), υλοποίηση (performance), αναστοχασμός (reflection). Συμμετείχαν 28 
μεταπτυχιακοί φοιτητές (3 άνδρες, 25 γυναίκες), εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων, από 
τους οποίους ζητήθηκε α) να δημοσιεύσουν στο ιστολόγιο του μαθήματος τρία πρωτότυπα άρθρα με θέμα 
της επιλογής τους, β) να ανταλλάξουν ιδέες, διαφορετικές προσεγγίσεις υλικό και εκπαιδευτικές εμπειρίες. 

Η εργασία επεκτείνει τα ερευνητικά ευρήματα της υφιστάμενης βιβλιογραφίας στο πεδίο. Αρχικά 
περιγράφεται το θεωρητικό υπόβαθρο και οι βασικές διαστάσεις μαθησιακών δραστηριοτήτων στο 
εκπαιδευτικό ιστολόγιο/e-portfolio: δημιουργία, συνεργασία, αναστοχασμός. Στη συνέχεια παρουσιάζεται 
ένα νέο πλαίσιο ανάλυσης της μαθησιακής παρουσίας κάθε φοιτητή, η οποία αναδεικνύεται όχι μόνο από 
τις ατομικές συμβολές στο ιστολόγιο αλλά, κυρίως, από τη δυναμική ομάδας-κοινότητας που 
αναπτύσσεται στο συνεργατικό περιβάλλον του ιστολογίου. 

Συνδυάζοντας δεδομένα περιγραφικής στατιστικής και Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων (ανάλυση 
συνεκτικότητας, διαμεσολάβησης, ισχύος και ρόλων), η μελέτη αυτή ανέδειξε σημαντικές πληροφορίες που 
αφορούν σε δείκτες της μαθησιακής παρουσίας κάθε φοιτητή (δημιουργία, συνεργασία, αναστοχασμός) 
και της συνολικής λειτουργίας της κοινότητας του ιστολογίου. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι μπορεί να 
διαμορφωθεί ένα πλαίσιο σχεδιασμού εκπαιδευτικών ιστολογίων ακολουθώντας προσεγγίσεις 
αυτορρυθμιζόμενης μάθησης μέσω e-portfolio, το οποίο να προωθεί και να ενισχύει την ενεργό συμμετοχή 
των φοιτητών, την αλληλεπίδραση και, τελικά, τη συνεργατική οικοδόμηση νέων γνώσεων. 

 

Λέξεις κλειδιά: e-portfolio, εκπαιδευτικά ιστολόγια, αυτορρυθμιζόμενη μάθηση, μαθησιακή παρουσία, 
ανάλυση κοινωνικών δικτύων 
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Η δημιουργία προϋποθέσεων για την υποστήριξη εκπαιδευτικών δράσεων, η δικτύωση σχολικών μονάδων 
και η δημιουργία κοινοτήτων μάθησης, η διαμόρφωση ενός συνεργατικού περιβάλλοντος ανάπτυξης και 
αξιοποίησης ανοικτών ερευνητικών δεδομένων, η ανάδειξη, αξιοποίηση και ενσωμάτωση στοιχείων 
μνημειακής αρχιτεκτονικής στην εκπαιδευτική διαδικασία ήταν, εκτός άλλων, τα στοιχεία στα οποία 
στηρίχθηκε η ανάπτυξη ενός σχεδίου εκπαιδευτικής και ερευνητικής παρέμβασης στο χώρο της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια Ηπείρου. Η εξοικείωση των μαθητών με την ερευνητική 
μεθοδολογία, μέσω της συμμετοχής τους σε ερευνητικά σχέδια τα οποία εκπονήθηκαν από τις 
συμμετέχουσες σχολικές μονάδες, η διάχυση μέσω διαδικτύου και ο εμπλουτισμός των παραγόμενων 
αποτελεσμάτων καθώς και η ανάδειξη εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων για διεπιστημονικές 
προσεγγίσεις στα πλαίσια του υφιστάμενου αναλυτικού προγράμματος ήταν στοιχεία τα οποία 
συνέδραμαν στην υλοποίηση του φιλόδοξου και καινοτόμου εγχειρήματος.  

Στόχος του Έργου «Ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων μνημειακής αρχιτεκτονικής της Περιφέρειας 
Ηπείρου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση», αποτέλεσε η ανάδειξη, προστασία, διάδοση και αξιοποίηση 
στοιχείων μνημειακής, στην προοπτική ενίσχυσης της πολιτιστικής συνείδησης εκπαιδευτικών και 
μαθητών των μεγαλύτερων τάξεων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Ε’ και ΣΤ’ τάξη Δημοτικού), 
εντάσσοντας δράσεις και εκπαιδευτικό υλικό στο σχολικό πρόγραμμα επιλεγμένων σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο σχεδιασμός αξιοποίησε τις δυνατότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας 
και Επικοινωνιών, δημιουργώντας προϋποθέσεις διερευνητικής και ανακαλυπτικής μάθησης στα πλαίσια 
ειδικά σχεδιασμένων εκπαιδευτικών/ερευνητικών επισκέψεων στο πεδίο. Πραγματοποιήθηκε συλλογή, 
ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση πρωτογενούς και δευτερογενούς υλικού, εκπονήθηκαν εκπαιδευτικά 
σενάρια, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν στη διδακτική και ερευνητική μεθοδολογία, 
σχεδιάστηκε και τέθηκε σε λειτουργία δικτυακή πύλη, πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και ειδικά 
διαμορφωμένο ψηφιακό αποθετήριο, αξιοποιήθηκαν κοινωνικά δίκτυα και εφαρμογές Web2.0 και 
εκπονήθηκε πολυμεσικό υλικό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.  

Το ψηφιακό αποθετήριο, ένα μέσο το οποίο μόχλευσε τη δημιουργικότητα εκπαιδευτικών και μαθητών 
δημιουργήθηκε με το λογισμικό ανοιχτού κώδικα DSpace. Αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες αρχειοθέτησης, 
ταξινόμησης και ευρετηρίασης του πρωτογενούς και δευτερογενούς ψηφιακού υλικού (τεκμήρια) που 
αφορούσε σε στοιχεία μνημειακής αρχιτεκτονικής επιλεγμένων μνημείων της Ηπείρου. Στα κριτήρια της 
συγκεκριμένης επιλογής συγκαταλέγονται λογισμικού ανοικτού κώδικα (open source software), το χαμηλό 
κόστος εγκατάστασης και συντήρησης, η επεκτασιμότητα και ευελιξία του συστήματος και η ευρεία χρήση 
από ακαδημαϊκά ιδρύματα. Το εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό υλικό που προέκυψε λειτούργησε ως 
κρίσιμη μάζα για την εκπόνηση ερευνητικών σχεδίων (projects) από τους μαθητές, σε συνεργασία με τους 
εκπαιδευτικούς. Τα ερευνητικά σχέδια, διατέθηκαν στις εικονικές σχολικές κοινότητες που 
δημιουργήθηκαν, καθώς και σε νέες δια-σχολικές συμπράξεις.  

Η αξιολόγηση του ερευνητικού εγχειρήματος καθιστά την παρέμβαση αποτελεσματική και ουσιαστική ως 
προς τους στόχους που ετέθησαν και αναφέρονται παραπάνω. Εκπαιδευτικοί και μαθητές συνεργάστηκαν 
δημιουργικά, συγκροτώντας ανοικτές διαδικτυακές κοινότητες παραγωγής και διάχυσης ψηφιακού 
περιεχομένου ιστορικής μνήμης. 

  

Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακό αποθετήριο, ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, project 
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Σ10: Εκπαιδευτικά Παιγνίδια και Εικονικά 

Περιβάλλοντα 

 
 
 

Μια επισκόπηση των μοντέλων σχεδίασης ψηφιακών εκπαιδευτικών 
παιχνιδιών 

 

Π. Χαλκή, Α. Μικρόπουλος 

pahalki@uoi.gr, amikrop@uoi.gr 
 

Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον για τα ψηφιακά εκπαιδευτικά 
παιχνίδια. Πληθώρα εμπειρικών μελετών δείχνει τις πολύ καλές προοπτικές στη χρήση τους κατά τη 
μαθησιακή διαδικασία. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που προκύπτουν στο πεδίο της χρήσης των 
ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών στη μαθησιακή διαδικασία είναι η ενσωμάτωση παιδαγωγικών 
χαρακτηριστικών στο σχεδιασμό τους. Στο πλαίσιο του παιδαγωγικού σχεδιασμού των εκπαιδευτικών 
παιχνιδιών προτείνονται η δημιουργία μοντέλων, μεθοδολογιών, εννοιολογικών πλαισίων, όπως 
αναφέρονται κατά περίπτωση, τα οποία προτείνουν τρόπους ενσωμάτωσης παιδαγωγικών 
χαρακτηριστικών στο σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού. 

Η παρούσα εργασία κάνει μια επισκόπηση σε μοντέλα, μεθοδολογίες, εννοιολογικά πλαίσια τα οποία έχουν 
αναπτυχθεί για τη σχεδίαση ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών, με στόχο να διερευνήσει αν πληρούν 
τις προϋποθέσεις, ώστε να προκύψουν παιχνίδια αφενός με τεκμηριωμένο παιδαγωγικό σχεδιασμό χωρίς 
ταυτόχρονα να αλλοιωθεί ο ψυχαγωγικός τους χαρακτήρας. Για το λόγο αυτό γίνεται μελέτη των θεωριών 
μάθησης στις οποίες βασίζεται η σχεδίαση των παιχνιδιών, των επιμέρους στοιχείων των μοντέλων, 
μεθοδολογιών, εννοιολογικών πλαισίων, όπως των αντικειμένων και οντοτήτων από τις οποίες 
αποτελούνται, καθώς και του τρόπου με τον οποίο αυτά συνδέονται. 

Τα αποτελέσματα της κριτικής επισκόπησης δείχνουν ότι σε κάποια από αυτά τα μοντέλα δεν αναφέρεται 
η θεωρία μάθησης στην οποία βασίζεται η σχεδίαση των παιχνιδιών. Στα περισσότερα μοντέλα α) δίνεται 
μεγαλύτερη έμφαση στη χρήση αρχών μάθησης κατά τη σχεδίαση των παιχνιδιών και όχι στις 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τον ενεργητικό ρόλο όλων των εμπλεκόμενων κατά τη διαδικασία 
ενορχήστρωσης της μάθησης, β) δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των μηχανισμών μάθησης (learning  
mechanism) και του μηχανισμού του παιχνιδιού (game mechanism), γ) δεν αναφέρεται ως συνιστώσα η 
αξιολόγηση των μαθητών/ριών εντός του παιχνιδιού, δ) δε λαμβάνονται υπόψη αποτελέσματα ερευνών 
που πραγματοποιούνται στο πεδίο των εκπαιδευτικών παιχνιδιών, ε) δε χρησιμοποιείται η ίδια ορολογία, 
ενώ παράλληλα στις περισσότερες περιπτώσεις δεν παρέχεται σαφής οδηγός για τη σχεδίαση ενός 
παιχνιδιού. Όλα τα προηγούμενα αναδεικνύουν την ανάγκη για διεξαγωγή περαιτέρω μελετών σχετικά με 
την ανάπτυξη μοντέλων σχεδίασης εκπαιδευτικών παιχνιδιών. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Παιχνίδια, Μοντέλα Σχεδίασης, Παιδαγωγικός Σχεδιασμός 
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Κριτική επισκόπηση εκπαιδευτικών παιχνιδιών με θέμα την Ομηρική 
«Οδύσσεια» 

 
Ε. Παναγιώτου 

euriklia_panagiotou@hotmail.com 

 
Φιλόλογος, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεωρία, Πράξη και 

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου, Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 
 

Οι δυνατότητες των ψηφιακών παιχνιδιών προκειμένου να εμπλέξουν τους παίκτες- μαθητές με το 
εκπαιδευτικό περιεχόμενο μέσα από μια διασκεδαστική διαδικασία που οδηγεί σε έντονη προσωπική 
δέσμευση τους με αποκορύφωμα την ολική τους απορρόφησή, οδήγησαν στην κριτική επισκόπηση έξι 
παιχνιδιών από το 1980 έως σήμερα με θεματική την «Οδύσσεια» αποσκοπώντας στη καταγραφή κενών, 
τα οποία θα καλυφθούν με μια μελλοντική εκπαιδευτική πρόταση για το ταξίδι του Οδυσσέα. 

Αρχικά αναζητήθηκαν βιβλιογραφικά άξονες βάσει των οποίων σε πρώτη φάση γίνεται μια κριτική 
επισκόπηση των ήδη υπαρχόντων παιχνιδιών. Οι σχεδιαστικές αρχές που συγκεντρώθηκαν αφορούν στη 
διαφοροποίηση των «educational» από τα «edutainment» παιχνίδια τα οποία δύνανται να είναι «playable» 
ή «playful», στη δομή και τη σημαντικότητα του αφηγηματικού πλαισίου, σε τρόπους μέσω των οποίων 
μπορεί να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή εμπλοκή του παίκτη με εστίαση στο κίνητρο, τις 
δραστηριότητες, τα πολυαισθητηριακά συνθήματα, τους βαθμιαίους στόχους, τη συσχέτιση αυτών με 
αντίστοιχες δραστηριότητες και τέλος στο κεφαλαιώδες ζήτημα της ανατροφοδότησης. Σε δεύτερη φάση 
επιλέχθηκαν στην εξής συλλογιστική: αρχικά με λέξεις κλειδιά μέσω του διαδικτύου αναζητήθηκαν 
παιχνίδια που έχουν μοτίβο την ομηρική «Οδύσσεια», έπειτα αποκλείστηκαν εκείνα που χρησιμοποιούν την 
έννοια της «Οδύσσειας» για να υποδηλώσουν τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει ο παίκτης, ενώ 
επιλέχθηκαν τέσσερα που αναφέρονται στο ομηρικό μοτίβο ακόμα και αν έχουν προστεθεί στοιχεία 
μεταγενέστερα, αποκλίνοντα από το μύθο. Τέλος συμπεριελήφθησαν δύο online παιχνίδια που 
ακολουθούν ένα «skill and drill» φορμάτ καθώς η σύγκρισή τους με τα υπόλοιπα βοηθά στην ευρύτερη 
κατανόηση των εκπαιδευτικών σχεδιαστικών αρχών.  

Από την κριτική προσέγγιση προέκυψε ότι η πλειοψηφία των παιχνιδιών καλύπτει το κομμάτι της 
διασκέδασης παρέχοντας μεγαλύτερα εσωτερικά κίνητρα. Αποστολές, μάγοι, δράκοι και έλλειψη χρόνου 
αποτελούν τα βασικά στοιχεία που εξάπτουν τα εξωτερικά κίνητρα του παιχνιδιού. Στο αφηγηματικό 
πλαίσιο διαπιστώθηκε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των παιχνιδιών που διερευνήθηκαν δεν φαίνεται να 
εμπεριέχει στην καρδιά του παιχνιδιού συγκεκριμένο μαθησιακό περιεχόμενο προκειμένου ο μαθητής 
παίζοντας, παράλληλα να προσλαμβάνει νέες γνώσεις. Παράλληλα επισημάνθηκε ότι σε όσα παιχνίδια 
υπήρχαν βαθμιδωτές δραστηριότητες μπορούσε ο παίκτης να κινηθεί ομαλότερα και να φτάσει τον 
μακροπρόθεσμο στόχο του, ενώ σε σημεία όπου οι στόχοι δεν ήταν σαφείς ή δε συνδέονταν με το σκοπό 
του παιχνιδιού υπήρχε μια δυσκολία να αντιληφθεί ο παίκτης πως πρέπει να κινηθεί. Τέλος σε επίπεδο 
ανατροφοδότησης καταγράφηκε ότι σε κανένα παιχνίδι δεν υπήρχε το κουμπί της «Βοήθειας» με 
αποτέλεσμα ο παίκτης να απευθύνεται σε εξωτερικά sites για τη λύση. 

 

Λέξεις κλειδιά: game design, εκπαιδευτικά παιχνίδια, κριτική επισκόπηση, Οδύσσεια   
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Virtual Chef: Ένα Εικονικό Περιβάλλον για την Επαγγελματική 
Κατάρτιση 

 
Γ. Νταλάκας, Ν. Μ. Παπαχρήστος, Τ. Α. Μικρόπουλος 

ntalakas.george@gmail.com, np@uoi.gr, amikrop@uoi.gr 

 
Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

 

Η αξιοποίηση τρισδιάστατων (3D) συστημάτων εικονικής πραγματικότητας για την κατάρτιση 
επαγγελματιών είναι πλέον συνήθης, σε διάφορα πεδία, τόσο στην αρχική όσο και, ιδιαίτερα, στη 
συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση. Τα 3D εικονικά περιβάλλοντα που αναπτύσσονται ειδικά για το 
σκοπό αυτό αξιοποιούνται για την απόκτηση, ανάπτυξη και εμπέδωση επαγγελματικών δεξιοτήτων και 
την εξάσκηση στην αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση διαδικασιών, που οι επαγγελματίες θα 
κληθούν να ακολουθήσουν στο πραγματικό πλαίσιο εργασίας. 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα πιλοτικό 3D εκπαιδευτικό εικονικό περιβάλλον, που 
αναπτύχθηκε για την υποστήριξη της επαγγελματικής κατάρτισης σπουδαστών του τομέα τουριστικών 
επαγγελμάτων, οι οποίοι ειδικεύονται στη μαγειρική, ενός ιδιωτικού ινστιτούτου επαγγελματικής 
κατάρτισης. Η διερεύνηση των αναγκών της κατάρτισης των σπουδαστών ανέδειξε ως σημαντική 
απαίτηση την παροχή δυνατοτήτων εξάσκησης στην ανάκληση των πόρων και τεχνικών εκτέλεσης 
συνταγών. Οι δυνατότητες αυτές είναι περιορισμένες στις «πραγματικές» εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις 
και η αξιοποίηση της εικονικής πραγματικότητας συμβάλλει στην άρση των περιορισμών αυτών. 
Το εικονικό περιβάλλον που αναπτύχθηκε αναπαριστά μια πραγματική κουζίνα στην οποία καταρτίζονται 
οι σπουδαστές. Εντός του οι σπουδαστές μπορούν να εξασκηθούν στην εκτέλεση συνταγών μαγειρικής. Το 
περιβάλλον ενσωματώνει βασικά χαρακτηριστικά παιχνιδιού (στόχοι, αξιολόγηση, ανατροφοδότηση). 
Στους χρήστες ανατίθεται η εκτέλεση μιας συνταγής και ειδικότερα η ανάκληση, ο εντοπισμός στην 
εικονική κουζίνα και η επιλογή των απαραίτητων σκευών και υλικών καθώς και η ανάκληση και επιλογή 
των απαραίτητων τεχνικών για την εκτέλεση της συνταγής. Οι χρήστες αντιπροσωπεύονται από avatar 
μέσω του οποίου προβαίνουν στις κατάλληλες ενέργειες/χειρισμούς εντός τους περιβάλλοντος, 
διατηρώντας οπτική πρώτου προσώπου. Για την ανάπτυξη του περιβάλλοντος, στο οποίο οι χρήστες 
εμβυθίζονται χρησιμοποιώντας κάσκα εικονικής πραγματικότητας, αξιοποιήθηκε η πλατφόρμα ανάπτυξης 
3D παιχνιδιών Unity. Για την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον αξιοποιούνται τεχνικές αλληλεπίδρασης 
μέσω βλέμματος (gaze control). 
Η τεχνολογική ωρίμανση του πεδίου της εικονική πραγματικότητας έχει ως συνέπεια την ανάπτυξη και της 
εφαρμοσμένης, πέραν της βασικής, έρευνας, με την δημιουργία εικονικών περιβαλλόντων, που θα 
χρησιμοποιηθούν σε αυθεντικά εκπαιδευτικά πλαίσια. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί σημαντικές προοπτικές 
για την εκπαιδευτική έρευνα στο πεδίο αυτό. 
Η ανάπτυξη του εικονικού περιβάλλοντος χρηματοδοτήθηκε από το Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής 
Κατάρτισης ΔΕΛΤΑ. 

 

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικά Εικονικά Περιβάλλοντα, Επαγγελματική Κατάρτιση, Μαγειρική   
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Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Mytheum: ένα διαδικτυακό 
μουσειοπαιδαγωγικό εργαλείο 

 
Β. Ντατσιούδης1, Α. Δημοπούλου2, Ε. Μαργαρίτη3, Ε. Θεοχάρη4 

vdatsioudis@yahoo.com, anastasia.dimopoulou@yahoo.com, eleanamargar@gmail.com 

 
1 Πολιτιστικός Διαχειριστής, Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας 

2 Project Assistant, Alpen Adria University – Vienna 
3 Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

4 Μουσειολόγος, Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Κορίνθου 

 

Στην παρούσα ανακοίνωση προτείνεται μία πρωτότυπη, διαδικτυακή πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, η 
Mytheum. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει προσχεδιασμένες εκπαιδευτικές δράσεις, με περιεχόμενο που 
δημιουργούν οι ίδιοι οι χρήστες χρησιμοποιώντας σύγχρονα διαδικτυακά εργαλεία (Web 2.0). 

Η λειτουργία της συνδυάζεται με προγραμματισμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους 
και αναπτύσσεται σε τρεις επί μέρους πλατφόρμες εργασίας (επίπεδα), που αντιστοιχούν στα στάδια 
συμμετοχής των εκπαιδευόμενων: το εκπαιδευτικό στάδιο (πριν την επίσκεψη), το βιωματικό (κατά τη 
διάρκεια της επίσκεψης) και το στάδιο του διαμοιρασμού του ψηφιακού υλικού των χρηστών (μετά από 
την επίσκεψη).  

Στοχεύει, κυρίως, στην εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τους πολιτιστικούς χώρους μέσα από τη 
βιωματική τους εμπειρία, την ψυχαγωγία και την κοινωνική τους εμπλοκή, στην προώθηση της 
ερευνητικής μεθοδολογίας στους τομείς της ιστορίας, των τεχνών και των κοινωνικών επιστημών, καθώς 
και στην ανάδειξη της παρουσίας των πολιτιστικών φορέων σε διεθνές επίπεδο. 

Η πλατφόρμα Mytheum αποτελεί ένα καινοτόμο μέσο τηλεκπαίδευσης που επιδιώκει με τη χρήση 
σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων και εκπαιδευτικών μεθόδων, να συνδέσει τη μάθηση με τη γνώση και 
τις εκφάνσεις του πολιτισμού. 

 

Λέξεις κλειδιά: Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, εικονικό περιβάλλον μάθησης, μουσειοπαιδαγωγική, 
πολιτισμός   
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Συμπόσιο 
 
 
 

COMMIT project: Δέσμευση στον κοινωνικό προσανατολισμό των 
Πανεπιστημίων στην Ευρώπη και η χρήση ΤΠΕ 

 

Τ. Παγγέ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
jpagge@cc.uoi.gr 

 
Κ. Τσολακίδης, Α., Λιοναράκης, Μ. Σακελλαρίου, Ν. Τσιτσανούδη 

 

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έχουν τρεις κύριες δράσεις, την έρευνα, την διδασκαλία και την 
κοινωνική προσφορά. Στόχος λοιπόν των ΑΕΙ, δεν είναι παρά η εκπαίδευση μέσα από συνεχή ακαδημαϊκή 
έρευνα, για την ένταξη ανθρώπων στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία και τις πολυποίκιλες απαιτήσεις της 
που σηματοδοτεί η ραγδαία άνοδος της τεχνολογίας αλλά και οι πολύ σοβαρές απαιτήσεις της αγοράς. Η 
κοινωνική κατεύθυνση και προσανατολισμός των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων φαίνεται να κερδίζει διαρκώς 
έδαφος, δεδομένων των κρίσιμων κοινωνικοπολιτικών συνθηκών που διαμορφώνονται τα τελευταία 
χρόνια στον παγκοσμιοποιημένο κατά τα λοιπά πλανήτη. Βεβαίως και η χρήση των ΤΠΕ παίζει και εδώ 
έναν πολύ σημαντικό ρόλο μια και τόσο η διαχείριση κοινών Ευρωπαϊκών προγραμμάτων όσο και οι 
περισσότερες δράσεις των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς 
τους ‘μεταφέρονται’ ή ‘διαχειρίζονται’ από σύγχρονες τεχνολογίες. Η έμφαση στην εκπαίδευση και δια βίου 
μάθηση, που απευθύνεται και σε ομάδες οι οποίες δεν έχουν επαρκή εκπροσώπηση στις κοινωνίες και 
πολιτικά συστήματα, φαίνεται ορατή και στο επίπεδο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων 
που αυτή την εποχή αναλαμβάνονται από Πανεπιστήμια σε διεθνές αλλά και ελληνικό επίπεδο, ενώ το 
κύριο θέμα που τίθεται προς από κοινού διερεύνηση είναι και η σχέση της κοινωνικής διάστασης των 
πανεπιστημίων με την δια βίου μάθηση. Ειδικότερα διερευνάται εάν και κατά πόσο η μία έννοια 
εμπερικλείει την άλλη ή σε ποιο βαθμό έχουν κοινά σημεία.  

Ένα από τα πολύ σημαντικά ερευνητικά προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι και το ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα με την επωνυμία COMMIT. Ανάμεσα στα θέματα ερευνητικού ενδιαφέροντος και 
επιστημονικής διαπραγμάτευσης και συζήτησης που εξετάζονται στο COMMIT είναι και η συμμετοχή των 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην κοινωνία, μέσα από οργανωμένες θεσμικά δράσεις. Πρόκειται 
για ένα εξόχως επίκαιρο θέμα που απασχολεί όλο και περισσότερο τα εθνικά και διεθνή fora παγκοσμίως. 
Κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό αυτών των προγραμμάτων έχει η σύνδεση των ΑΕΙ με την τοπική κοινωνία 
και ως αφετηρία μπορεί να θεωρηθεί η εντατική αξιοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) 
για πολλές κατηγορίες ατόμων ακόμη και για ειδικές κατηγορίες εκπαιδευομένων. Η πρόσβαση για τους 
μη παραδοσιακούς σπουδαστές μέσα από την δυνατότητα της παροχής ελεύθερων μαθημάτων χωρίς 
δίδακτρα αλλά και εκδηλώσεων ακαδημαϊκού περιεχομένου οι οποίες είναι ανοιχτές στην κοινωνία είναι 
εξίσου σημαντική επιδίωξη για τα προγράμματα αυτού του είδους. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον μπορεί ακόμη 
να σταθεί κανείς και στη δυνατότητα του συνδυασμού της εργασίας των φοιτητών με την διασφάλιση της 
δυνατότητάς τους για μελέτη σε μία μη συνεχή βάση (part-time).  

 Άλλοι κρίσιμοι τομείς στους οποίους θα μπορούσε να επικεντρωθεί και να εστιάσει ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα 
που ενδιαφέρεται να καλλιεργήσει τον κοινωνικό του προσανατολισμό είναι τα μαθήματα που 
οργανώνονται μετά από τεκμηριωμένη ζήτηση (on demand) από το ίδιο το πανεπιστήμιο και είναι πλήρως 
προσαρμοσμένα σε ευέλικτα προγράμματα μελέτης. Ως γνωστό τα ΑΕΙ μέσα από καλές πρακτικές 
καθοδήγησης και συμβουλευτικής μπαίνουν σε διαδικασίες ανάπτυξης εθνικών και διεθνών 
προγραμμάτων τα οποία στηρίζονται σε μοντέρνες εκπαιδευτικές μεθόδους και συνεργασίες 
προσφέροντας διαδικτυακά (online, web-based learning) μαθήματα, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται 
και στα τμήματα δια βίου μάθησης, υποεκπροσωπούμενων και μη παραδοσιακών φοιτητών με στόχο την 
ακαδημαϊκή/επιστημονική πρόσβαση. Αρκεί να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο του προγράμματος COMMIT 
εξετάζονται δράσεις δια βίου μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οι οποίες αφορούν στην οργάνωση 
μαθημάτων ελληνικής γλώσσας και κοινών προγραμμάτων σπουδών για διεθνείς σπουδαστές ή φοιτητές 
που προέρχονται από πολυπολιτισμικές κοινότητες και άλλες αφετηρίες. 

Λέξεις κλειδιά: ΑΕΙ, Κοινωνική διάσταση, δια-βίου μάθηση, ΤΠΕ 
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Στρογγυλή Τράπεζα 
 

 

 
Σχεδιάζοντας το Σχολείο του 21ου αιώνα: Ανοικτές Παιδαγωγικές 

Προσεγγίσεις και Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα 
 
 

Β. Κουλαϊδής, Μ. Μητσικοπούλου, Τ. Α. Μικρόπουλος, Κ. Παπανικολάου, Α. Τζιμογιάννης 
 

Η Στρογγυλή Τράπεζα επικεντρώνεται στους δύο βασικούς θεματικούς άξονες των εργασιών που 
παρουσιάζονται στο συνέδριο, δηλαδή το ανοιχτό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και τα ανοιχτά 
περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης σε συνάρτηση με τις αναδυόμενες προκλήσεις για τη σύγχρονη 
εκπαίδευση. Κύριος στόχος είναι να αναδείξει όχι τα τεχνολογικά περιβάλλοντα αλλά την ιδιαίτερη 
δυναμική τους στην υποστήριξη εκπαιδευτικών μεθοδολογιών, παιδαγωγικών προσεγγίσεων και 
καινοτομιών που απαντούν στις απαιτήσεις της σημερινής εποχής και διαμορφώνουν την εκπαίδευση 
(κυρίως σχολική) του 21ου αιώνα. Αναμένεται να εστιάσει, κατά βάση, σε τρεις άξονες συζήτησης: 

1. Τα νέα ψηφιακά μέσα (π.χ. Μαθησιακά Αντικείμενα, Αποθετήρια Φωτόδεντρο, Αίσωπος) και 
περιβάλλοντα (π.χ. ηλεκτρονικές πλατφόρμες διαχείρισης μαθημάτων, εργαλεία Ιστού 2.0) διαμορφώνουν 
μια νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα.  

Ποιο είναι το εκπαιδευτικό δυναμικό των περιβαλλόντων αυτών; Πώς μπορούν να αξιοποιηθούν στην 
πράξη; Ως συμπληρωματικά εργαλεία που θα ενισχύσουν την παραδοσιακή δασκαλοκεντρική 
διδασκαλία ή στο πλαίσιο νέων εκπαιδευτικών σχεδιασμών με σαφείς μαθησιακούς στόχους, που θα 
εμπλέκουν ενεργά τους μαθητές και θα υποστηρίζονται από κατάλληλες παιδαγωγικές στρατηγικές; 

2. Δεδομένου ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται με έντονους ρυθμούς, το 
ζήτημα δεν είναι τα τεχνολογικά μέσα. Χρειάζεται να επανασχεδιάσουμε το σύγχρονο σχολείο και τις 
εκπαιδευτικές μας πρακτικές, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σημερινής εποχής και να 
συμβάλει ουσιαστικά στην πολύπλευρη ανάπτυξη όλων των μαθητών.  

Στο παραδοσιακό σχολείο ο σχεδιασμός των μαθημάτων, το εκπαιδευτικό υλικό και η διδασκαλία 
επικεντρώνονται στο Περιεχόμενο προς ‘Μάθηση’. Πώς μπορούμε να προετοιμάσουμε τους μαθητές, 
ώστε να μελετούν αυτόνομα και να επιλύουν σύνθετα προβλήματα τα οποία δεν έχουν μοναδικές-
ξεκάθαρες λύσεις; Υπάρχουν σήμερα όρια στη μάθηση (χώρου, χρόνου, περιεχομένου, στρατηγικών); 
Πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία και μέσα γίνεται να συνδυαστούν και να προωθήσουν ανοιχτές 
παιδαγωγικές προσεγγίσεις, ώστε να συμβάλλουν σε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα για όλους  
τους μαθητές (όχι μόνο τους καλούς), ενισχύοντας σημαντικές ικανότητες, όπως η διερεύνηση, η 
κριτική ικανότητα, η δημιουργικότητα, η επικοινωνία ιδεών, η συνεργασία κ.λπ.; 

3. Μαθητές και εκπαιδευτικοί μπορούν σήμερα να εμπλακούν σε μαθησιακές εμπειρίες και να 
οικοδομήσουν νέες γνώσεις αξιοποιώντας νέους τρόπους διανομής, μετασχηματισμού, δημιουργίας και 
διαμοίρασης πληροφορίας – εκπαιδευτικού περιεχομένου.  

Οι σημερινοί εκπαιδευτικοί, σε μεγάλο βαθμό, δεν είχαν ως μαθητές-φοιτητές εμπειρίες ηλεκτρονικής 
μάθησης. Οι παραδοσιακές προσεγγίσεις επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών είναι αποτελεσματικές, 
ώστε να τους καταστήσουν ικανούς να επανοργανώσουν τη διδασκαλία τους, να αναθεωρήσουν το 
ρόλο τους στην τάξη και να σχεδιάζουν κατάλληλες μαθησιακές δραστηριότητες; Ποιες 
γνώσεις/δεξιότητες θα πρέπει να αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί  προκειμένου να ανταποκριθούν στις 
νέες αυτές προκλήσεις και να υποστηρίξουν ανοιχτές παιδαγωγικές στρατηγικές; Ποια ψηφιακά μέσα 
μπορούν να υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς ώστε να ανταποκριθούν στο νέο τους ρόλο; Μπορούν 
να συμβάλλουν (και υπό ποιες προϋποθέσεις) οι αναδυόμενες-ανοιχτές προσεγγίσεις μάθησης και 
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών (π.χ. Ανοιχτά Ηλεκτρονικά Μαθήματα, Ηλεκτρονικές 
Κοινότητες) στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου περιβάλλοντος διαμοίρασης γνώσης, καλών πρακτικών 
και αλληλοδιδασκαλίας μεταξύ των εκπαιδευτικών της πράξης; 
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Σάββατο 26 Μαρτίου 2016

ΘΕΑΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Κόρινθος, 26-27 Μαρτίου 2016

8:00-9:00 Υποδοχή-Εγγραφές

9:00-10:00 Τελετή έναρξης-Χαιρετισμοί ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

Προεδρείο: T.Α. Μικρόπουλος, Πρόεδρος ΕΤΠΕ

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στα Ελληνικά AEI

Λάζαρος Μεράκος

ΕΚΠΑ, Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο Gunet

10:30 – 11:00

ΑΙΘΟΥΣΑ 1 ΑΙΘΟΥΣΑ 2 ΑΙΘΟΥΣΑ 3

 Σ1 Σχεδιασμός Μαθησιακών Αντικειμένων

Προεδρείο: Χ. Παναγιωτακόπουλος 

Σ2 Συνεργατικά Περιβάλλοντα Μάθησης  

Προεδρείο: Χ. Καραγιαννίδης

Σ3 Ανοιχτά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης 

Προεδρείο: Π. Πιντέλας 

Μαθησιακά Αντικείμενα για τη Φυσική: Ένα Μεθοδολογικό Πλαίσιο 

Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

Μελετώντας τη διεξαγωγή ενός ακαδημαϊκού μαθήματος με μικτό μοντέλο μάθησης 

υπό το πρίσμα της Θεωρίας της Δραστηριότητας

Τα Μαζικά Ανοιχτά Ηλεκτρονικά Μαθήματα στην επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών

Ν. Παπαχρήστος, T.Α. Μικρόπουλος Α. Φιλιππίδη, Β. Κόμης Κ. Κουτσοδήμου, Π. Τσιωτάκης, Α. Τζιμογιάννης

Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση Ψηφιακής Εφαρμογής για τη διδασκαλία της 

Χημείας Γ΄ Γυμνασίου

Διδασκαλία της Γλώσσας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle: Μελέτη των 

πρακτικών συν-δημιουργίας και συν-γραφής μαθητών Γ’ Γυμνασίου

Κοινότητες Ομότιμης Μάθησης: Η περίπτωση του Scholar ως Ενδιάμεσου Χώρου 

σε Προγράμματα Μεικτής Μάθησης

Ν. Παπαδημητρόπουλος, Σ. Μαυρίδης, Δ. Τουμαζάτος, Α. Μετάνοιας, 

Π. Βαμβακά, Γ. Πασχαλίδης, Π. Κοτσίκης, Μ. Κριτσινιώτη, Ε. Ροδίτη, Α. Βώττα, 

Γ. Παπαγεωργίου, Ε. Μούκα, Ε. Γκίκα, Α. Νέζης, Δ. Γαβριήλ, Ε. Μπέσης, 

Ε. Κροντηράς, Κ. Διλές, Ε. Παυλάτου

Φ. Δελής, Α. Τζιμογιάννης Α. Κώστας, Ε. Αρβανίτη, Χ. Βιτσιλάκη

 Εντοπισμός, διαμόρφωση αυτόνομων, ψηφιακών Μαθησιακών Αντικειμένων από 

ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά πακέτα και εκπαιδευτικό λογισμικό για την 

επαναχρησιμοποίηση τους από την εκπαιδευτική κοινότητα

Παραγωγή λόγου με χρήση συνεργατικών εργαλείων: Μία μελέτη στο μάθημα της 

Νεοελληνικής Γλώσσας με χρήση Google Docs

H πλατφόρμα διαχείρισης και διάθεσης πολυμορφικού εκπαιδευτικού 

περιεχομένου OpenDelos

Α. Αράπογλου, Ε. Μεγάλου Κ. Δράκου, Α. Τζιμογιάννης Π. Μπαλαούρας,  Μ. Γκατζώνης

Το Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Σεναρίων (ESR): Περιγραφή και Βασικές 

Επισημάνσεις

Πειραματική Εφαρμογή ενός MOOC στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Στάσεις, 

Προσδοκίες και Αντιλήψεις των Μαθητών

Χ. Παναγιωτακόπουλος, Σ. Αρμακόλας, Α. Καρατράντου, 

Μ. Σαρρής
Φ. Κουτσάκας, Χ. Καραγιαννίδης, Π. Πολίτης

Είναι όλα μαθησιακά αντικείμενα;

T.Α. Μικρόπουλος, Ι. Μπέλλου

13:30 – 15:00 Διάλειμμα

Παράλληλες Συνεδρίες
11:30-13:30

Διάλειμμα

10:00-11:00



ΑΙΘΟΥΣΑ 1 ΑΙΘΟΥΣΑ 2 ΑΙΘΟΥΣΑ 3

Σ4 Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Σενάρια

Προεδρείο: Θ. Μπράτιστης 

Σ5 Συνεδρία Νέων Ερευνητών

Προεδρείο: Α. Λαδιάς

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού σεναρίου αξιοποιώντας τη μέθοδο Project με 

μηχανισμούς Gamification για την ενίσχυση κινήτρων μάθησης

Διερεύνηση στάσεων και αντιλήψεων στελεχών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

απέναντι στη διαδικτυακή εκπαίδευση και επιμόρφωση

Workshop: The Use of ICT to promote/attain social dimension in 

Universities: The COMMIT Project

Δ. Λαμπρινού, Φ. Παρασκευά Ε. Παπαδοπούλου  Chair: J. Pange

Εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδασκαλία και στη μάθηση για τους γεωκινδύνους σε 

μαθητές Γυμνασίου

Aνοιχτό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και η 

παιδαγωγική αξιοποίησή του. Μια εφαρμογή στο χώρο της γεωμετρίας
K. Tsolakidis, A. Lionarakis, M. Sakellariou, N. Tsitsanoudi

Α. Κλωνάρη, Α. Πασσαδέλη Μ. Μπιμπούδη

Δράση δημιουργίας σύντομων ιστοριών με την υποβοήθεια εκπαιδευτικών ρομπότ 

από μικρά παιδιά
Γεωγραφία με "άλλο" μάτι…

Θ. Μπράτιτσης Χ. Σμαροπούλου, Α. Μπάμπουρα

Αντιληπτικά εμπόδια εκπαιδευτικών κατά τη δημιουργία διδακτικών ιστοριών. Η 

επίδραση της ψηφιακής αφήγησης
Σφυρηλατώντας αυτοκρατορίες, σφυρηλατείται και η ιστορική συνείδηση

Θ. Μπράτιτσης, Μ. Ιωάννου Α. Λούτα

17:00 – 17:30

ΑΙΘΟΥΣΑ 1 ΑΙΘΟΥΣΑ 2 ΑΙΘΟΥΣΑ 3

Σ6 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό και διδασκαλία Πληροφορικής

Προεδρείο: Γ. Λέπουρας

Σ7 Μαθησιακά Αντικείμενα και εκπαιδευτικά σενάρια

Προεδρείο: Β. Μητροπούλου

Ψηφιακό Αποθετήριο Φωτόδεντρο και Μαθησιακά Αντικείμενα Πληροφορικής: 

Παιδαγωγικός σχεδιασμός και προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης

Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Παιχνίδια στα εμπλουτισμένα ηλεκτρονικά βιβλία: 

Σχεδιαστική μεθοδολογία και ένταξη στην εκπαιδευτική πράξη

Α. Πέτσος, Π. Τουκίλογλου, Π. Τσάκωνας, Α. Παλιούρας, 

Α. Σαριδάκη, Ε. Χριστοπούλου, Α. Τζιμογιάννης
Ι. Παλιόκας, Σ. Χρυσοστόμου, Β. Δαμιανίδου

Από τα Μαθησιακά Αντικείμενα Φυσικής στην ανάπτυξη της αλγοριθμικής σκέψης 

των μαθητών: Σχεδιασμός και αποτίμηση μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης στο 

Λύκειο

Σχεδιασμός και υλοποίηση ψηφιακών πόρων για το μάθημα της Ιστορίας στο 

πλαίσιο του Ψηφιακού Σχολείου

Workshop: The Use of ICT to promote/attain social dimension in 

Universities: The COMMIT Project

 Chair: J. Pange

Π. Τσάκωνας Α. Τσιβάς

ΚωδικΌραμα: Εργαλείο για τη διδασκαλία οπτικού προγραμματισμού σε Scratch
Ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα στα εμπλουτισμένα ηλεκτρονικά βιβλία 

Θρησκευτικών: παιδαγωγικό υπόβαθρο και ένταξη στη διδακτική πράξη
K. Tsolakidis, A. Lionarakis, M. Sakellariou, N. Tsitsanoudi

Α. Λαδιάς, Γ. Παπαδόπουλος, Δ. Φωτιάδης Β. Μητροπούλου

Εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Ψηφιακό σενάριο στα Θρησκευτικά με χρήση εννοιολογικών διαγραμμάτων και 

ψηφιακής αφήγησης

Α. Θεοδωρόπουλος, Γ. Λέπουρας Γ. Παπανικολάου, Β. Μητροπούλου

Διάλειμμα

Παράλληλες Συνεδρίες
15:00-17:00

Παράλληλες Συνεδρίες
17:30 – 19:30



ΑΙΘΟΥΣΑ 1 ΑΙΘΟΥΣΑ 2 ΑΙΘΟΥΣΑ 3

Σ8 Μαθησιακά Αντικείμενα και εκπαιδευτικά σενάρια για τις Ξένες 

Γλώσσες

Προεδρείο: Μ. Μητσικοπούλου

Σ9 Μελέτη προγραμμάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης  

Προεδρείο: Η. Καρασαββίδης

Σ10 Εκπαιδευτικά Παιγνίδια και Εικονικά Περιβάλλοντα

Προεδρείο: Π. Πολίτης

Σχεδιάζοντας Μαθησιακά Αντικείμενα ως Ψηφιακό Υλικό για τη Διδασκαλία της 

Αγγλικής

Η μετάβαση από την κυρίαρχη μαθησιακή πρακτική σε μια πρακτική Web 2.0: 

Στάσεις και αντι-στάσεις φοιτητών
Μια επισκόπηση των μοντέλων σχεδίασης ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών

Μ. Μητσικοπούλου Η. Καρασαββίδης Π. Χαλκή, T.Α. Μικρόπουλος

Πτυχές εκπαιδευτικής καινοτομίας στο διαδραστικό υλικό για τα Αγγλικά στο 

Ψηφιακό Σχολείο

Εγκυρότητα κατηγοριοποίησης ψηφιακού γνωστικού περιεχόμενου για κοινότητες 

εκπαιδευομένων με σκοπό την ανάπτυξη προσαρμόσιμων οπτικοποιήσεων
Κριτική επισκόπηση εκπαιδευτικών παιχνιδιών με θέμα την Ομηρική «Οδύσσεια»

Α. Μακρή Μ. Τζελέπη, Κ. Παπανικολάου Ε. Παναγιώτου

Τα ψηφιακά διδακτικά σενάρια για το γνωστικό αντικείμενο «Γαλλικά» Από το 

διδακτικό σχεδιασμό στην αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων της 

πλατφόρμας «Αίσωπος»

Μελέτη της μαθησιακής παρουσίας φοιτητών κατά την ανάπτυξη ενός e-portfolio 

μέσω ιστολογίου
Virtual Chef: Ένα Εικονικό Περιβάλλον για την Επαγγελματική Κατάρτιση

Χ. Νάτση, Α. Πρόσκολλη Π. Τσιωτάκης, Α. Τζιμογιάννης Γ. Νταλάκας, Ν. Παπαχρήστος, T.A. Μικρόπουλος

Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του «Φωτόδεντρου» από τους καθηγητές Γαλλικής
Κοινότητες μάθησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσω ενός συνεργατικού 

ερευνητικού εγχειρήματος: Μνημειακή αρχιτεκτονική σε περιβάλλον Web 2.0

Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Mytheum: ένα διαδικτυακό μουσειοπαιδαγωγικό 

εργαλείο

Σ. Μαρκαντωνάκης, Α. Πρόσκολλη Α. Εμβαλωτής, Γ. Ζαχαρής Β. Ντατσιούδης, Α. Δημοπούλου, Ε. Μαργαρίτη, Ε. Θεοχάρη

Η αξιοποίηση ψηφιακών παιχνιδιών για τη δημιουργία νοημάτων στην Αγγλική 

γλώσσα και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης

Α. Λεκκού, Ζ. Σμυρναίου

11:00 – 11:30

ΑΙΘΟΥΣΑ 1 ΑΙΘΟΥΣΑ 2 ΑΙΘΟΥΣΑ 3

11:30 – 13:00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Σχεδιάζοντας το Σχολείο του 21ου αιώνα: Ανοικτές Παιδαγωγικές 

Προσεγγίσεις και Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα

Workshop: The Use of ICT to promote/attain social dimension in 

Universities: The COMMIT Project

 Chair: J. Pange

Β. Κουλαϊδής, Μ. Μητσικοπούλου, Τ. Α. Μικρόπουλος, 

Κ. Παπανικολάου, Α. Τζιμογιάννης

13:00 – 13:30 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Παράλληλες Συνεδρίες

Διάλειμμα

Κυριακή 27 Μαρτίου 2016

09:00 – 11:00




