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Προλεγόμενα 

Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο “Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ηλεκτρονική Μάθηση” 

διοργανώνεται για δεύτερη φορά στην Κόρινθο από την Ερευνητική Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης του 

Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε συνεργασία 

με την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 

(ΕΤΠΕ). 

Το Συνέδριο φιλοδοξεί να συμβάλει στον επιστημονικό διάλογο, οποίος αναπτύσσεται, διεθνώς αλλά 

και στη χώρα μας, σε μια περίοδο επαναστατικών αλλαγών στο χώρο της εκπαίδευσης. Αλλαγές οι 

οποίες εξελίσσονται δυναμικά αξιοποιώντας τα ανοικτά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες 

αναπαράστασης περιεχομένου, διαδραστικότητας, επικοινωνίας και συνεργασίας που παρέχουν οι 

σύγχρονες ψηφιακές και διαδικτυακές τεχνολογίες. Στη σημερινή εποχή ο ρόλος των αναδυόμενων 

ψηφιακών τεχνολογιών δεν περιορίζεται στην διανομή ψηφιακού του εκπαιδευτικού υλικού στους 

μαθητές και στους εκπαιδευομένους ή στην ενίσχυση των μέσων διδασκαλίας που έχει στη διάθεσή του 

ο εκπαιδευτικός. 

Σήμερα υπάρχουν διαθέσιμες πολλές ανοικτές ψηφιακές τεχνολογίες, οι οποίες μπορούν να 

αποτελέσουν συστατικό παράγοντα του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος των μαθητών και των 

σπουδαστών του 21ου αιώνα. Ενδεικτικά αναφέρονται ανοικτοί πόροι ψηφιακού εκπαιδευτικού 

υλικού, εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, κινητές τεχνολογίες, εκπαιδευτικά 

παιχνίδια, εικονικοί κόσμοι, περιβάλλοντα του Ιστού 2.0, πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης, 

συνεργατικά διαδικτυακά εργαλεία, εκπαιδευτική ρομποτική και άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες.  

Αναμφίβολα, οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν αλλάξει τα κύρια χαρακτηριστικά της φύσης της 

γνώσης και τους τρόπους που έχουμε πρόσβαση σε αυτή. Φαίνεται να κυριαρχεί η αντίληψη ότι οι ΤΠΕ 

αλλάζουν τη φύση της διδασκαλίας και της μάθησης, μετατοπίζοντας το κέντρο βάρους από τον 

δασκαλοκεντρικό τρόπο μεταφοράς της γνώσης στον σχεδιασμό αυθεντικών μαθητοκεντρικών 

περιβαλλόντων μάθησης. Από την άλλη μεριά, οι σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και οι 

τρέχουσες εκπαιδευτικές πολιτικές θεωρούν τις ψηφιακές τεχνολογίες ως βασικό πυλώνα των 

εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων και αλλαγών που απαιτούνται για την εκπαίδευση του 21ου αιώνα.  

Στο πλαίσιο αυτό, ο σκοπός του 2ου Συνεδρίου “Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ηλεκτρονική 

Μάθηση” είναι διττός: 

α) Η ανάδειξη των ερευνητικών αποτελεσμάτων και των ερευνητικών τάσεων στη χώρα μας σε ότι 

αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη στο ευρύτερο επιστημονικό πεδίο των ανοικτών πόρων και 

περιβαλλόντων ηλεκτρονικής μάθησης.  

β) Η αξιοποίηση των σχετικών ερευνητικών πορισμάτων στον σχεδιασμό και στη διάχυση νέων 

εκπαιδευτικών πολιτικών και, κυρίως, η σύνδεσή τους με τις εκπαιδευτικές πρακτικές που 

εφαρμόζονται σε σχολεία, πανεπιστήμια και προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών. 
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Η Οργανωτική Επιτροπή καλωσορίζει τη συμμετοχή όλων των εισηγητών και, ιδιαίτερα, των 

συναδέλφων που έχουν έρθει από μακρινές περιοχές. Θα ήταν σημαντική επιτυχία για το Συνέδριο αυτό 

εάν πετύχουμε, με την ενεργό συμμετοχή και αλληλεπίδραση μεταξύ των συνέδρων, να προωθηθεί 

ουσιαστικά η συζήτηση για πολλά ουσιαστικά αλλά ανοικτά ζητήματα, τα οποία αφορούν τις 

εκπαιδευτικές τεχνολογίες 2ης γενιάς και το νέο εκπαιδευτικό πλαίσιο που διαμορφώνεται για τη 

μάθηση του 21ου αιώνα. 

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει μία προσκεκλημένη ομιλία από τον Καθηγητή του 

Πανεπιστημίου Πειραιά Δημήτρη Σάμψων, ένα συμπόσιο (workshop) και μία στρογγυλή τράπεζα. Στο 

Συνέδριο παρουσιάζονται, μετά από κρίση περίληψης, 47 πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες, από τις 

οποίες πέντε (5) σύντομες ανακοινώσεις. Αφορούν εμπειρικές μελέτες, αναπτυξιακά έργα, 

εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς και αναλύσεις σχετικά με τις πολλαπλές πτυχές του πεδίου της 

Ηλεκτρονικής Μάθησης (τεχνολογικές, παιδαγωγικές, διδακτικές κ.α.). 

Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ηλεκτρονική Μάθηση” είναι ένα 

πραγματικά ανοικτό συνέδριο. Η εγγραφή και παρακολούθηση των εργασιών είναι ελεύθερη, χωρίς 

καμία οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες (ερευνητές, εκπαιδευτικούς, μεταπτυχιακούς και 

προπτυχιακούς φοιτητές). Επιπλέον, είναι ένα ‘οικολογικό’ συνέδριο, καθώς όλο το σχετικό υλικό 

(βιβλίο περιλήψεων, πρόγραμμα, βεβαιώσεις συμμετοχής) παρέχεται ηλεκτρονικά. 

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

τους οποίους ευχαριστούμε θερμά και από τη θέση αυτή. Κατά πρώτον, ευχαριστούμε το Τμήμα 

Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου που αγκάλιασαν το 

Συνέδριο από τη πρώτη στιγμή. 

Ευχαριστούμε τον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΤΠΕ για τη συνεργασία που είχαμε στο πλαίσιο 

της διοργάνωσης του Συνεδρίου.  

Ευχαριστούμε, επίσης, τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και της Επιστημονικής Επιτροπής του 

Συνεδρίου. Τέλος, πολλές ευχαριστίες οφείλονται στα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής για τη συμβολή 

τους στην οργανωτική επιτυχία του Συνεδρίου. 

Πιστεύουμε ότι η παρουσίαση νέων ιδεών και η αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων, στο 

πλαίσιο των εργασιών του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου “Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και 

Ηλεκτρονική Μάθηση” θα συμβάλλουν ουσιαστικά α) στις εξελίξεις στο πεδίο των ανοικτών 

τεχνολογιών και περιβαλλόντων μάθησης και β) στον διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα και τους 

εκπαιδευτικούς της πράξης. Με αυτές τις σκέψεις, ευχόμαστε το διήμερο αυτό στην πόλη μας να είναι 

δημιουργικό και χρήσιμο για όλους. 

 

Κόρινθος, 13 Δεκεμβρίου 2019 
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Οργάνωση 
 

Ερευνητική Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης 
Τμήμα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

 
http://eprl.korinthos.uop.gr 

 
 

Ελληνική Επιστημονική Ένωση ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) 
 

http://www.etpe.gr 
 
 
 
 
Επιτροπές Συνεδρίου 

 

 
Καραγιαννίδης Χ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Κόμης Β., Πανεπιστήμιο Πατρών 
Μικρόπουλος T. A., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Τζιμογιάννης Α., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
Τσιωτάκης Π., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

 
 

Αβούρης Ν., Πανεπιστήμιο Πατρών 
Αναστασιάδης Π., Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Αντωνίου Π., Πανεπιστήμιο Θράκης 
Βρέλλης Ι., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Γαβρηλάκης Κ., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Γόγολου Α., Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Δαγδιλέλης Β., Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Δημητρακοπούλου Α., Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Δημητριάδης Σ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Ζαράνης Ν., Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Καζανίδης Ι., Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας 
Καλογιαννάκης Μ., Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Καραγιαννίδης Χ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Καρασαββίδης Η., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Καρατράντου Α., Πανεπιστήμιο Πατρών 
Κλωνάρη Κ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Κόλλιας Β., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Κόμης Β., Πανεπιστήμιο Πατρών 
Κουτρομάνος Γ., Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Κουτσογιάννης Δ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Κυνηγός Χ., Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Λαδιάς Α., Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
Λέπουρας Γ., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
Μακράκης Β., Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Μεγάλου Ε., ΙΤΥΕ «Διόφαντος» 

Συντονιστική Επιτροπή 

Επιστημονική Επιτροπή 

http://eprl.korinthos.uop.gr/eloer2019
http://eprl.korinthos.uop.gr/eloer2019
http://eprl.korinthos.uop.gr/
http://www.etpe.gr/
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Μητροπούλου Β., Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Μητσικοπούλου Β., Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Μικρόπουλος T. A., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Μιχαηλίδης Π., Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Μπέλλου Α., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Μπίκος Κ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Μπράτιτσης Θ., Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
Νικολοπούλου Κ., Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Νταραντούμης Α., Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Ξέστερνου Μ., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
Ξυνόγαλος Σ., Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Οικονομίδης Α., Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Παγγέ Π., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Παλαιγεωργίου Γ., Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
Παναγιωτακόπουλος Χ., Πανεπιστήμιο Πατρών 
Παπανικολάου Κ., ΑΣΠΑΙΤΕ 
Παπαστεργίου Μ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Παρασκευά Φ., Πανεπιστήμιο Πειραιά 
Πιντέλας Π., Πανεπιστήμιο Πατρών 
Πολίτης Π., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Ραβάνης Κ., Πανεπιστήμιο Πατρών 
Ράπτης Α., Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Σάμψων Δ., Πανεπιστήμιο Πειραιά 
Σατρατζέμη Μ., Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Σοφός Α., Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Τζιμογιάννης Α., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
Τσάκωνας Π., Πανεπιστήμιο Πειραιά 
Τσέλιος Ν., Πανεπιστήμιο Πατρών 
Τσιάτσος Θ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Τσιβάς Α., Δρ. Επιστημών Αγωγής 
Τσιτουρίδου Μ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Τσιωτάκης Π., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
Φαχαντίδης Ν., Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Φεσάκης Γ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Φωκίδης Ε., Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Χατζηκρανιώτης Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Χατζηλεοντιάδης Λ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Χατζηλεοντιάδου Σ., Πανεπιστήμιο Θράκης 
Χρυσοστόμου Σ., Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Ψύλλος Δ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Ψυχάρης Σ., ΑΣΠΑΙΤΕ 

 
 

Γιάτας Δ., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Β/θμια Εκπαίδευση 
Κούκης Ν., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Β/θμια Εκπαίδευση 
Μακρυπόδης Β., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
Ρούσσινος Δ., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Β/θμια Εκπαίδευση 
Σιφακάκης Π., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Α/θμια Εκπαίδευση 
Τσιωτάκης Π., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
Τζιμογιάννης Α., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

 
 
Συντονιστής Συνεδρίου 
Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης 
 

Οργανωτική Επιτροπή 
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Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

Κόρινθος, Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη 
 
 
 
 
Οδηγίες για τις Παρουσιάσεις 
Πλήρεις Εισηγήσεις: Χρόνος παρουσίασης 20 λεπτά συν 5 λεπτά για ερωτήσεις-συζήτηση 
Σύντομες Εισηγήσεις: Χρόνος παρουσίασης 15 λεπτά συν 5 λεπτά για ερωτήσεις-συζήτηση 
 

 
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. 

Χώρος Συνεδρίου 
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Αναλυτική Εκπαιδευτικών Δεδομένων στην  
Ψηφιακή Διδασκαλία και Μάθηση 

(Educational Data Literacy for Online Teaching and 
Learning) 

Δ. Σάμψων 
sampson@unipi.gr 

 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

 

Η παρουσίαση αναδεικνύει την ανάγκη ανάπτυξης επαγγελματικών ικανοτήτων στην 
Αναλυτική Εκπαιδευτικών Δεδομένων (Educational Data Literacy), με εργαλεία όπως το 
Moodle, από όλους τους επαγγελματίες της ψηφιακής διδασκαλίας και εκπαίδευσης. 

Παρουσιάζει τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με το θέμα με στόχο την αποσαφήνιση τους, 
συζητάει πως μπορεί να αξιοποιηθεί για την υποστήριξη της διδασκαλίας ψηφιακών 
μαθημάτων και μαθημάτων που εφαρμόζουν την Αντεστραμμένη Διδασκαλία και τέλος 
παρουσιάζει την συνεισφορά στο πεδίο αυτό της διεθνούς πρωτοβουλίας Learn2Analyse, η 
οποία υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Κεντρική Ομιλία 
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«Βιώνοντας» το αόρατο και το διαφορετικό: Επαύξηση της 
πραγματικότητας στη γενική και ειδική εκπαίδευση 

 
Ι. Βρέλλης, Π. Γκαϊντατζής, Μ. Δελημήτρος, Γ. Ιατράκη, Α. Μικρόπουλος, Ι. Μπέλλου, 

Κ. Στεργιούλη, Α. Τσιάρα, Π. Χαλκή 
 

Εργαστήριο εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

 
Η Επαυξημένη Πραγματικότητα (ΕΠ), η προσθήκη δηλαδή εικονικών αντικειμένων στον 
φυσικό κόσμο σε πραγματικό χρόνο, παρουσιάζει διαρκώς αυξανόμενο ερευνητικό 
ενδιαφέρον σε πολλούς τομείς. Οι τεχνολογικές υλοποιήσεις της ΕΠ, κυρίως εξαιτίας της 
αξιοποίησης κινητών συσκευών, βρίσκουν εφαρμογές και στην εκπαίδευση με θετικά 
υποσχόμενα αποτελέσματα. Τα περισσότερα συστήματα ΕΠ αναπαριστούν το φυσικό κόσμο 
μέσω των κινητών συσκευών ή καμερών που έχουν τα γυαλιά ΕΠ. Ουσιαστικά, τα συστήματα 
αυτά μετατρέπουν τον πραγματικό κόσμο σε ψηφιακό τον οποίο επαυξάνουν με ψηφιακά 
αντικείμενα. Ο χρήστης δηλαδή, βλέπει και τον πραγματικό κόσμο μέσω βιντεοσκόπησης του, 
σε πραγματικό χρόνο. 

Η εργασία παρουσιάζει ένα σύστημα ΕΠ στο οποίο τα γυαλιά ΕΠ (MagicLeap®) 
χρησιμοποιούν διαφανείς φακούς, με αποτέλεσμα να αξιοποιείται η κύρια παροχή 
(affordance) της ΕΠ, η ενίσχυση του πραγματικού κόσμου, με τον οποίο αλληλεπιδρούμε 
καθημερινά. Η «βίωση του αοράτου» αναφέρεται στην ενίσχυση του φυσικού κόσμου με την 
οπτικοποίηση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων τα οποία διαδίδονται από συστήματα 
επικοινωνίας. Η εφαρμογή αφορά στην ασύρματη επικοινωνία μέσω κινητών τηλεφώνων, 
δικτύων Wi-Fi, και ραδιοφωνικών κυμάτων. Η «αισθητοποίηση του διαφορετικού» 
αναφέρεται στην ενίσχυση της ενσυναίσθησης ανθρώπων του περιβάλλοντος ατόμων με 
Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Η εφαρμογή αφορά στην υπερευαισθησία αυτών 
των ατόμων σε οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα.  

Οι δύο παραπάνω εφαρμογές χρησιμοποιήθηκαν σε δύο πιλοτικές εμπειρικές μελέτες με 
ειδικούς χρήστες και στόχο τη διερεύνηση της αποδοχής και της ευχρηστίας του συστήματος 
ΕΠ (MagicLeap®) σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια. Στην «αισθητοποίηση του αοράτου» 
συμμετείχαν 11 δευτεροετείς μεταπτυχιακοί φοιτητές ΠΜΣ με τίτλο «Διδακτική και 
Τεχνολογίες Μάθησης των Φυσικών Επιστημών». Στην «αισθητοποίηση του αοράτου» 
συμμετείχαν πέντε εκπαιδευτικοί εξειδικευμένοι στην ειδική αγωγή.  

Τα αποτελέσματα και των δύο μελετών δείχνουν ότι το σύστημα και οι εφαρμογές έχουν 
υψηλό βαθμό ευχρηστίας, και οι χρήστες διάκεινται ιδιαίτερα θετικά ως προς την αξιοποίηση 
τους στη διδακτική πράξη. Η εφαρμογή των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων θεωρήθηκε 
εύστοχη όσον αφορά στον επιστημονικό γραμματισμό. Η εφαρμογή για τη ΔΑΦ θεωρήθηκε 
ότι μπορεί να ενισχύσει την ενσυναίσθηση εκπαιδευτικών, φροντιστών και γονέων παιδιών 
με ΔΑΦ. 

 
Λέξεις κλειδιά: Επαυξημένη Πραγματικότητα, Ηλεκτρομαγνητικά κύματα, Ενσυναίσθηση, 
Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

Σ1: Επαυξημένη Πραγματικότητα στην 
εκπαίδευση 
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Ανάπτυξη και αξιολόγηση εφαρμογής Επαυξημένης 
Πραγματικότητας για τη διδασκαλία της Ιστορίας σε αρχαιολογικό 

χώρο 
 

Κ. Μπουντέκας, Γ. Κουτρομάνος 

kbount@primedu.uoa.gr, koutro@primedu.uoa.gr 
 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 
Τα τελευταία χρόνια αξιοποιούνται ολοένα και περισσότερες εφαρμογές για συσκευές κινητής 
τεχνολογίας προκειμένου να υποστηρίξουν τη διδασκαλία της Ιστορίας σε άτυπα περιβάλλοντα 
μάθησης (π.χ. αρχαιολογικούς χώρους). Μια από τις τάσεις που καταγράφονται σε αυτά τα 
περιβάλλοντα είναι η αξιοποίηση εφαρμογών που συνδυάζουν την αναδυόμενη τεχνολογία της 
Επαυξημένης Πραγματικότητας (Ε.Π.) με τα οφέλη της μάθησης βασισμένης στο παιχνίδι. Σε 
αυτό συνηγορεί το γεγονός ότι τέτοιου είδους εφαρμογές είναι συμβατές με τις θεωρίες του 
εποικοδομισμού και της εμπλαισιωμένης μάθησης. Μάλιστα, σημαντικός αριθμός ερευνητών 
υποστηρίζει ότι η αποτελεσματική διδασκαλία της Ιστορίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 
έννοια της ιστορικής ενσυναίσθησης και ότι η εμπλοκή των μαθητών μέσω αυτών των 
εφαρμογών θα πρέπει να είναι το ζητούμενο. 

Η παρούσα έρευνα εστιάζει στη μεθοδολογία σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαμορφωτικής 
αξιολόγησης της εφαρμογής Ε.Π. «PlatoAR». Αυτή σχεδιάστηκε για το αρχαιολογικό πάρκο της 
Ακαδημίας Πλάτωνος και σκοπός της είναι να υποστηρίξει τη διδασκαλία της Ιστορίας σε 
μαθητές Δ΄ Δημοτικού μέσω της εμπλοκής τους σε διαδικασίες ιστορικής ενσυναίσθησης. Η 
εφαρμογή αναπτύχθηκε αξιοποιώντας τη μεθοδολογία της «έρευνας που βασίζεται στο 
σχεδιασμό» μέσω τεσσάρων φάσεων. Η πρώτη φάση περιλάμβανε την «Αναγνώριση και 
ανάλυση του προβλήματος» της διδασκαλίας της Ιστορίας (ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, 
μελέτη ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο, απόψεις εκπαιδευτικών), η δεύτερη 
τον «Σχεδιασμό και την ανάπτυξη του πρωτοτύπου» της εφαρμογής (επιλογή σχεδιαστικών 
αρχών και παιδαγωγικής προσέγγισης, ανάπτυξη με την πλατφόρμα ARIS) ενώ η τρίτη τη 
χρήση της εφαρμογής στον αρχαιολογικό χώρο και την αξιολόγησή της ως προς την ευχρηστία 
της, τη ροή της, την παιδαγωγική της αξία και τους παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση της 
(Δείγμα: 31 εκπαιδευτικοί και 16 μαθητές Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης).  

Η ανάλυση των δεδομένων, που συλλέχθηκαν μέσω συμμετοχικής παρατήρησης, συνεντεύξεων 
και ερωτηματολογίων, έδειξε ότι εκτός από την ευχρηστία, τη ροή και τη χρησιμότητα της 
εφαρμογής, η επιτυχής διδασκαλία της Ιστορίας μέσω εφαρμογών Ε.Π. προϋποθέτει την καλή 
προετοιμασία του εκπαιδευτικού ως προς το περιεχόμενο και τον σκοπό της επίσκεψης στον 
αρχαιολογικό χώρο όσο και ως προς την οργάνωσή της (π.χ. διαχείριση αλληλεπίδρασης των 
μαθητών σε ομάδες και σε μη ελεγχόμενο εξωτερικό περιβάλλον). 

 

Λέξεις κλειδιά: Κινητή μάθηση, Επαυξημένη Πραγματικότητα, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 
ιστορία, αξιολόγηση 
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Εισαγωγή στα όργανα του ανθρώπινου σώματος με τη χρήση 
επαυξημένης πραγματικότητας 

 
Χ. Μουρελάτος, Ι. Καζανίδης, Α. Τσινάκος 

xristos.moure@gmail.com, kazanidis@teiemt.gr, tsinakos@cs.ihu.gr 
 

Τμήμα Πληροφορικής, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 

 
Η διδασκαλία της Βιολογίας συνήθως πραγματοποιείται μέσα από μία δασκαλοκεντρικού 
τύπου εκπαιδευτική διαδικασία ενώ οι μαθητές συνήθως δυσκολεύονται να κατανοήσουν 
έννοιες και λειτουργίες σχετικές με το ανθρώπινο σώμα. Η διεθνής βιβλιογραφία έχει δείξει ότι 
η χρήση Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) μπορεί να βοηθήσει σε 
αυτή την κατεύθυνση, προάγοντας την ανακάλυψη και τον πειραματισμό. Οι εφαρμογές 
κινητών και η τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας παρέχουν έναν διασκεδαστικό 
τρόπο που κινεί το ενδιαφέρον των μαθητών ώστε να μελετήσουν το ανθρώπινο σώμα.  

H παρούσα εργασία παρουσιάζει μία εφαρμογή κινητού που χρησιμοποιεί τις δυνατότητες της 
τεχνολογίας της Επαυξημένης Πραγματικότητας (ΕΠ) προκειμένου να παρουσιάσει τα 
ανθρώπινα όργανα, με απλό αλλά επιστημονικό τρόπο. Ο χρήστης της εφαρμογής με τη βοήθεια 
κατάλληλου έντυπου υλικού και ενός κινητού ή ταμπλέτας είναι σε θέση να μελετήσει τα 
όργανα του ανθρώπινου σώματος μέσα από προβολές τρισδιάστατων μοντέλων μέσα στον 
πραγματικό κόσμο. Ειδικότερα η εφαρμογή προβάλει ένα τρισδιάστατο μοντέλο του 
εγκεφάλου με σχετικές πληροφορίες (είτε γραπτές είτε ηχητικές) πάνω σε έναν χάρτινο κύβο, 
τον οποίο ο χρήστης μπορεί να περιστρέψει όπως επιθυμεί ώστε να έχει καλύτερη οπτική. Η 
καινοτομία της εφαρμογής έγκειται στο ότι σε αντίθεση με άλλες παρόμοιες εφαρμογές ο 
χρήστης μπορεί να διαδράσει με την επαύξηση μέσω ειδικής κάρτας πατώντας τα εικονικά 
κουμπιά ώστε να επιλέξει την επιθυμητή κατηγορία πληροφόρησης και τρόπου προβολής. 
Ταυτόχρονα παρέχεται και η δυνατότητα συμβατικής χρήσης της εφαρμογής όπου ο χρήστης 
μπορεί να μάθει τι είναι και τι κάνει το κάθε όργανο και να παίξει παιχνίδια στα οποία καλείται 
να ονοματίσει τα όργανα πάνω στο ανθρώπινο σώμα ή να τα τοποθετήσει στο σωστό σημείο. 
Τέλος η εφαρμογή παρέχει και ένα κουίζ στο οποίο μπορεί να απαντήσει ο χρήστης 
λαμβάνοντας κάθε φορά σχετική ανατροφοδότηση. 

Η εφαρμογή εξετάστηκε από τρεις εκπαιδευτικούς και δοκιμάστηκε από 8 παιδιά δημοτικού 
και γυμνασίου προκειμένου να εντοπιστούν πιθανά προβλήματα αλλά και προτάσεις βελτίωσης 
στο πλαίσιο διαμορφωτικής αξιολόγησης. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε, στο Φεστιβάλ 
Βιομηχανικής Πληροφορικής, σε πάνω από 1000 μαθητές. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
ήταν ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά. Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι η εφαρμογή μπορεί να επιτελέσει 
ένα πολύ καλό εργαλείο για την διδασκαλία τέτοιων θεμάτων ενώ οι μαθητές ενθουσιάστηκαν 
με την εφαρμογή και την βρήκαν εύκολη στη χρήση και πρωτότυπη. 

 

Λέξεις κλειδιά: Επαυξημένη Πραγματικότητα, όργανα ανθρώπινου σώματος 
  



11 2o Πανελλήνιο Συνέδριο: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ηλεκτρονική Μάθηση 
 

Σύστημα εξ’ αποστάσεως ρομποτικού μηχανισμού ως εργαλείο 
βελτίωσης της χωρικής αντίληψης μαθητών σε πλαίσιο 

ηλεκτρονικής μάθησης 
 

Κ. Καλοβρέκτης, Π. Πολίτης 
kkalovr@uth.gr, ppol@uth.gr 

 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 
Η χωρική αντίληψη, δηλ. η ικανότητα να αναφέρεται κάποιος με ευχέρεια στις ιδιότητες του 
χώρου, είτε με το να καταθέτει το χωρικό πρόβλημα, είτε με το να περιγράφει τη χωροθέτηση 
των αντικειμένων- διατάξεων του προς επίλυση προβλήματος, συνιστά σημαντική νοητική 
δεξιότητα. Κατά την προσέγγιση STEM, η ανάπτυξη ηλεκτρομηχανικών διατάξεων και 3D 
σχεδιασμού μοντέλων, αποτελούν βασικούς πυλώνες στην κατεύθυνση ανάπτυξης της χωρικής 
αντίληψης. 

Η έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας (National Research Council) των ΗΠΑ (NRC 2006) 
«Learning to Think Spatially: GIS as a Support System in the K-12 Curriculum» αναγνώρισε τη 
σημασία της χωρικής αντίληψης στην εκπαίδευση ώστε οι νέοι να μπορούν να ανταποκριθούν 
τόσο στις προσωπικές, όσο και τις επαγγελματικές τους επιδιώξεις. Ρητά αναφέρει ότι «χωρίς 
τη ρητή προσοχή στη (χωρική παιδεία), δεν μπορεί η παιδεία να ανταποκριθεί στις ευθύνες της 
για τον εξοπλισμό της επόμενης γενιάς μαθητών σε ότι αφορά τον προσωπικό και εργασιακό 
τους βίο στον 21ο αιώνα». Για παράδειγμα, η αξιολόγηση των ικανοτήτων στο χώρο των 
υποψήφιων φοιτητών για την ένταξή τους σε επαγγέλματα όπως η αεροπλοΐα επιβάλλει ένα 
υψηλό βαθμό χωρικής αντιληπτικής ικανότητας των υποψηφίων (Olkun, 2003). 

Σκοπός της τρέχουσας έρευνας είναι η σχεδίαση και αξιολόγηση ενός σύστημα εξ’ αποστάσεως 
δραστηριοτήτων με ρομποτικό μηχανισμό σε ένα πλαίσιο ηλεκτρονικής μάθησης ως εργαλείο 
βελτίωσης της χωρικής αντίληψης των μαθητών κατά την εκπαιδευτική προσέγγιση STEM. Το 
υλικό του προτεινόμενου εξ’ αποστάσεως ρομποτικού συστήματος αποτελείται από: μονάδα 
Arduino MEGA, Raspberry pi, ρομποτικό μηχανισμό για την μετακίνηση αντικείμενων στο χώρο, 
ηλεκτρομαγνητική αρπάγη (gripper) και τρείς ψηφιακές κάμερες για κάθε άξονα παρατήρησης 
XYZ του χώρου. Επίσης περιλαμβάνει μονάδα ισχύος για τη διαχείριση των ενεργοποιητών του 
ρομποτικού μηχανισμού, και υπηρεσίες καταγραφής των κινήσεων κατά την εκτέλεση της 
εκπαιδευτικής δραστηριότητας. 

Για τη διασύνδεση του χρήστη με τον ρομποτικό μηχανισμό έχει αναπτυχθεί κώδικας σε 
γραφικό περιβάλλον LabVIEW. Η αντικειμενοστραφής γραφική γλώσσα προγραμματισμού 
LabVIEW έχει ενσωματωθεί στην δευτεροβάθμια τεχνικής εκπαίδευσης ενώ έχουν δημοσιευτεί 
σε πλαίσια επιμορφώσεων υποδειγματικές χρήσεις του λογισμικού (Καλοβρέκτης κ.α., 2009; 
Πανέτσος κ.α., 2008 Σταμπολίδης κ.α., 2008). 

Το προαναφερόμενο σύστημα πρόκειται να εφαρμοστεί σε πληθυσμό μαθητών, σε ένα πλαίσιο 
ηλεκτρονικής μάθησης γεωμετρικών κατασκευών, σε αντιδιαστολή με λογισμικό 
τρισδιάστατου σχεδιασμού που σύμφωνα με την βιβλιογραφία (David et al, 2012) θεωρείται 
ως χαρακτηριστική κατηγορία λογισμικού για ανάπτυξη της χωρικής αντίληψης. 

 

Λέξεις κλειδιά: Χωρική αντίληψη, εξ αποστάσεως ρομποτικός μηχανισμός, STEM, 
γεωμετρικές κατασκευές  
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TeachUp: Επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών και 
ψηφιακό υλικό 

 
Ν. Καραγιάννη1, Β. Κόμης1, 2, Α. Φιλιππίδη1, Η. Βούλγαρη3, Γ. Πανόπουλος1, Μ. 

Κότσαρη2, Χ. Ζαγούρας1, 2 
 

1 ΙΤΥΕ Διόφαντος 
2 Πανεπιστήμιο Πατρών 
3 Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 
Το ευρωπαϊκό έργο TeachUp (http://teachup.eun.org/el) αποτελεί ένα μείζονα ευρωπαϊκό 
πειραματισμό πολιτικής, στο πεδίο της ψηφιακής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, που 
υλοποιείται στο πλαίσιο Εrasmus+ KA3 (Agreement 2016–2927/008-001) από 18 φορείς 
(υπουργεία παιδείας, φορείς επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε ΤΠΕ και ερευνητικούς 
οργανισμούς) από 13 χώρες, με συντονιστή το European Schoolnet (EUN). O πειραματισμός 
TEACH-UP εστιάζει στη διερεύνηση και την κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών του 
εκπαιδευτικού του 21ου αιώνα, προκειμένου να ανταποκρίνεται δυναμικά στις σύγχρονες 
παιδαγωγικές προκλήσεις. Αποσκοπώντας στην αποτελεσματική και ευρείας κλίμακας 
κάλυψη των αναγκών αυτών, το έργο διερευνά νέες επιμορφωτικές προσεγγίσεις για τους 
εκπαιδευτικούς, υιοθετώντας μια διευρυμένη προσέγγιση που ενσωματώνει το μεσοδιάστημα 
από την αρχική τους επαγγελματική εκπαίδευση.  

Η πολιτική του πειραματικού σχεδιασμού του Teach-UP βασίζεται σε δυο μεγάλους άξονες: 

(1) Στις μελέτες πεδίου, που υλοποιούνται μέσω μιας σειράς τεσσάρων επιμορφωτικών 
κύκλων για εκπαιδευτικούς, με χρήση ανοιχτών διαδικτυακών περιβαλλόντων και 
επιλεγμένων ψηφιακών πόρων, και στοχεύουν σε 4 εγκάρσιες ικανότητες για το νέο ρόλο του 
εκπαιδευτικού ως «σχεδιαστή» και «διευκολυντή» της μάθησης: συνεργατική μάθηση, 
διαμορφωτική αξιολόγηση, εξατομικευμένη μάθηση, δημιουργική σκέψη. Η διεξαγωγή του 
πειράματος γίνεται με τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη στην οποία συμμετέχουν συνολικά 
4000 εν-δυνάμει και εν-ενεργεία εκπαιδευτικοί Α’θμιας και Β’θμιας εκπαίδευσης από 10 
χώρες. Με την υλοποίηση των τεσσάρων αυτών μαθημάτων επιχειρείται να διερευνηθεί ποιες 
συνθήκες υλοποίησης διαδικτυακών μαθημάτων μπορούν να βελτιωθούν και συγκεκριμένα, 
πώς μπορεί να αυξηθεί το ποσοστό ολοκλήρωσης των μαθημάτων και πώς μπορούν να 
βελτιωθούν οι δεξιότητες αυτορρύθμισης της μάθησης σε διαδικτυακά μαθήματα για 
εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, μελετάται ποιο μοντέλο αξιολόγησης είναι κατάλληλο για τη 
μεγάλης κλίμακας διαδικτυακή επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Κατά την υλοποίηση των 
μαθημάτων, δοκιμάστηκε μια καινοτόμα διδακτική πρακτική βασισμένη σε εξατομικευμένες 
παρεμβάσεις στους συμμετέχοντες. Το μοντέλο της εξατομικευμένης υποστήριξης 
απευθύνθηκε μόνο στην πειραματική ομάδα των συμμετεχόντων, με στόχο η ομάδα αυτή να 
έχει επιπρόσθετη διαδικτυακή διδακτική υποστήριξη. Αντικείμενο μελέτης αποτελεί και η 
εφαρμογή του μοντέλου αυτού (tutoring model) στη διερεύνηση των ερωτημάτων της 
ερευνητικής διαδικασίας που αφορούν στη βελτίωση των συνθηκών υλοποίησης των 
διαδικτυακών μαθημάτων.  

Σ2: Ηλεκτρονική μάθηση και επαγγελματική 
ανάπτυξη εκπαιδευτικών 
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(2) Στα ευρωπαϊκά και εθνικά Εργαστήρια Διαλόγου (Dialogue Labs), που στοχεύουν κυρίως 
στο να εμπλακεί μια ευρεία κοινότητα ενδιαφερομένων στη διαδικασία σχεδιασμού των 
διαδικτυακών μαθημάτων του έργου, στην αποτίμηση των ερευνητικών ευρημάτων και στη 
διάχυση των αποτελεσμάτων. Πρόκειται ουσιαστικά για δίκτυα φορέων εκπαίδευσης και 
επιμόρφωσης, στελεχών χάραξης πολιτικών, και εκπαιδευτικών. Στα Εθνικά Εργαστήρια 
Διαλόγου του TeachUp, οι εταίροι συναντιούνται μία φορά το έτος για μία ή δύο ημέρες, 
προκειμένου να συζητήσουν την πρακτική εφαρμογή των παραπάνω ικανοτήτων και το πώς 
θα αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα του πειράματος σε επίπεδο πολιτικών.  

Τα πρώτα αποτελέσματα από τα εργαστήρια διαλόγου φαίνεται να συγκλίνουν στην ανάγκη 
ενσωμάτωσης των τεσσάρων αυτών ικανοτήτων τόσο στην εκπαίδευση των μελλοντικών 
εκπαιδευτικών όσο και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Επίσης, διαφαίνεται η ανάγκη 
να γεφυρωθεί το κενό που υπάρχει ανάμεσα στην αρχική και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών. Τέλος, σε ότι αφορά στο σχεδιασμό των μαθημάτων, κρίσιμο φαίνεται το να 
δοθεί έμφαση στην πρακτική εφαρμογή των στοχευόμενων ικανοτήτων και όχι απλά στη 
θεωρητική τους κατάρτιση. Αναφορικά με τα πρώτα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις 
μελέτες πεδίου, φάνηκε γενικά ότι η εξατομικευμένη στήριξη (tutoring model) αύξησε σε 
κάποιες περιπτώσεις τη συμμετοχή στα μαθήματα.. Επίσης, φάνηκε ότι με την ολοκλήρωση 
των μαθημάτων βελτιώθηκαν και οι δεξιότητες αυτορρυθμιζόμενης μάθησης των 
συμμετεχόντων. 

 

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικοί, ψηφιακές τεχνολογίες, επιμόρφωση εκπαιδευτικών 
  



14 Βιβλίο Περιλήψεων 
 

Ανίχνευση του ρόλου ηλεκτρονικής κοινότητας στη συγκρότηση 
διαστάσεων της επαγγελματικής ταυτότητας συμμετεχόντων 

εκπαιδευτικών 
 

Π. Κοτρέτσου1, Σ. Χατζηλεοντιάδου2 
kpolyxeni@sch.gr, schatzil@eled.duth.gr 

 
1 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

2 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΔΠΘ 

 
Η ηλεκτρονική κοινότητα, αποτελεί ένα δυναμικό περιβάλλον κοινωνικής μάθησης 
πλαισιοθετημένο και νοηματοδοτούμενο γύρω από έναν κοινό στόχο. Η σημασία που έχει η 
συμμετοχή σε ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης για την επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών, αλλά και για την υποστήριξή τους στο πεδίο της εργασίας τους, επιβεβαιώνεται 
ερευνητικά όλο και πιο συχνά. 

Η προσπάθεια διερεύνησης του ρόλου της λειτουργίας της ηλεκτρονικής κοινότητας 
«Διδακτικά Σενάρια στη Φυσική Αγωγή», στη συγκρότηση διαστάσεων της επαγγελματικής 
ταυτότητας συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, βασίστηκε σε συγκλίνοντα ερευνητικό σχεδιασμό 
μικτών μεθόδων που περιελάμβανε τη συλλογή: α) ποσοτικών δεδομένων τα οποία αφορούσαν 
σε ψηφιακά ίχνη γνωστικής, κοινωνικής και εκπαιδευτικής παρουσίας στο περιβάλλον του 
Edmodo, και β) ποιοτικών δεδομένων μέσω των αφηγηματικών βιογραφικών συνεντεύξεών 
πέντε εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής οι οποίοι συμμετείχαν στην υπόψη ηλεκτρονική 
κοινότητα.  

Τα ποσοτικά δεδομένα που συλλέχθηκαν υποβλήθηκαν σε απλή στατιστική επεξεργασία. Τα 
δεδομένα που συλλέχθηκαν από τις αφηγήσεις αρχικά εξετάστηκαν στη χρονολογική τους 
σειρά και ως προς την κειμενική τους διάρθρωση και ακολούθως έγινε η δομική περιγραφή τους 
και αφαιρετική ανάλυση.  

Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, αρχικά περιγράφεται ο στόχος και ο τρόπος λειτουργίας της 
υπόψη ηλεκτρονικής κοινότητας. Στη συνέχεια περιγράφονται τα βασικά μεθοδολογικά 
χαρακτηριστικά της συλλογής δεδομένων και της επεξεργασίας τους. Ακολούθως, 
παρουσιάζονται επιμέρους αποτελέσματα, σχετικά με την «αντικειμενικά» καταγεγραμμένη 
εμπειρία συμμετοχής στην ηλεκτρονική κοινότητα μέσω των ψηφιακών ιχνών συμμετεχόντων 
και την ανακατασκευή της βιωθείσας εμπειρίας μέσω των αφηγήσεών τους, με βάση την 
εξέταση των δεδομένων στη χρονολογική σειρά και την αναλυτική τους αφαίρεση. Η σύγκλιση 
των αποτελεσμάτων οδήγησε στο συμπέρασμα ότι, παρόλο που τα ψηφιακά ίχνη της 
γνωστικής, κοινωνικής και εκπαιδευτικής παρουσίας που αναγνωρίζονται στην ηλεκτρονική 
κοινότητα είναι φτωχά, η συμμετοχή σε αυτή έχει επηρεάσει θετικά διαστάσεις της 
επαγγελματικής ταυτότητας συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Η εργασία συμβάλλει στην 
ανάδειξη της ανάγκης αποτίμησης των αποτελεσμάτων από τη συμμετοχή σε μια ηλεκτρονική 
κοινότητα από πολλές οπτικές. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρονική κοινότητα, Edmodo, Επαγγελματική ταυτότητα εκπαιδευτικού, 
Αφηγηματική βιογραφική συνέντευξη 
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Σχεδιασμός Μαζικών Ανοικτών Ηλεκτρονικών Μαθήματων για την 
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

 
Ν. Κούκης1, 2, Δ. Ρούσσινος1, Α. Τζιμογιάννης1 
nkoukis@uop.gr, drousinos@uop.gr, ajimoyia@uop.gr 

 
1 Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

2 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

 
Στις μέρες μας το εκπαιδευτικό και ερευνητικό ενδιαφέρον για τα Μαζικά Ανοικτά Ηλεκτρονικά 
Μαθήματα (MOOCs) αυξάνεται με εκθετικούς ρυθμούς. Πολλά πανεπιστήμια, διεθνώς, έχουν 
εντάξει τα MOOCs στα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρουν στους φοιτητές τους αλλά 
και στο ευρύτερο κοινό. Αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά της ανοικτότητας, της ευελιξίας και 
της πρόσβασης στη μάθηση από απόσταση, τα MOOCs εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια ως 
μια εναλλακτική μορφή επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. 

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται ένα υβριδικό μοντέλο σχεδιασμού MOOCs για την 
επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών, το οποίο αναπτύχθηκε από την Ομάδα Ηλεκτρονικής 
Μάθησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ενσωματώνει χαρακτηριστικά xMOOCs και 
cMOOCs και προωθεί την εμπλοκή των εκπαιδευτικών μέσω της υλοποίησης κατάλληλων 
μαθησιακών δραστηριοτήτων οι οποίες βασίζονται: α) στην ατομική συμμετοχή και 
δημιουργία, β) στην αλληλεπίδραση και αμοιβαία υποστήριξη και γ) στη συνεργατική 
δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού (π.χ. εκπαιδευτικών σεναρίων) που μπορεί να αξιοποιηθεί 
στη σχολική τάξη.  

Το σχήμα σχεδιασμού εφαρμόστηκε διαδοχικά σε δύο MOOCs που αφορούσαν την ανάπτυξη 
ικανοτήτων ένταξης των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία των φιλολογικών 
μαθημάτων. Τα μαθήματα αυτά επιτεύχθηκε υψηλός αριθμός επιτυχούς ολοκλήρωσης (62,5 και 
57,6%). Η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων, τα οποία καταγράφηκαν μέσω 
ερωτηματολογίου που απαντήθηκε από τους εκπαιδευτικούς, έδειξε ότι το πλαίσιο σχεδιασμού 
ήταν αποτελεσματικό και προώθησε την ενεργό συμμετοχή, την αλληλεπίδραση, την 
αλληλοϋποστήριξη και τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών. Τα ποσοτικά και ποιοτικά 
ευρήματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ήταν πολύ θετικοί για τη συμβολή και 
την αποτελεσματικότητα των συγκεκριμένων MOOCs στην επαγγελματική τους ανάπτυξη και 
στην ενίσχυση των ικανοτήτων ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία των γλωσσικών 
μαθημάτων. 

 

Λέξεις κλειδιά: MOOCs, Μαζικά Ανοικτά Ηλεκτρονικά Μαθήματα, επαγγελματική ανάπτυξη 
εκπαιδευτικών, ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 
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Σχεδιάζοντας για την ενίσχυση Κοινοτήτων Διερεύνησης σε 
συνθήκες Μικτής Μάθησης 

 
Μ. Τζελέπη1, Κ. Παπανικολάου2, Γ. Πετρούλης1, Κ. Μακρή2, Μ. Μουντρίδου2 

tzelepimaria@yahoo.com, kpapanikolaou@aspete.gr, johnyend@di.uoa.gr, kmakrh@ppp.uoa.gr, 
mariam@aspete.gr 

 

1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
2 Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ο δεύτερος κύκλος σχεδιασμού ενός μαθήματος 
εκπαιδευτικής τεχνολογίας το οποίο υποστηρίζεται μέσω της πλατφόρμας Moodle. Δομικό 
στοιχείο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού αποτελεί η ένταξη διαδικτυακών συζητήσεων 
σύμφωνα με το μοντέλο των Κοινοτήτων Διερεύνησης (ΚΔ) (Garrison & Arbaugh, 2007), καθώς 
και η απόδοση επιβραβεύσεων με τη μορφή διακριτικών (Mekler et al., 2017) σε ατομικό 
επίπεδο και οπτικοποιήσεων των αλληλεπιδράσεων σε ομαδικό επίπεδο. Στόχους του 
συγκεκριμένου σχεδιασμού αποτελούν τόσο η εξοικείωση των φοιτητών με τη συμμετοχή και 
το συντονισμό διαδικτυακών συζητήσεων για εκπαιδευτικούς σκοπούς, όσο και η ανάπτυξη 
μιας ΚΔ και ιδιαίτερα η ενίσχυση της γνωστικής παρουσίας και συμμετοχής των φοιτητών στο 
μάθημα.  

Κατά την πρώτη εφαρμογή του σχεδιασμού, το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-
2019, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις διαδικτυακές συζητήσεις τις οποίες ακολούθησαν 
σχετικές επιβραβεύσεις και οπτικοποιήσεις. Η αποτίμηση του πρώτου κύκλου εφαρμογής από 
τους φοιτητές ήταν θετική. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι η γνωστική παρουσία των 
φοιτητών επηρεάζει θετικά τη στάση τους ως προς τις ατομικές επιβραβεύσεις. Επίσης, 
αυξήθηκε: α) η κοινωνική αλληλεπίδραση των φοιτητών ανά συζήτηση, καθώς και β) η 
ποιότητα των μηνυμάτων τα οποία ήταν πλέον πιο στοχευμένα προς την επίλυση του υπό 
συζήτηση προβλήματος. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι ατομικές επιβραβεύσεις ήταν ορατές στην 
ομάδα φάνηκε να δυσαρεστεί.  

Κατά τον σχεδιασμό του δεύτερου κύκλου ο οποίος εφαρμόζεται κατά το χειμερινό εξάμηνο 
του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, οι επιβραβεύσεις/οπτικοποιήσεις διαφοροποιήθηκαν 
λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του πρώτου κύκλου. Επιπλέον επεκτείνοντας τον 
αρχικό σχεδιασμό, πρόκειται να μελετηθεί η επίδραση ατομικών επιβραβεύσεων που αφορούν 
τη συμμετοχή στο μάθημα, τη γνωστική παρουσία και την κοινωνική αλληλεπίδραση, στην 
ανάπτυξη της κοινότητας, έναντι αντίστοιχων ομαδικών οπτικοποιήσεων που αφορούν τη 
γνωστική παρουσία και την κοινωνική αλληλεπίδραση όλης της ομάδας. Ιδιαίτερα, οι 
ακόλουθες επιβραβεύσεις/οπτικοποιήσεις, οι οποίες είναι πλέον ατομικά προσβάσιμες, 
αποδίδονται σύμφωνα με τις τρεις μεταβλητές της έρευνας ως ακολούθως: 

(α) ως προς τη συμμετοχή αποδίδεται: επιβράβευση που αφορά την ατομική επίδοση του κάθε 
φοιτητή (υπολογίζεται αυτόματα από το άρθρωμα “Level Up!” του Moodle), 

(β) ως προς τη γνωστική παρουσία: (i) στο άτομο, επιβράβευση που αντανακλά τη θέση του 
φοιτητή στην ομάδα ως προς τη γνωστική παρουσία του στην συζήτηση και (ii) στην ομάδα, 
οπτικοποίηση που αντανακλά τη συνολική γνωστική παρουσία της ομάδας με τη μορφή 
αραχνοειδούς γραφήματος, και 

 (γ) ως προς την κοινωνική αλληλεπίδραση αποδίδονται: (i) στο άτομο, επιβράβευση που 
αντανακλά τη θέση του φοιτητή στην ομάδα ως προς το βαθμό αλληλεπίδρασής του με άλλα 
μέλη της στη διάρκεια της συζήτησης και (ii) στην ομάδα, οπτικοποίηση που αντανακλά τη 
συνολική κοινωνική αλληλεπίδραση της ομάδας και παράγεται από το άρθρωμα “Social 
Network Analysis” του Moodle. 
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Ο υπολογισμός των επιβραβεύσεων που αποδίδονται στο άτομο πραγματοποιείται από τους 
ερευνητές μετά από ανάλυση (α) των αρχείων αναφοράς (log files) του Moodle για τις 
συζητήσεις, καθώς επίσης και (β) του περιεχομένου των μηνυμάτων των φοιτητών.  

Στην τρέχουσα εργασία θα παρουσιαστεί: α) ο νέος ερευνητικός σχεδιασμός, ο οποίος εστιάζει 
στη διερεύνηση της επίδρασης κάθε επιβράβευσης/οπτικοποίησης ξεχωριστά στην ανάπτυξη 
της ΚΔ ως προς τις τρεις μεταβλητές της έρευνας, και β) κάποια πρώτα αποτελέσματα καθώς η 
έρευνα είναι σε εξέλιξη. 

 

Ευχαριστίες 

Το έργο χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης (ΕΕΔ) του ΕΛΚΕ της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., στα πλαίσια του προγράμματος «Ενίσχυση της Έρευνας στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.». 

 

Λέξεις κλειδιά: Κοινότητες Διερεύνησης, κοινωνική αλληλεπίδραση, μικτή μάθηση 
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Πολυτροπική συνοχή στα διαδραστικά βιβλία και μαθησιακά 
αντικείμενα για την αγγλική γλώσσα 

 

Β. Μητσικοπούλου 
mbessie@enl.uoa.gr 

 
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 
Τα ψηφιακά διδακτικά εγχειρίδια αναπτύσσονται την τελευταία δεκαετία αξιοποιώντας 
ποικίλες τεχνολογίες και δημιουργώντας υβριδικά είδη ψηφιακών εγχειριδίων που εντάσσουν 
στοιχεία του έντυπου εγχειριδίου ενώ περιλαμβάνουν επίσης ψηφιακό εκπαιδευτικό 
περιεχόμενο. Το αίτημα για διερεύνηση της πολύπλοκης και πολύπλευρης σχέσης μεταξύ 
σχολικών εγχειριδίων και ψηφιακών υλικών έχει επανειλημμένα διατυπωθεί (βλ. για 
παράδειγμα, Bruillard, 2011· Davy, 2007). Οι εκδόσεις που ασχολούνται με την ξενόγλωσση 
εκπαίδευση έχουν μια αρκετά μεγάλη παράδοση τόσο στην ανάπτυξη ψηφιακού 
εκπαιδευτικού περιεχομένου ως συμπληρωματικό υλικό για τα διδακτικά εγχειρίδια που 
εκδίδουν για τη διδασκαλία της αγγλικής αλλά και για άλλες γλώσσες. 

Τα ψηφιακά εγχειρίδια, ως «σύνθετα κειμενικά είδη» (Bakhtin 1986), χαρακτηρίζονται από 
μια συνθετότητα που χρήζει διερεύνησης, καθώς τα αποτελέσματά τους δεν έχουν ακόμη 
εξεταστεί συστηματικά (Mitsikopoulou, 2015). Η ομιλία θα επικεντρωθεί στην εξέταση των 
διαδραστικών βιβλίων αγγλικής που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου για το Ψηφιακό 
Σχολείο με έμφαση στις σχέσεις πολυτροπικής συνοχής ανάμεσα στα Μαθησιακά Αντικείμενα 
και το διδακτικό εγχειρίδιο σε html μορφή. Συγκεκριμένα, θα παρουσιάσει τα οπτικά και άλλα 
είδη συνοχής που συνδέουν τα Μαθησιακά Αντικείμενα με τα διαδραστικά βιβλία για τη 
διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας  

Η έννοια της συνοχής στην ομιλία αυτή στηρίζεται στην έννοια της κειμενικής συνοχής των 
Halliday & Hasan (1976) και της πολυτροπικής συνοχής του van Leeuwen (2005) και του Kress 
(2010). Υποστηρίζεται ότι ο ρόλος της συνοχής είναι σημαντικός καθώς οι συνεκτικοί 
σύνδεσμοι βοηθούν στο να γίνονται τα Μαθησιακά Αντικείμενα ορατά σε μαθητές και 
εκπαιδευτικούς και στο να τα ενσωματώνουν ως οργανικά μέρη των διαδραστικών βιβλίων, 
ενώ ταυτόχρονα παρέχουν μια αίσθηση συνέχειας και συστηματικότητας. Παρουσιάζονται τα 
διαφορετικά είδη πολυτροπικής συνοχής που ανιχνεύθηκαν κατά την ανάλυση και συζητείται 
ο ρόλος του καθενός στην δημιουργία πολυτροπικής νοηματοδότησης. 

 

Λέξεις κλειδιά: Πολυτροπική Συνοχή, Διαδραστικά Βιβλία, Διδασκαλία της Αγγλικής, 
Μαθησιακά Αντικείμενα 
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Το έργο StoryLogicNet – Collaborative Writing for Children’s Multiliteracy Skills Utilising 
Multimodal Tools, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ KA201 (PROJ. Nº 2018-1-
PT01-KA201-047325) εστιάζει στην καλλιέργεια των πολυγραμματισμών (multiliteracies). 
Πρόκειται για την ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει, να ερμηνεύει, να δημιουργεί και να 
επικοινωνεί νοήματα μέσω οπτικών, προφορικών, μουσικών, σωματικών και αλφαβητικών 
μορφών επικοινωνίας. Εμπλέκει την επίγνωση κοινωνικών, οικονομιών κα ευρύτερων 
πολιτιστικών παραμέτρων που δομούν την επικοινωνία. Ο πολυγραμματισμός στοχεύει στο να 
μετατρέψει τη μάθηση μέσα στην τάξη σε πιο περιεκτική σε πολιτισμική, γλωσσική, 
επικοινωνιακή και τεχνολογική πολυμορφία.  

Το έργο StoryLogicNet αποσκοπεί στην καλλιέργεια δεξιοτήτων πολυγραμματισμού σε παιδιά 
8 έως 12 ετών με την ανάπτυξη ενός online εργαλείου που στηρίζεται στη συνεργατική 
συγγραφή ιστοριών για την επικοινωνία νοημάτων και την ψηφιακή αφήγηση στη Δημιουργική 
Τάξη του 21ου Αιώνα.  

Η κοινοπραξία μελέτησε το ζήτημα του πολυγραμματισμού και ανέπτυξε ένα θεωρητικό 
πλαίσιο για την καλλιέργεια βασικών ικανοτήτων. Οι ικανότητες αυτές περιλαμβάνουν την 
επίγνωση της διαφορετικότητας, τη συνεργασία, την επικοινωνία, την πολυμεσική δημιουργία 
νοημάτων, την κριτική σκέψη, την επίλυση προβλημάτων, τη λήψη αποφάσεων και την 
ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, μεταξύ άλλων. 

Στη συνέχεια, η κοινοπραξία ανέλυσε τεχνικές δημιουργίας ιστοριών σε συνεργατικές συνθήκες 
και κατέληξε σε μια απλοποιημένη προσέγγιση σχεδιασμού ιστοριών που αποτελείται από 4 
ενότητες που χωρίζονται σε 8+1 βήματα, συνολικά. Σε αυτές εμπλέκονται ισάριθμοι μαθητές, 
εκ των οποίων ο τελευταίος αναλαμβάνει το ρόλο του κριτικού αναγνώστη και αξιολογητή των 
συνεργατικών ιστοριών. Φυσικά η σύνθεση των συνεργαζόμενων ομάδων μπορεί να είναι 
διαφορετική, αλλά προσαρμοσμένη στην προτεινόμενη προσέγγιση. 

Στο έργο συμμετέχουν εταίροι από 4 χώρες. Συνολικά, παρέχει ένα ψηφιακό, συνεργατικό 
εργαλείο καλλιέργειας ικανοτήτων σχετικών με τον πολυγραμματισμό και ένα ψηφιακό 
αποθετήριο υλικού που λειτουργεί υποστηρικτικά στο εργαλείο αυτό. 

 

Λέξεις κλειδιά: Πολυγραμματισμός, συνεργατική συγγραφή, ψηφιακή αφήγηση 
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Τα τελευταία χρόνια η εκπαιδευτική αξιοποίηση ψηφιακού περιεχομένου και ανοιχτών 
ψηφιακών πόρων αποτελούν ένα πρόσθετο εργαλείο στη συμβατική μετωπική διδασκαλία της 
ανώτερης εκπαίδευσης. Διεθνώς, υπάρχει ένα συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη χρήση 
τους με έμφαση στην επιλογή των καταλληλότερων λογισμικών και την αξιολόγηση τους σε 
όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Μεγάλης σημασίας αναδεικνύεται η μελέτη των 
εκπαιδευτικών πρακτικών, της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας χρήσης ανοιχτών ψηφιακών 
εργαλείων για τη βέλτιστη διδασκαλία στην Ανώτατη εκπαίδευση.  

Η μελέτη των μεθόδων διδακτικής προσέγγισης ανοιχτού λογισμικού σε συνδυασμό με τη 
γνώση περιεχομένου για τη διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού ή εκπαιδευτικών μαθημάτων 
και η ένταξή τους στην πρακτική της μαθησιακής διαδικασίας ενός συστημικού μοντέλου 
εκπαίδευσης αποτελεί ένα ανοιχτό ερευνητικό πρόβλημα. Στην παρούσα εργασία 
παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα μελέτης αφενός, με τις απόψεις εκπαιδευομένων 
φοιτητών φιλολόγων για τη διαδικασία παραγωγής ψηφιακής αφήγησης στο πλαίσιο 
διδασκαλίας γραμματικοσυντακτικών φαινομένων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και 
αφετέρου, στην αξιολόγηση του παραγομένου υλικού ψηφιακής αφήγησης σε σχέση με τη 
διδακτική του προσέγγιση στο πλαίσιο ενός πανεπιστημιακού μαθήματος.  

Η έρευνα διεξήχθη μέσω 1. Παρατήρησης και βαθμολογικής αξιολόγησης με ρουμπρίκα 
βασικών κριτηρίων παραγωγής ψηφιακής αφήγησης και 2. Ενός ερωτηματολογίου 20 
ερωτημάτων κλίμακας Likert που αφορά στο περιεχόμενο, στην ευχρηστία και στα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, στα παιδαγωγικά-διδακτικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού, στην 
ενδυνάμωση της συνεργατικής λειτουργίας μεταξύ των δημιουργών εκπαιδευτικού υλικού, 
στην αξιοποίηση tutorials σε συνδυασμό με τη μετωπική διδασκαλία ή εν τη απουσία της, στην 
αντίληψη των φοιτητών για τη δυνατότητα διδασκαλίας ενοτήτων γραμματικής και 
συντακτικού με αξιοποίηση ψηφιακής αφήγησης κ.α. Συμμετείχαν 100 φοιτητές φιλολογίας.  

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι η πλειονότητα των φοιτητών που δεν 
παρακολούθησε το μάθημα σε μετωπική διδασκαλία αλλά αξιοποίησε προτεινόμενο tutorial, 
έκανε ορθή χρήση του λογισμικού αλλά υστέρησε όσον αφορά την ποιότητα των 
χαρακτηριστικών της αφήγησης για διδασκαλία συγκεκριμένου γνωστικού περιεχομένου. Οι 
αντιλήψεις για την καταλληλότητα των λογισμικών με στόχο διδασκαλία ΑΕ, έδειξαν ότι οι μη 
συμμετέχοντες στο πανεπιστημιακό μάθημα εξέφραζαν θετικότερη τάση για αυτό. 
Επιπρόσθετα, αντίθετα με αυτούς, αμφισβήτηση για την ακαταλληλότητα εργαλείων, πνεύμα 
συνεργασίας και γόνιμης διαλογικής παραγωγής ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου 
εκδήλωσαν όσοι αξιοποίησαν το μικτό εκπαιδευτικό μοντέλο διδακτικής προσέγγισης του 
ανοιχτού λογισμικού. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό, Ψηφιακή αφήγηση, Διδακτική Αρχαίων 
ελληνικών, γραμματικοσυντακτικών φαινομένων, αντιλήψεις για ΤΠΕ 
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Πλέον η χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση είναι όλο και πιο διαδεδομένη. Οι εκπαιδευτές 
προσελκύουν την προσοχή των εκπαιδευόμενων μέσα από τεχνικές ανάπτυξης κινήτρων, όπως 
η ψηφιακή αφήγηση και η παιχνιδοποίηση, οπότε η διαδικασία της μάθησης γίνεται όλο και πιο 
ενεργητική. Μέσω της χρήσης ψηφιακών υποδομών δίνεται η δυνατότητα της εξ’ αποστάσεως 
εκπαίδευσης, κάτι που σημαίνει ότι μειώνεται η φυσική παρουσία εκπαιδευτή - 
εκπαιδευομένου, οπότε η μάθηση πραγματώνεται μέσα από μία άλλη δυναμική σχέση. Η 
παροχή κινήτρων μέσω τεχνικών, όπως η ψηφιακή αφήγηση και η παιχνιδοποίηση, μπορεί να 
εφαρμοστεί σε διαφορετικούς τομείς, χωρίς να έχει πρακτική απήχηση μόνο στο σχολικό 
φορέα. Η πλατφόρμα Moodle είναι ένα «όχημα», που ευνοεί την εξ’ αποστάσεως μάθηση μέσω 
των moodle tools, που προσφέρονται. 

Στη βάση αυτή, μέσα από μία ανάλυση περίπτωσης με αντικείμενο τη Βυζαντινή Ιστορία, την 
Τέχνη και την Αρχαιολογία, επιπέδου Β’ Γυμνασίου υιοθετήθηκε μία εναλλακτική εκπαιδευτική 
παρέμβαση με έμφαση στην ανάπτυξη κινήτρων των εκπαιδευομένων. Η μελέτη της 
αποτελεσματικότητας των τεχνικών παροχής κινήτρων στη μάθηση γενικότερα αποτελεί ένα 
ανοιχτό ερευνητικό πρόβλημα. Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 
ερωτηματολόγια σε δείγμα 22 επιστημόνων διαφορετικών κλάδων. Η έρευνα αφορά στο 
περιεχόμενο, την ευχρηστία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας Moodle, στα 
παιδαγωγικά-διδακτικά χαρακτηριστικά με βάση το μοντέλο κινήτρων ARCS που υιοθετήθηκε 
και την αποτελεσματικότητα αφύπνισης των κινήτρων μέσα από gamification/ digital 
storytelling στο παρόν project.  

Οι ερωτηθέντες θεώρησαν πως το Moodle έχει την εκπαιδευτική δυναμική και τις διευκολύνσεις 
που συνεισφέρουν ως προς την απόδοση των εκπαιδευόμενων με τεχνικές όπως digital 
storytelling, και στοιχεία gamification γενικότερα. Ωστόσο, επιπλέον έρευνα σε μεγαλύτερο 
δείγμα εκπαιδευτών και πρακτική εφαρμογή σε εκπαιδευόμενους θα συνεισφέρει 
αποτελεσματικά. Κάτι που θα έχει περαιτέρω ενδιαφέρον είναι η πρακτική εφαρμογή τεχνικών 
παροχής κινήτρων στην σύγχρονη βιομηχανία σε τομείς όπως η εκπαίδευση προσωπικού σε 
εταιρείες, την ναυτιλία, το μάρκετινγκ, επιχειρήσεις κ.ο.κ. με τις ανάλογες προσαρμογές στο 
αντίστοιχο κοινό. Θα αναφερθούν, συνεπώς, στην παρούσα παρουσίαση προτάσεις και 
πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής των παραπάνω τεχνικών και σε άλλους τομείς, δίνοντας 
το έναυσμα για μελλοντική επιστημονική μελέτη. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, πλατφόρμα Moodle, ψηφιακή αφήγηση, 
στοιχεία παιχνιδοποίησης, παροχή κινήτρων 
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Υποστηρίζεται ότι η σχεδίαση και ενσωμάτωση των οπτικών συμβόλων και της οπτικής 
επικοινωνίας στο μάθημα, ενισχύει την ικανότητα των παιδιών για μάθηση από την προσχολική 
ηλικία μέχρι το λύκειο. τα ψηφιακά μέσα και συνεπώς τα ψηφιακά οπτικά σύμβολα 
χρησιμοποιούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης ως εργαλείο που βοηθάει τη 
μαθησιακή διαδικασία, την κάνει πρωτότυπη, παιγνιώδη και πιο ενδιαφέρουσα για τους 
μαθητές, προσφέροντας μεγάλο αριθμό πληροφοριών, άφθονο και πλούσιο μαθησιακό υλικό 
και ποικίλες πηγές γνώσεων. έτσι η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται πιο αποτελεσματική ως 
προς τη μάθηση καθώς ελκύεται η προσοχή των μαθητών και ενεργοποιείται η αντίληψή τους. 

κύριο σκοπό της παρούσας μελέτης αποτέλεσε η διερεύνηση και αξιολόγηση της επίδρασης 
ψηφιακών οπτικών συμβόλων στη μάθηση για θέματα διατροφής σε παιδιά προσχολικής 
ηλικίας. στην έρευνα συμμετείχαν 169 νήπια και προνήπια από τα οποία 41 από αυτά 
αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου και 128 την πειραματική ομάδα. ως μέσο συλλογής δεδομένων 
χρησιμοποιήθηκε ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο με 24 ερωτήσεις κλειστού τύπου οι οποίες 
αναλυόταν μέσω σχετικών με το θέμα εικόνων, κατάλληλων για αυτή την ηλικία. 
πραγματοποιήθηκε πιλοτική έρευνα σε 15 νήπια τα οποία δε συμμετείχαν στην κυρίως έρευνα. 
αρχικά καταγράφηκαν μέσω του ερωτηματολόγιου οι προϋπάρχουσες γνώσεις των νηπίων 
σχετικά με τη διατροφή. όσο αφορά την ομάδα ελέγχου διδάχθηκε θέματα διατροφής με τον 
παραδοσιακό τρόπο διδασκαλία ενώ στην πειραματική ομάδα για δύο μήνες προβλήθηκε σε 
κεντρικό σημείο της τάξης, κατά την ελεύθερη απασχόληση των νηπίων, παρουσίαση με θέμα 
τη διατροφή. μετά το πέρας της διδασκαλίας επαναλήφθηκε και στις δύο ομάδες το ίδιο 
ερωτηματολόγιο για να διερευνηθούν τυχόν αλλαγές στις γνώσεις των νηπίων. 

από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι όσοι μαθητές διδάχθηκαν θέματα 
διατροφής με τη χρήση ψηφιακών οπτικών συμβόλων παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά 
καλύτερη επίδοση στο σχετικό ερωτηματολόγιο γνώσεων σε σχέση με αυτούς που διδάχθηκαν 
με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. τα αποτελέσματα μπορούν να ληφθούν υπόψη για τον 
σχεδιασμό ανάλογων διδακτικών παρεμβάσεων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης που θα 
αφορούν διάφορα κοινωνικά ζητήματα όπως το κάπνισμα, την προστασία του περιβάλλοντος, 
τον ρατσισμό, τον σχολικό εκφοβισμό κ.α. 

 

Λέξεις κλειδιά: Οπτικός γραμματισμός, ψηφιακά σύμβολα, οπτικά σύμβολα, υγιεινή 
διατροφή 
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The use of the Internet for collaboration is the focus of considerable interest and development 
and many new tools appear (e.g., Skype, Google+ Hangout/Drive/Groups, MediaWiki, 
TextFlow, DimDim, MindMeister, Zoho, TeamViewer, DropBox, CMapTools), which make 
online collaborative projects a realistic option for distributed workgroups. Learning 
management systems (LMSs) in higher education institutions (HEIs) provide the potential for 
rich learning environments built on social constructivist theories under the concept of blended 
(b-) learning. An essential factor, however, in determining the efficacy of online teaching–
learning is the users’ quality of interaction (QoI) with LMSs; yet, in many cases, QoI has not 
been properly acquired, mainly due to its inherent qualitative character. Stemming from the 
latter, the FuzzyQoI model was introduced by Dias and Diniz in 2013, that, by employing fuzzy 
logic constructs, it quantitatively estimates the users’ (professors’ and students’) QoI with the 
LMS Moodle within a b-learning environment, towards the intelligent-LMS (iLMS). 

In this work, an extension of the FuzzyQoI model within the iLMS concept to the area of 
Artificial Intelligent (AI) is proposed. AI-based technologies play an important role in network 
collaboration, with the promise of advanced features, adaptive functionality and intuitive 
interfaces. Using the latest advances of AI in the area of Deep Learning (DL), a predictive 
mechanism is embedded within the FuzzyQoI model so to provide dynamic prediction of the 
QoI to the student, as a means of targeted feedback that could help him/her to follow guided 
interaction activities within the iLMS, so to maximize his/her QoI. The use of Long short-term 
memory (LSTM) AI recurrent neural network (RNN) on experimental data drawn from the 
FuzzyQoI model has shown a mean Root Mean Square Error (RMSE) of 0.0089 between the 
observed and predicted QoI values for the case of Professors as iLMS users. These promising 
results pave the way for further transforming iLMS to AI-LMS, clearly revolutionizing the way 
the teaching and learning process are approached and realized in practice. 

 

Key words: Collaborative learning, Artificial Intelligent (AI), Quality of Interaction (QoI), 
FuzzyQoI model, intelligent-LMS (iLMS), Long short-term memory (LSTM), Prediction of QoI 
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Τις τελευταίες δεκαετίες έχει καταγραφεί μεγάλο ερευνητικό και εκπαιδευτικό ενδιαφέρον για 
την ανάπτυξη και εφαρμογή ψηφιακών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων βασισμένων για τη 
διδασκαλία και τη μάθηση εννοιών των μαθηματικών. Ειδικότερα, η βιβλιογραφία δείχνει ότι 
οι μαθητές του δημοτικού σχολείου συναντούν πολλές δυσκολίες κατά την επίλυση 
προβλημάτων με κλάσματα, οι οποίες συχνά τους ακολουθούν και στις επόμενες εκπαιδευτικές 
βαθμίδες. 

Η μελέτη που παρουσιάζεται στην εργασία αυτή αποτελεί μέρος διδακτορικής διατριβής που 
βρίσκεται σε εξέλιξη. Αφορά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού 
περιβάλλοντος μάθησης για τη διδασκαλία των κλασμάτων, το οποίο αξιοποιεί την αναγνώριση 
συναισθημάτων του μαθητή κατά την επίλυση προβλημάτων με κλάσματα. Παρουσιάζεται 
αναλυτικά η μεθοδολογία ανάπτυξης του συγκεκριμένου περιβάλλοντος μάθησης, η οποία 
βασίστηκε α) στην επισκόπηση των ανοικτών συστημάτων και περιβαλλόντων μάθησης της 
βιβλιογραφίας και β) στη μελέτη των απόψεων μιας ομάδας εστίασης έμπειρων εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο την ανάδειξη σημαντικών παραγόντων σχεδιασμού μέσα 
από την πολύχρονη εμπειρία τους με την διδασκαλία των κλασμάτων. Γίνεται παρουσίαση της 
δομής και των λειτουργικών χαρακτηριστικών του διαδικτυακού συστήματος μάθησης και 
αναγνώρισης συναισθημάτων του μαθητή. Τέλος, συζητούνται μελλοντικοί σχεδιασμοί και 
προτάσεις που μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των 
μαθητών κατά την επίλυση προβλημάτων με κλάσματα. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ανοιχτά περιβάλλοντα μάθησης, ΤΠΕ, διδασκαλία κλασμάτων, αναγνώριση 
συναισθημάτων   
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Τα τελευταία χρόνια, χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο τεχνολογίες για τη διδασκαλία και 
για τη διαχείριση μαθησιακού περιεχομένου σε όλες τις βαθμίδες Εκπαίδευσης. Μια σημαντική 
διάσταση είναι η ευχρηστία αυτών των εκπαιδευτικών συστημάτων και ο τρόπος που αυτή 
γίνεται αντιληπτή από τους μανθάνοντες και άλλους χρήστες (εκπαιδευτικούς ή/και 
διαχειριστές) στους οποίους απευθύνεται. Τα ερευνητικά δεδομένα έχουν δείξει πως η 
αντιλαμβανόμενη ευχρηστία των τεχνολογικών συστημάτων καθορίζει σε σημαντικό βαθμό τη 
μαθησιακή εμπειρία. 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα ευρήματα συστηματικής βιβλιογραφικής 
ανασκόπησης για την ευχρηστία συστημάτων εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Η έρευνα διεξήχθη 
έπειτα από μελέτη, οργάνωση και ανάλυση των αποτελεσμάτων 30 ερευνητικών εργασιών στις 
οποίες αξιολογούνται διάφορες εκπαιδευτικές τεχνολογίες ως προς την ευχρηστία με τη χρήση 
της κλίμακας System Usability Scale (SUS). Η κλίμακα SUS είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο που 
παρουσιάζει πολύ υψηλή εγκυρότητα και αξιοπιστία για την αξιολόγηση της ευχρηστίας 
(Orfanou, Tselios & Katsanos, 2015). Τα αποτελέσματα οργανώθηκαν με βάση α) το 
αποτέλεσμα της ευχρηστίας όπως προκύπτει από τη χορήγηση της κλίμακας SUS, β) τον τύπο 
της εκπαιδευτικής τεχνολογίας που χρησιμοποιείται και γ) τον αριθμό των συμμετεχόντων 
(δείγματος) στην κάθε έρευνα. 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικές εφαρμογές για φορητές 
συσκευές που αξιολογήθηκαν έχουν ικανοποιητικό βαθμό ευχρηστίας (>72). Ακολουθούν τα 
συστήματα διαχείρισης της μάθησης (Learning Management Systems, LMS) και οι ιστότοποι 
Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Τα πορίσματα της συγκεκριμένης επισκόπησης θα αποτελέσουν 
ένα χρήσιμο οδηγό αναφοράς τόσο για τους σχεδιαστές εκπαιδευτικής τεχνολογίας όσο και για 
τους εκπαιδευτικούς. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ευχρηστία, System Usability Scale (SUS), Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης, 
εφαρμογές κινητών, εκπαιδευτική τεχνολογία, e-learning 
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Τα Μαζικά Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs) αποτελούν μια πρόσφατη και ραγδαία 
εξελισσόμενη καινοτομία που σχετίζεται με την ηλεκτρονική μάθηση και την εξ’ αποστάσεως 
εκπαίδευση, αλλά επίσης συνδέεται και με το κίνημα της ανοιχτής εκπαίδευσης (open 
education) και των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων (OERs). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα MOOC 
αποτελούν ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό φαινόμενο που εξελίσσεται συνεχώς και κατά 
συνέπεια είναι δύσκολο να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά του, εξαιτίας της 
φύσης του και των διαφόρων προκλήσεων με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπο.  

Η ραγδαία ανάπτυξη και εξέλιξη των MOOCs έφερε στο προσκήνιο νέους πειραματισμούς όσον 
αφορά τον σχεδιασμό τους, με αποτέλεσμα την εμφάνιση διαφορετικών ειδών MOOCs και 
εναλλακτικών προτάσεων ταξινόμησής τους. Το διαφοροποιημένο πλέον τοπίο των MOOCs 
καθιστά αναγκαία κάθε προσπάθεια ταξινόμησης, προκειμένου να φωτιστεί το τοπίο σχετικά 
με τα διακριτά χαρακτηριστικά, τις πραγματικές λειτουργίες και τις μορφές που μπορούν να 
λάβουν τα διαδικτυακά αυτά μαθήματα. Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να καταγράψει και να 
αναλύσει τις εναλλακτικές προτάσεις ταξινόμησης των MOOCs που συναντώνται στη 
βιβλιογραφία, προκειμένου να αναδειχθούν τα διαφορετικά κριτήρια στα οποία στηρίζονται οι 
εκάστοτε προσπάθειες κατηγοριοποίησης των μαθημάτων αυτών.  

Από την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν προκύπτει ότι οι εναλλακτικές 
ταξινομήσεις που κυριαρχούν στη βιβλιογραφία αναφέρονται σε διαφορετικές πτυχές των 
MOOCs και επιχειρούν να ταξινομήσουν τα μαθήματα αυτά σε διακριτές κατηγορίες 
στηριζόμενες σε διαφορετικά κάθε φορά κριτήρια. Τέτοιου είδους κριτήρια περιλαμβάνουν τον 
παιδαγωγικό προσανατολισμό των μαθημάτων αυτών, το επίπεδο ανοιχτότητας, το 
περιεχόμενο, κλπ. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός, ότι η πλειοψηφία των συστημάτων 
ταξινόμησης που μελετήθηκαν επιχειρεί να προσεγγίσει τα μαθήματα αυτά από τη σκοπιά των 
εκπαιδευτών και των παρόχων, χωρίς να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε αυτούς καθαυτούς τους 
συμμετέχοντες. Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι απαιτούνται ευρύτερες ταξινομικές 
προσπάθειες που θα καταστήσουν δυνατή την κατηγοριοποίηση των MOOCs από μια ευρύτερη 
προοπτική και θα κατευθύνουν την περαιτέρω εξέλιξη και αξιοποίησή τους. 

 

Λέξεις κλειδιά: Μαζικά Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs), Ανοιχτή και εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση, Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι, ταξινομίες MOOCs 
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Το έργο illuminatED | Illuminating Effective Teaching Strategies with the Science of Learning. A 
project to empower teachers with cognitive neuroscience informed educational practices, 
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ KA201 (PROJ. Nº 2017-1-ES01-KA201-
038220) έχει ως στόχο την ενίσχυση του διδακτικού σχεδιασμού και μάθησης γενικότερα, 
εστιάζοντας σε συμπεράσματα και πρακτικές που προκύπτουν από τη νευροεπιστήμη και 
συγκεκριμένα τον τρόπο που λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Ειδικότερα, δίνεται 
ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση των ΤΠΕ με την ανάπτυξη μιας ψηφιακής εργαλειοθήκης 
(digital toolkit) και ενός Μαζικά Ελεύθερου Διαδικτυακού Μαθήματος (MOOC) για την 
εξατομικευμένη επιμόρφωση στο ζήτημα. Στο IlluminatED συμμετέχουν 6 εταίροι από 4 
ευρωπαϊκές χώρες. 

Το έργο Spotlighters: Illuminating student paths to resilience with the science of stress 
χρηματοδοτείται επίσης από το πρόγραμμα ERASMUS+ KA201 (PROJ. Nº 2018-1-ES01-KA201-
050646) και στοχεύει στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τις πιθανές 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του στρες και τους βοηθά να αναπτύξουν δεξιότητες για να 
μειώσουν αυτές τις πιθανές επιπλοκές. Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκαν online μαθήματα 
για παιδιά διάφορων ηλικιών, από το δημοτικό έως το πανεπιστήμιο, αλλά και για γονείς. 
Στόχος είναι η μελέτη και η διαχείριση του (σχολικού) άγχους. Επίσης, αναπτύσσονται 
επιμορφωτικά σεμινάρια για δασκάλους, ένα πρωτότυπο ψηφιακό εργαλείο για την ανίχνευση 
της συναισθηματικής κατάστασης μιας τάξης και τη διαχείριση του άγχους των μαθητών που 
την αποτελούν, με προσαρμοστικό τρόπο. Τέλος, αναπτύσσεται ένα MOOC για μαθητές. Στο 
έργο Spotlighters συμμετέχουν εταίροι από 5 χώρες. 

Τα δύο έργα σχεδιάστηκαν για την ενίσχυση της βιώσιμης βελτίωσης της εκπαίδευσης και της 
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών μέσα από επιμορφώσεις σχετικά με την μνήμη 
στο πλαίσιο της μάθησης, την κατανόηση και τη διαχείριση του στρες των μαθητών και 
ανάπτυξη στρατηγικών για την ενίσχυση της ποιότητας της διδασκαλίας και τη δημιουργία 
ανθεκτικής μάθησης. Τα παραδοτέα των έργων αποτελούν μια εναλλακτική πρόταση 
δημιουργίας ψηφιακού υλικού για την εκπαιδευτική κοινότητα, με τη μορφή αποθετηρίου 
δραστηριοτήτων και MOOCs. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: διδακτικός σχεδιασμός, μαθησιακό άγχος, MOOC, νευροεπιστήμες 
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Στην εργασία παρουσιάζονται βασικές αρχές για τη σχεδίαση Μαθησιακών Αντικειμένων 
Προσχολικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακό Σχολείο», λαμβάνοντας υπόψη 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής αυτής βαθμίδας και των πολλαπλών 
παραμέτρων που την αφορούν (αναλυτικό πρόγραμμα, παιδαγωγικές απαιτήσεις σχεδίασης, 
γνωστικά αντικείμενα, κ.α.). Στο πλαίσιο του έργου σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν 33 
Μαθησιακά Αντικείμενα από όλες τις μαθησιακές περιοχές του Νηπιαγωγείου.  

Ειδικότερα, έχουν σχεδιαστεί για τη μαθησιακή περιοχή των Μαθηματικών δέκα, για τη 
Γλώσσα τρία, για τις Φυσικές Επιστήμες έξι, για τις ΤΠΕ οκτώ και για τα Εικαστικά τρία 
Μαθησιακά Αντικείμενα. Σε όλα τα Μαθησιακά Αντικείμενα τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα 
να εργαστούν ανεξάρτητα αλλά και με τη βοήθεια και την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, 
ώστε να αναπτύξουν βασικές δομές της γνώσης. Όσον αφορά τις αρχές σχεδίασης, 
δημιουργήθηκαν Μαθησιακά Αντικείμενα Πρακτικής και Εξάσκησης, Εκπαιδευτικά Παιχνίδια, 
Οπτικοποιήσεις, Προσομοιώσεις, Εργαλεία, Μικροπειράματα, Δυναμικές Οπτικές 
Αναπαραστάσεις, Ανοιχτές Δραστηριότητες, Διερευνήσεις.  

Τα αντικείμενα της προσχολικής εκπαίδευσης περιλαμβάνουν σαφώς προσδιορισμένες 
δραστηριότητες που υλοποιούνται σε συγκεκριμένο πλαίσιο ή περισσότερο ανοιχτές 
δραστηριότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν σε παραπάνω από μια θεματικές ενότητες. Στη 
συνέχεια παρουσιάζονται ενδεικτικά παραδείγματα αντικειμένων της Προσχολικής 
Εκπαίδευσης, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην υλοποίηση ανοικτών δραστηριοτήτων 
στη Γλώσσα, στα Μαθηματικές και στις Φυσικές Επιστήμες.  

α) «Πίνακας Διπλής εισόδου Μαθητές»: Πρόκειται για ανοιχτή δραστηριότητα με θέμα τη 
διάθεση των μαθητών της τάξης. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι να εξοικειωθούν 
οι μαθητές με την εισαγωγή δεδομένων σε πίνακα διπλής εισόδου. Το μαθησιακό αντικείμενο 
μπορεί να αξιοποιηθεί στην τάξη σε δραστηριότητες που αφορούν σε μικρές ψηφοφορίες, 
δραστηριότητες αξιολόγησης ή δραστηριότητες καταγραφής γνώμης / άποψης.  

β) «Κειμενογράφος»: Ανοιχτή εφαρμογή επεξεργασίας και μορφοποίησης κειμένου, μέσω της 
οποίας παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας πολυτροπικών κειμένων, όπως σχολικές 
εφημερίδες, προσκλήσεις ή αφίσες, χρησιμοποιώντας τα έτοιμα πρότυπα που έχουν 
ενσωματωθεί στο μαθησιακό αντικείμενο. 

γ) «Φως και Σκιά»: Δυναμική οπτική αναπαράσταση με στόχο την κατανόηση του μηχανισμού 
δημιουργίας σκιάς και του αμετάβλητου των σχετικών θέσεων, εμποδίων και σκιών.  

Σ5: Μαθησιακά Αντικείμενα 
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δ) «Τόσα Όσα»: Δραστηριότητα πρακτικής και εξάσκησης με στόχο την εξοικείωση των 
μαθητών με τις αριθμητικές ποσότητες και συγκεκριμένα να εξασκηθούν στην αναγνώριση 
και την αντιστοίχιση αριθμών με τις αντίστοιχες ποσότητες. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακό Σχολείο, μαθησιακά αντικείμενα, προσχολική ηλικία 
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Σχεδιάζοντας Μαθησιακά Αντικείμενα για την εκμάθηση της 
αγγλικής γλώσσας στο Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ 

 
Β. Μητσικοπούλου1, 2, Ε. Αργυρίου1, 3, Ά. Παλιούρας1, 4, Β. Χαρτζουλάκης1, 3 

mbessie@enl.uoa.gr, elenargy@yahoo.gr, arispaliouras@gmail.com, hartzoulakis@gmail.com 
 

1 Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», 
2 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

3 Εκπαιδευτικός Αγγλικής 
4 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής 

 
Η ομιλία θα παρουσιάσει τις σχεδιαστικές αρχές και την φιλοσοφία που ακολούθησε η ομάδα 
αγγλικής γλώσσας στο έργο «Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ» στην ανάπτυξη νέων Μαθησιακών 
Αντικειμένων. Παρουσιάζονται αρχικά οι τρόποι με τους οποίους αξιοποιήθηκε η πολύτιμη 
εμπειρία που αποκτήθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Ψηφιακό Σχολείο Ι» σχετικά με την 
ανάπτυξη Μαθησιακών Αντικειμένων. Κατά τον προγραμματισμό και την εκπόνηση των 
σχεδιαστικών αρχών ελήφθησαν επίσης υπόψη οι τρέχουσες διδακτικές ανάγκες και οι 
προτεραιότητες των εκπαιδευτικών αγγλικής στη δημόσια εκπαίδευση καθώς και η συνάφεια 
με έντυπο και ψηφιακό υλικό που εκπονήθηκε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα για τη δημόσια 
εκπαίδευση. Τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας έχει αναπτυχθεί υψηλής ποιότητας 
εκπαιδευτικό υλικό για την ξενόγλωσση εκπαίδευση στο δημόσιο σχολείο το οποίο μπορεί να 
ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αξιοποίησής του και μεταφοράς του σε ψηφιακή μορφή. 
Αξιοποιώντας αυτή τη δυνατότητα η ομάδα αγγλικής αξιοποίησε διαθέσιμο εκπαιδευτικό 
περιεχόμενο για την ανάπτυξη Μαθησιακών Αντικειμένων για τη διδασκαλία της αγγλικής. 

Αρχικά παρουσιάζεται η φιλοσοφία και το σκεπτικό της ανάπτυξης πλούσιων σε περιεχόμενο 
Μαθησιακών Αντικειμένων που μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του μαθήματος στην 
τάξη αλλά και στο πλαίσιο αυτό-εκπαίδευσης των μαθητών. Στην συνέχεια παρουσιάζεται η 
φιλοσοφία ανάπτυξης Μαθησιακών Αντικειμένων που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς, 
όπως σχέδια μαθήματος, για εφαρμογή στην τάξη. 

Τονίζεται η ανάγκη στήριξης του εκπαιδευτικού έργου με πολλαπλούς τρόπους και η 
δυνατότητα πρόσβασης στο ίδιο ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο μέσω ποικίλων 
Μαθησιακών Αντικειμένων. 

 

Λέξεις κλειδιά: Μαθησιακά Αντικείμενα, διδασκαλία της Αγγλικής, σχέδια μαθήματος, 
αυτοεκπαίδευση 
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Η συμβολή του Φωτόδεντρου στην ανανέωση της εκπαιδευτικής 
πράξης στα ΕΠΑΛ 

 
Κ. Παπανικολάου1, Σ. Νικητοπούλου2, Κ. Ασημακόπουλος2 

kpapanikolaou@aspete.gr, nikitopoulousofia@gmail.com,kostasasimakopoulos@gmail.com 
 

1 Ανώτατη Σχολή ΠΑΙδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) 
2 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

 
Η έρευνα έχει δείξει ότι στις επιστήμες των μηχανικών, οι μαθητές δυσκολεύονται να 
διαχειριστούν ιδέες / έννοιες όταν (Chi, 2005): α) αυτές δεν είναι άμεσα ορατές και β) όταν ένα 
μακροσκοπικό μοτίβο αναδύεται από μη παρατηρήσιμα φαινόμενα στον μικρόκοσμο. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι έννοιες της δύναμης και της ενέργειας. Επιπρόσθετα, οι 
Trotskovsky et al. (2013) παρατηρούν τρία επίπεδα στις παρανοήσεις στις επιστήμες των 
μηχανικών. Στο πρώτο επίπεδο υπάρχουν παρανοήσεις σε βασικές ιδέες και αντιλήψεις, στο 
δεύτερο επίπεδο στην ερμηνεία και την ολοκλήρωση της γνώσης και στο τρίτο στο πως 
λειτουργούν τα συστήματα. Σε αυτή την γραμμή και προκειμένου να συμβάλλουμε στην 
αντιμετώπιση παρανοήσεων, στη συμπλήρωση των πραγματικών εργαστηρίων καθώς και 
στην επικαιροποίηση θεμάτων που διαπραγματεύονται οι τομείς Ηλεκτρολογίας και 
Μηχανολογίας στα ΕΠΑΛ, αναπτύχθηκαν οι συλλογές Μαθησιακών Αντικειμένων (ΜΑ) 
Ηλεκτρολογίας και Μηχανολογίας του ψηφιακού αποθετηρίου Φωτόδεντρο (Παπανικολάου 
κ.ά., 2018). Συγκεκριμένα, οι δύο συλλογές περιλαμβάνουν αντικείμενα που εστιάζουν κάθετα 
σε θέματα Μηχανολογίας και Ηλεκτρολογίας καθώς και αντικείμενα με διαθεματικό 
προσανατολισμό προκειμένου να συμβάλλουν:  

(α) στην οπτικοποίηση και τον πειραματισμό με έννοιες, φαινόμενα και καταστάσεις που δεν 
αποτελούν αντικείμενο εργαστηριακών ασκήσεων λόγω επικινδυνότητας, κόστους, δυσκολίας 
στην πρόσβαση και το χειρισμό, όπως τα ΜΑ Ψυκτικός κύκλος - Συντελεστής συμπεριφοράς, 
Μετάδοση θερμότητας, Αρχή του Pascal - Σύστημα πέδησης, Αισθητήρες αυτοκινήτου - 
Σύστημα ψεκασμού, Μεταβολές αερίων - Διάγραμμα p-V (πίεσης-όγκου), Ιδανικός 
Μονοφασικός Μετασχηματιστής, Εναλλασσόμενα Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Κύκλωμα 
Εναλλασσόμενου Ρεύματος RLC, Αυτεπαγωγή-Κύκλωμα RL, Οπλισμός Ρελέ μέσω Τρανζίστορ 
και Ηλεκτρικό Διάγραμμα Μονοφασικού Συμπιεστή. 
(β) στο δυναμικό χειρισμό και τη διερεύνηση αντικειμένων, κυκλωμάτων και μηχανών, και των 
αρχών λειτουργίας που τις διέπουν, καθώς αυτό δεν μπορεί να συμβεί σε πραγματικό 
εργαστήριο ενώ η παρατήρησή τους μέσω βίντεο δεν επιτρέπει την αλληλεπίδραση και τον 
πειραματισμό με αυτές, όπως τα ΜΑ Υπολογισμός μονοσωλήνιου συστήματος θέρμανσης, 
Συνθήκες ισορροπίας - Η περίπτωση των δυνάμεων, Θερμοχωρητικότητα και αλλαγή φάσης, 
Τετράχρονος βενζινοκινητήρας, Σχέσεις μετάδοσης – Ιμαντοκίνηση, Εναλλασσόμενα Ηλεκτρικά 
Κυκλώματα -Αντιστάθμιση, Ποτενσιόμετρο, Διαιρέτης Τάσης, Διαιρέτης Έντασης-Ροοστάτης, 
Μελέτη Τριφασικού Κυκλώματος, Λειτουργία Ψηφιακού Πολυπλέκτη, Κυκλώματα Φωτισμού 
Αλέ-ρετουρ, Μόντεμ Ακουστικών Συχνοτήτων, Αισθητήρας Φωτός με Φωτοαντίσταση και 
Ηλεκτρονόμος-Εκκινητής αυτοκινήτου.  
(γ) στη μελέτη σύγχρονων αντικειμένων που ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής, όπως οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με το μαθησιακό αντικείμενο Αυτόνομο Σύστημα 
Φωτοβολταϊκών καθώς και η Τεχνική BUS για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις. 

Ιδιαίτερα στα ΕΠΑΛ μεγάλος αριθμός μαθητών μπορεί να χρησιμοποιεί τις ψηφιακές 
τεχνολογίες με απίστευτη άνεση, ωστόσο μέσα στην τάξη παραμένουν σιωπηλοί ή ενοχλητικά 
κινητικοί κατά την παρουσίαση κάποιας ενότητας έχοντας ως μότο "ή με εμπλέκεις ή με 
εξοργίζεις (Engage Me or Enrage Me)" (Prensky, 2005).  

Στην κατεύθυνση της ανανέωσης της εκπαιδευτικής πράξης στα ΕΠΑΛ, η ένταξη των ΜΑ μπορεί 
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σημαντικά να συμβάλλει καθώς τα ΜΑ αποτελούν αυτοτελείς οντότητες που απευθύνονται σε 
εκπαιδευτικούς και μαθητές, απλουστεύουν την πολυπλοκότητα συστημάτων επιτρέποντας 
την παρατήρηση και τον πειραματισμό χωρίς να λειτουργούν αυστηρά μέσα στο στενό πλαίσιο 
των βιβλίων του συγκεκριμένου αναλυτικού σπουδών των ΕΠΑΛ. Τα ΜΑ μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν ως γνωστικά εργαλεία για την ανάπτυξη της στοχαστικότητας και της 
διερεύνησης εννοιών σε γνωστικά αντικείμενα που συνδυάζουν την αφαιρετικότητα των 
φυσικών εννοιών με τη δυσκολία κατανόησης των πραγματικών συστημάτων. Επιπρόσθετα, 
μπορεί εύκολα να ενσωματωθούν σε νέα αναλυτικά προγράμματα τα οποία θα 
προσανατολίζονται στη διερευνητική μάθηση, τη μάθηση βασισμένη σε project, την επίλυση 
προβλήματος και τον τεχνικό σχεδιασμό προετοιμάζοντας μαθητές του 21ου αιώνα. Σε αυτήν 
την κατεύθυνση κινήθηκε η επιμόρφωση Β’ επιπέδου επιμορφωτών εκπαιδευτικών μηχανικών 
που ολοκληρώθηκε πρόσφατα. 

Στην εργασία αυτή θα παρουσιαστούν ΜΑ από τις δύο συλλογές και θα συζητηθεί η 
προστιθέμενη αξία τους στην κατεύθυνση της ανανέωσης της εκπαιδευτικής πράξης στα ΕΠΑΛ. 
Επιπλέον θα συζητηθούν οι προϋποθέσεις μιας τέτοιας ένταξης σε εξοπλισμό, στην ανανέωση 
του ρόλου εκπαιδευτικών/μαθητών και παραδοσιακών διδακτικών προσεγγίσεων 
διευρύνοντας τα όρια της τάξης και του εργαστηρίου. 

 

Λέξεις κλειδιά: Φωτόδεντρο, μαθησιακά αντικείμενα, μηχανολογία, ηλεκτρολογία, ΕΠΑΛ 
  



33 2o Πανελλήνιο Συνέδριο: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ηλεκτρονική Μάθηση 
 

Μαθησιακά αντικείμενα του Φωτόδεντρου για τη διδασκαλία της 
Αλγοριθμικής: Το πλαίσιο αξιοποίησης στην επιμόρφωση 

επιμορφωτών Πληροφορικής Β’ Επιπέδου 
 

Π. Τσιωτάκης1, Π. Τσάκωνας2, Ε. Βραχνός3, Α. Τζιμογιάννης1 
ptsiotakis@uop.gr, ptsakon@yahoo.com, evrachnos@gmail.com, ajimoyia@uop.gr 

 
1 Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών 

2 Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
3 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

 
Στην εργασία παρουσιάζεται η φιλοσοφία ανάπτυξης του πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού στο 
έργο της επιμόρφωσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου για τη συστάδα της Πληροφορικής. Το 
πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό για την Πληροφορική επικεντρώθηκε στην αξιοποίηση του 
Φωτόδεντρου, το οποίο αποτελεί το εθνικό αποθετήριο ψηφιακών πόρων για την 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η συλλογή του Φωτόδεντρου περιέχει μια σειρά 
κατάλληλα σχεδιασμένων μαθησιακών αντικειμένων, τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν 
αποτελεσματικά τη διδασκαλία των θεμελιωδών εννοιών αλγοριθμικής και προγραμματισμού 
που περιλαμβάνονται στα Προγράμματα Σπουδών μαθημάτων Πληροφορικής της Β’ και Γ’ 
Λυκείου. Τα προτεινόμενα μαθησιακά αντικείμενα περιλαμβάνουν οπτικοποιήσεις και 
δυναμικές προσομοιώσεις της εκτέλεσης αλγορίθμων που προωθούν τη διερεύνηση και τον 
πειραματισμό συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της αλγοριθμικής σκέψης των μαθητών.  

Η Διδακτική του Προγραμματισμού και η ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία του 
προγραμματισμού αποτελούν τους δύο πυλώνες της επιμόρφωσης των επιμορφωτών 
Πληροφορικής στα ΠΑΚΕ. Αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε πολλά και διαφορετικά 
σημεία του Ειδικού Μέρους της συστάδας της Πληροφορικής. Το πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό 
εκπονήθηκε με προσανατολισμό την ενίσχυση αυτών των ενοτήτων και οργανώθηκε σε πακέτα 
σε αντιστοιχία με ενότητες του Προγράμματος Σπουδών. 

Επιπρόσθετα, στο πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό για την Πληροφορική συμπεριλαμβάνεται μία 
πρόσφατη αποτύπωση της βιβλιογραφίας σχετικά με τις βασικές παρανοήσεις αρχάριων 
προγραμματιστών κατά τη διδασκαλία προγραμματιστικών εννοιών τις οποίες και συνδέει με 
τα προτεινόμενα μαθησιακά αντικείμενα με σκοπό την αποτελεσματικότερη διδασκαλία του 
προγραμματισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ακόμη, παρέχει ολοκληρωμένες και 
τεκμηριωμένες προτάσεις διδασκαλίας εννοιών του προγραμματισμού, οι οποίες μπορούν να 
αξιοποιηθούν στους σχεδιασμού των επιμορφωτών αλλά και των εκπαιδευτικών, με στόχο την 
ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων, τόσο στο πλαίσιο των μαθημάτων στα ΠΑΚΕ όσο και σε 
αυτό της Πρακτικής Άσκησης στα σχολεία και στα ΚΣΕ. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακό Σχολείο, μαθησιακά αντικείμενα, Φωτόδεντρο, αλγοριθμική, 
προγραμματισμός 
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2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
3 Υπουργείο Παιδείας, Β/βάθμια εκπαίδευση 

 
Ένα από τα βασικά ζητήματα που έχει να επιλύσει το αυριανό σχολείο είναι εισαγωγή και 
ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων. Μία 
πρόταση επίλυσης του ζητήματος αυτού υλοποιήθηκε μέσα από τους πέντε άξονες δράσης του 
«Ψηφιακού Σχολείου» (http://dschool.edu.gr), ένας εκ των οποίων αφορούσε το σχεδιασμό και 
ανάπτυξη «ψηφιακού διαδραστικού περιεχόμενου σε αντιστοιχία με τα προγράμματα σπουδών 
και τα μαθήματα όλων των τάξεων και βαθμίδων της εκπαίδευσης». Στο πλαίσιο αυτό 
σχεδιάστηκαν, υλοποιήθηκαν και αναρτήθηκαν στο εθνικό αποθετήριο μαθησιακών 
αντικειμένων Φωτόδεντρο μαθησιακά αντικείμενα (ΜΑ) για τα Θρησκευτικά με 
χαρακτηριστικά τους το μικρό μέγεθος, την αυτονομία, την εύκολη προσβασιμότητα, την 
ανάκτηση και την ενσωμάτωσή τους στη διδακτική προσέγγιση στο μάθημα των 
Θρησκευτικών αλλά και σε διαθεματικές δραστηριότητες. Κατά τον σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη των ΜΑ δόθηκε έμφαση στην παιδαγωγική αξία τους 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. Στους άξονες 
σχεδιασμού και ανάπτυξης των ΜΑ ελήφθησαν υπόψη η ευχρηστία τους και η προώθηση μιας 
σειράς από στόχους για την ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα ΜΑ για τα 
Θρησκευτικά είναι διαφόρων ειδών και παρέχουν τη δυνατότητα πολλαπλής αναπαράστασης 
του περιεχομένου της πληροφορίας και αξιοποίησης των ποικίλων πληροφοριών καθώς η νέα 
γνώση παρουσιάζεται με ένα τρόπο πιο ελκυστικό, άμεσο, ξεκούραστο και κατανοητό, μέσω 
εικόνων, κειμένων, ήχου και διαδραστικών εφαρμογών. Η διδασκαλία των Θρησκευτικών με 
χρήση των ψηφιακών ΜΑ αναμένεται να συμβάλλει στην αποτελεσματική ενσωμάτωση των 
ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία, αλλά και πρόσκληση για ανανέωση της διδακτικής προσέγγισης 
στο μάθημα των Θρησκευτικών. Η αλληλεπίδραση των μαθητών με τα ψηφιακά ΜΑ 
παρουσιάζει μια σειρά από πλεονεκτήματα, όπως, 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. Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων οι μαθητές εμπλέκονται 
συνεργατικά στην επεξεργασία, ανάλυση, σύνθεση, σύγκριση, αντιπαραβολή, 
επιχειρηματολογία, σεβασμό στην άποψη του άλλου. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα, Θρησκευτικά, διδασκαλία μαθήματος 
Θρησκευτικών, διδακτικές προσεγγίσεις 
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Καλαμάτα 1821: Δρόμοι Ελευθερίας – Οι ψηφιακές εφαρμογές 
διδάσκουν ιστορία 

 
Μ. Γουάλλες1, Β. Πουλόπουλος1, Α. Αντωνίου2, Κ. Βασιλάκης2, Γ. Λέπουρας2, Ι. 

Διακουμάκος2, Β. Παναγιωτίδου3, Ν. Ζαχαριάς3 
wallace@uop.gr, vacilos@uop.gr, angelant@uop.gr, costas@uop.gr, gl@uop.gr, jasond@gmail.com, 

vayiap@gmail.com, zacharias@uop.gr 
 

1 Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας ΓΑΒ LAB, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
2 Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

3 Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

 
Το ερευνητικό έργο Καλαμάτα 1821: Δρόμοι Ελευθερίας συνιστά μία διεπιστημονική 
προσέγγιση των ανθρωπιστικών με τις θετικές επιστήμες,  εν όψει των εορτασμών των 200 
ετών από την απελευθέρωση της Ελλάδας από τον Τουρκικό ζυγό και αφορά στην πόλη της 
Καλαμάτας. Το έργο, το οποίο έχει επιλεγεί ως εμβληματικό της Δράσης ΕΣΠΑ – Ερευνώ – 
Δημιουργώ - Καινοτομώ για τον Πολιτισμό, θέλοντας να ενώσει την ιστορική αφήγηση με τη 
σύγχρονη εποχή περιλαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι που σχετίζεται με την ανάπτυξη ψηφιακών 
εφαρμογών. 

Οι Ψηφιακές Εφαρμογές του έργου αναπτύσσονται από το ΓΑΒ LAB – Εργαστήριο Γνώσης και 
Αβεβαιότητας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου, με βάση φυσικά τις πληροφορίες που παρέχονται από την ιστορική 
επιστημονική ομάδα του έργου.  

Στο πλαίσιο του έργου αναπτύσσονται δύο διαφορετικές ενότητες εφαρμογών προκειμένου 
να καλύψουν ευρύ κοινό, η φύση τους όμως έχει ξεκάθαρα διδακτικό χαρακτήρα και 
αναλυτική ενημέρωση σχετικά με ιστορικά γεγονότα, σημεία και πρόσωπα που αφορούν τόσο 
τον αγώνα του 1821 όσο και σημεία που διαδραματίστηκαν σημαντικά γεγονότα. 

Οι Εφαρμογές Διαδραστικής Τράπεζας είναι μια συστάδα εφαρμογών που θα είναι διαθέσιμες 
στο κοινό που επισκέπτεται το κέντρο προβολής του έργου στο ιστορικό κτίριο του παλιού 
δημαρχείου της Καλαμάτας. Αποτελούν μια σύγχρονη, διαδραστική, ηλεκτρονική 
εγκυκλοπαίδεια της σχέσης της Καλαμάτας με την επανάσταση. 

Για τη διαδραστική τράπεζα αναπτύχθηκαν τρεις πρωτότυπες εφαρμογές. Η πρώτη 
απεικονίζει ιστορίες και γεγονότων συνδεδεμένες με κάποιο σημεία επάνω σε ένα χάρτη. Η 
δεύτερη παρουσιάζει δέντρο ιστοριών, δηλαδή ιστορίες με μεταξύ τους διασυνδέσεις όπου ο 
κάθε επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει γεγονότα και πρόσωπα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Τέλος 
η Τρίτη εφαρμογή, δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην εικόνα και στα πολυμέσα και προκαλεί 
τους επισκέπτες να διαβάσουν γεγονότα και ιστορίες που κρύβονται πίσω από εικόνες. 

Από την άλλη πλευρά βρίσκεται η άλλη ενότητα με μία εφαρμογή που προσπαθεί καλύψει ένα 
ευρύτερο κοινό, ένα κοινό που προτιμά την κινητικότητα και δεν είναι άλλο από μία εφαρμογή 
κρυμμένου θησαυρού. 

Το «Κυνήγι θησαυρού» είναι μια παραλλαγή του γνωστού παιχνιδιού που λειτουργεί σε κινητά 

Σ6: Ανοικτό εκπαιδευτικό περιεχόμενο 
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τηλέφωνα, τάμπλετ και εν γένει κινητές συσκευές. Στόχος του είναι να παρακινήσει τον 
επισκέπτη της πόλης να περιηγηθεί σε αυτή, αλλά και να διασυνδέσει το έργο με την τοπική 
αγορά. 

Πρακτικά, οι χρήστες της εφαρμογής βλέπουν εικόνες της πόλης ακολουθούμενες από “tips” 
και καλούνται να εντοπίσουν το σημείο μέσα στην πόλη επισκεπτόμενοι κάθε ένα από αυτά. 
Για κάθε σημείο καταγράφεται αναλυτική ιστορία που συνδέεται με αυτό και αποκαλύπτεται 
όταν πια ο χρήστης της εφαρμογής βρεθεί με φυσική παρουσία στο σημείο. 

 

Λέξεις κλειδιά: Διαδραστική Τράπεζα, Εκπαιδευτικές εφαρμογές, Εφαρμογές για κινητά 
 

Acknowledgement: Η εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω 
του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)(κωδικός 
έργου:Τ1ΕΔΚ-05032) 
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Δημιουργία εικονικού ξεναγού για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και 
Μανιταριών Μετεώρων 

 

Α. Μπαχτσεβάνος, Ι. Καζανίδης 
anasbach1@teiemt.gr, kazanidis@teiemt.gr 

 
Τμήμα Πληροφορικής, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 

 
Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει εισβάλει σε πολλούς και διαφορετικούς 
τομείς της καθημερινότητάς μας. Με την πρόοδο της τεχνολογίας στα κινητά τηλέφωνα, οι 
περισσότεροι αν όχι όλοι οι χρήστες έχουν μια έξυπνη συσκευή τηλεφώνου (smartphone), την 
οποία χρησιμοποιούν καθημερινά. Πλέον υπάρχουν εφαρμογές για να καλυφθεί κάθε πιθανή 
ανάγκη του χρήστη. Για το λόγο αυτό οι κινητές συσκευές μπορούν να αποτελέσουν ένα νέο 
τρόπο διδασκαλίας και μάθησης, καθώς υπάρχουν απεριόριστοι ψηφιακοί πόροι από τους 
οποίους μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες. Έτσι, ο χρήστης μπορεί να ενημερώνεται για 
το αντικείμενο που τον ενδιαφέρει μέσο του κινητού τηλεφώνου του. Ένας από τους τομείς 
στους οποίους εφαρμόζεται με επιτυχία η κινητή μάθηση είναι αυτός της ανάδειξης της 
ιστορικής, φυσικής ή πολιτισμικής κληρονομιάς. Η δυνατότητα ενός ανθρώπου να επισκεφθεί 
ένα χώρο ο οποίος τον ενδιαφέρει, όπως ένα μουσείο, είναι πολλές φορές δύσκολη, έτσι 
εμφανίστηκε η ανάγκη για την δημιουργία ψηφιακών-εικονικών ξεναγών.  

Η εργασία αυτή παρουσιάζει μία εφαρμογή κινητών συσκευών που έχει ως σκοπό να δώσει 
στον χρήστη την δυνατότητα, ανεξαρτήτως τοποθεσίας, να επισκεφθεί ηλεκτρονικά και να 
αντλήσει πληροφορίες για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Μανιταριών Μετεώρων, μέσω του 
κινητού τηλεφώνου του. Επιπρόσθετα η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ξεναγός για 
κάποιον ο οποίος επισκέπτεται δια ζώσης τον χώρο του μουσείου και θέλει να μάθει αναλυτικές 
πληροφορίες για το κάθε έκθεμα.  

Ειδικότερα ο απομακρυσμένος χρήστης μπορεί να επιλέξει μία από τις θεματικές ενότητες του 
μουσείου (χλωρίδα, πανίδα) και να δει μία κάτοψη του μουσείου και ένα εικονίδιο για κάθε 
έκθεμα της ενότητας που επέλεξα. Επιλέγοντας το έκθεμα που τον ενδιαφέρει θα δει σχετικό 
οπτικοακουστικό υλικό μαζί με γραπτές πληροφορίες. Η εφαρμογή καταγραφεί ποια εκθέματα 
έχει δει ο χρήστης και τον ενημερώνει κατάλληλα, μέσω προσαρμοζόμενης σήμανσης των 
εκθεμάτων βασιζόμενη στο ιστορικό του. Ταυτόχρονα, οι χρήστες που χρησιμοποιούν την 
εφαρμογή εντός του χώρου του μουσείου, έχουν τη δυνατότητα σάρωσης QRCodes που έχουν 
προστεθεί στα εκθέματα του μουσείου προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε 
αναλυτικότερες πληροφορίες για κάθε έκθεμα.  

Η εφαρμογή έχει δοκιμαστεί πιλοτικά στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Μανιταριών 
Μετεώρων με θετικά αποτελέσματα και ήδη προετοιμάζεται νέα επέκταση με χρήση 
τεχνολογιών μικτής πραγματικότητας. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ανάδειξη φυσικής κληρονομιάς, κινητή μάθηση, ψηφιακός ξεναγός 
  



38 Βιβλίο Περιλήψεων 
 

Ανοικτό εκπαιδευτικό υλικό για τη συνδυαστική προσέγγιση 
Φυσικών Επιστημών και Γλώσσας – Εικονογραφημένο Λεξικό 

Φυσικής για το σχολείο 
 

Ι. Λεύκος1, Μ. Μητσιάκη2 
lefkos@uom.edu.gr, mmitsiaki@helit.duth.gr 

 
1 Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

2 Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

 
Παρά τη σημασία που αποδίδεται από τους ειδικούς ερευνητές στην αναγκαιότητα ύπαρξης 
και χρήσης παιδαγωγικών λεξικών εντός της σχολικής τάξης, η αξιοποίηση των λεξικών κατά 
την εκπαιδευτική διαδικασία συνιστά μια σχετικά πρόσφατη πραγματικότητα, καθώς η 
επίσημη ένταξή τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση πραγματοποιείται για 
πρώτη φορά το 2005. 

Το Εικονογραφημένο Λεξικό Φυσικής για το Σχολείο (ΕΛεΦυΣ) αποτελεί ένα εγχείρημα 
συγγραφής διδακτικού υλικού κατάλληλου για την Ολοκληρωμένη Μάθηση Γλώσσας και 
Περιεχομένου και αποβλέπει στην ενίσχυση του επιστημονικού και του γλωσσικού 
γραμματισμού στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού αλλά και τις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου. 
Πρόκειται για ένα παιδαγωγικό εικονογραφημένο λεξικό με όρους της Φυσικής που, όπως 
αποδεικνύει τόσο η διδακτική πρακτική όσο και η έρευνα, δυσκολεύουν τους μαθητές στην 
κατανόηση του περιεχομένου της επιστήμης. 

Το ΕΛεΦυΣ συνιστά Ανοιχτό Εκπαιδευτικό Υλικό που διατίθεται σε ψηφιακή μορφή μέσω του 
διαδικτύου, δωρεάν και με ελεύθερη πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. από τα 
λήμματα, τα οποία συντάσσονται από τους συγγραφείς, το λεξικό εμπλουτίζεται και με εικόνες. 
Προκειμένου να διατηρηθεί η ανοικτότητα του υλικού, επιλέγονται εικόνες που διαθέτουν την 
κατάλληλη αδειοδότηση τροποποίησης και χρήσης (Creative Commons). Για την επιλογή των 
εικόνων λαμβάνεται υπόψη η ηλικία και το πολιτισμικό υπόβαθρο των παιδιών, καθώς και ο 
βαθμός δυσκολίας που παρουσιάζει η απόδοση της σημασίας ενός λήμματος.  

Η συγγραφή του λεξικού σε ψηφιακή μορφή ενισχύει τη διαδραστικότητά του και επιπλέον 
προσδίδει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα έναντι μιας παραδοσιακής έντυπης 
μορφής, όπως π.χ. εύκολη πρόσβαση σε συνθήκες μελέτης μέσα στην τάξη ή εργασίας από το 
σπίτι, άμεση μετάβαση στα λήμματα και σε εξωτερικές πηγές με χρήση υπερσυνδέσεων, 
ηχητική παρουσίαση των λημμάτων, άμεση αποσφαλμάτωση, εύκολη εκτύπωση, κ.ά. Στην 
παρούσα εργασία αναλύονται τα παραπάνω χαρακτηριστικά και συζητούνται κυρίως οι 
παιδαγωγικές τους προεκτάσεις. 

Το ΕΛεΦυΣ διατίθεται με ελεύθερη πρόσβαση στη διεύθυνση www.elefys.gr, είναι συμβατό με 
οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα ή φυλλομετρητή και προσβάσιμο από φορητές συσκευές, 
καθώς υλοποιείται σε τεχνολογία Html5. Επιπλέον, έχει ενσωματωθεί στις εφαρμογές της 
έκδοσης 2.0 της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας e-me. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακό λεξικό, ανοικτό εκπαιδευτικό υλικό, φυσικές επιστήμες, γλώσσα, 
υποχρεωτική εκπαίδευση 
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Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: μια 
μελέτη περίπτωσης σε Μηχανικούς Η/Υ και Πληροφορικής 

 
Ι. Μπέλλου 

ibellou@uoi.gr 
 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

 
Ένα χαρακτηριστικό της διδακτικής πράξης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι η κατά μέτωπο 
διδασκαλία. Οι φοιτητές είναι συνήθως ακροατές εκτενών διαλέξεων των διδασκόντων τους, οι 
οποίοι τις περισσότερες φορές παρουσιάζουν το μάθημα με μονόλογο, ακολουθώντας 
συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις. Όταν απευθύνουν ερωτήσεις στο ακροατήριο σπάνια 
παίρνουν απαντήσεις, αφού οι φοιτητές διστάζουν μήπως αμφισβητηθούν ή απορριφθούν οι 
απαντήσεις τους. Αποτέλεσμα είναι ότι δεν υπάρχει ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στο 
μάθημα και ο διδάσκων δεν λαμβάνει ανατροφοδότηση από το ακροατήριο. 

Η εργασία παρουσιάζει μια μελέτη περίπτωσης, η οποία αναφέρεται στην εφαρμογή του 
μοντέλου της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παράδειγμα 
εφαρμογής αποτελεί το μάθημα «Διδακτική της Πληροφορικής» σε Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και 
Πληροφορικής, σε δύο τμήματα με 90 και 60 φοιτητές αντίστοιχα. Σκοπό αποτελεί η μελέτη της 
υλοποίησης της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, με διερεύνηση του τρόπου οργάνωσης της 
τάξης ως προς το περιεχόμενο, τις μαθησιακές δραστηριότητες, τα ψηφιακά μέσα και τον 
ακαδημαϊκό χρόνο, για την εξασφάλιση της ενεργού συμμετοχής σε ένα μεγάλο ακροατήριο 
φοιτητών. Εκτός από την επίτευξη των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, η 
διδακτική προσέγγιση έχει ως στόχο και την προαγωγή της κοινωνικοποίησης των φοιτητών.  

Οι διδακτικές στρατηγικές σε κάθε μάθημα περιλαμβάνουν μια εισήγηση στο υπό μελέτη θέμα 
και στη συνέχεια χρήση μιας διαφορετικής τεχνικής διδασκαλίας, από όσες προτείνονται για το 
γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής. Οι τεχνικές διδασκαλίας πραγματοποιούνται με τη 
χρήση των κινητών τηλεφώνων των φοιτητών, email και προβολικό. Όλες οι ομάδες που 
συμμετέχουν παρουσιάζουν στην ολομέλεια μέσω των εκπροσώπων τους το έργο που 
παράγουν. Μετά από το μάθημα η εκπαιδευτικός συνθέτει ένα νέο έργο από τα έργα που έχει 
δεχτεί στο email και το αναρτά στο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.  

Τα αποτελέσματα της μελέτης είναι ενθαρρυντικά τόσο ως προς την ενεργό συμμετοχή των 
φοιτητών στη διδακτική διαδικασία, όσο και ως προς την θετική στάση τους προς το μάθημα. 
Επόμενο βήμα αποτελεί η διερεύνηση της επίδρασης της συμμετοχής σε ομάδα στα μαθησιακά 
αποτελέσματα. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, Διδακτική της Πληροφορικής, μελέτη 
περίπτωσης, τεχνικές διδασκαλίας στην Πληροφορική, κινητές τεχνολογίες 
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Θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης της εκπαιδευτικής 
διαδικτυακής εφαρμογής “Ελληνική Νοηματική Γλώσσα – 1” 

 

Χ. Παναγιωτακόπουλος, Α. Καρατράντου, Κ. Άντζακας 
cpanag@upatras.gr, akarat@upatras.gr, k.antzakas@upatras.gr 

 
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήμιο Πατρών 

 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται ζητήματα σχεδιασμού και υλοποίησης της διαδικτυακής 
εκπαιδευτικής εφαρμογής “Ελληνική Νοηματική Γλώσσα – 1”, η οποία εστιάζει στην εκμάθηση 
της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.). Απευθύνεται σε ενηλίκους που μαθαίνουν την 
Ε.Ν.Γ., σε κωφά παιδιά που δε γνωρίζουν την Ε.Ν.Γ., σε γονείς κωφών παιδιών και σε ακούονται 
παιδιά που θέλουν να μάθουν την Ε.Ν.Γ. Το περιεχόμενό της συνίσταται από μερικές 
εκατοντάδες λέξεις της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, ομαδοποιημένες κατάλληλα με βάση 
την καθημερινή τους χρήση. Οι λέξεις αναζητήθηκαν και στα σχολικά εγχειρίδια της Γλώσσας 
του Δημοτικού Σχολείου. Για κάθε λέξη που χρησιμοποιεί η εφαρμογή δημιουργήθηκε το 
αντίστοιχο εικονιστικό στοιχείο καθώς και το αντίστοιχο βίντεο στην Ε.Ν.Γ. 

Η διαδικτυακή εφαρμογή αναπτύχθηκε με τη χρήση των γλωσσών HTML, XML, Javascript, PhP 
και MySQL και λειτουργεί στη διεύθυνση http://www.ocean.upatras.gr/gsl. Για την υλοποίησή 
της εφαρμόστηκε το μοντέλο της αυξητικής εξελικτικής πρωτοτυποποίησης.  

Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη μετά από απλή εγγραφή και λειτουργεί σε τρία επίπεδα: 
παρουσίασης, αλληλεπίδρασης και διαχείρισης. 

Στο τμήμα της παρουσίασης ο χρήστης μπορεί να δει το βίντεο με την απόδοση στη Νοηματική 
Γλώσσα κάθε λέξης, από αυτές που περιέχει η βάση δεδομένων.  

Το τμήμα της αλληλεπίδρασης εργάζεται με αλγόριθμο παραγωγής τυχαίων αριθμών μέσω των 
οποίων εμφανίζονται με τυχαία σειρά βίντεο λέξεων και ζητείται από τον χρήστη να τα 
ταυτοποιήσει με συγκεκριμένες λέξεις και εικόνες. Εφόσον ο χρήστης επιτύχει να συνδέσει 
σωστά έναν αριθμό λέξεων με βίντεο, μπορεί να κάνει σύνθεση εικόνας (παζλ), η 
πολυπλοκότητα της οποίας συνδέεται με παραμέτρους των επιδόσεών του. 

Στο τμήμα της διαχείρισης, ο διαχειριστής της εφαρμογής έχει στη διάθεσή του ένα σύνολο 
επιλογών ελέγχου όλων των παραμέτρων της λειτουργίας της εφαρμογής. 

Τόσο από την διαμορφωτική αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της παραγωγής, όσο και από την 
τελική, η εφαρμογή φάνηκε ότι είναι ενδιαφέρουσα από εκπαιδευτικής άποψης, σε ένα χώρο 
στον οποίο σπανίζουν τα εκπαιδευτικά εργαλεία. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, υπερμέσα 
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Οι απόψεις των μελλοντικών εκπαιδευτικών για τα ψηφιακά 
εκπαιδευτικά παιχνίδια 

 
Π. Καϊμάρα1, Ε. Φωκίδης2 

a16kaim@ionio.gr, fokides@aegean.gr 
 

1 Τμήμα Τεχνών, Ήχου και Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
2 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

Η μάθηση βασισμένη στο ψηφιακό παιχνίδι έχει αναγνωριστεί ως μια αποτελεσματική 
παιδαγωγική προσέγγιση, χάρη στο δυναμικό του να ενισχύει τα κίνητρα για μάθηση και να 
τονώνει την περιέργεια και το ενδιαφέρον των μαθητών, μέσα από δραστηριότητες που έχουν 
νόημα για αυτούς. Τα παραπάνω οδήγησαν αρκετούς να υποστηρίξουν ότι τα ψηφιακά 
εκπαιδευτικά παιχνίδια (ΨΕΠ) μπορούν να μετασχηματίσουν τον τρόπο που διδάσκονται οι 
μαθητές. Όμως, καθοριστικό ρόλο στο αν θα συμβεί αυτό παίζουν οι εκπαιδευτικοί, που 
αποτελούν το μοχλό κάθε εξέλιξης. Συνεπώς, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις στάσεις και 
τις απόψεις τόσο των υπηρετούντων όσο και των μελλοντικών εκπαιδευτικών για τα ΨΕΠ. 
Αυτός άλλωστε είναι ο στόχος της εργασίας (που αποτελεί μέρος μιας σειράς ερευνών), η 
οποία είχε ως ομάδα-στόχο φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων. Βασικά ερωτήματα που 
εξετάστηκαν ήταν το εάν είναι στις προθέσεις τους να χρησιμοποιήσουν ΨΕΠ κατά τη 
διάρκεια της διδασκαλίας τους, το εάν τα θεωρούν χρήσιμα για τους μαθητές και ποιοι 
παράγοντες επηρεάζουν τα παραπάνω. Συνολικά συμμετείχαν 253 άτομα και 
χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο με συνολικά 24 ερωτήσεις τύπου Likert για τη συλλογή 
δεδομένων. 

Από την ανάλυση των δεδομένων δεν προέκυψε κάποια σαφής τάση για το εάν οι 
συμμετέχοντες σκοπεύουν ή δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν ΨΕΠ όταν θα υπηρετούν ως 
εκπαιδευτικοί. Αντίθετα, ξεκάθαρα θεωρούν ότι τα ΨΕΠ έχουν οφέλη για τους μαθητές. Ένα 
ενδιαφέρον στοιχείο που προέκυψε ήταν ότι το φύλο δεν επηρεάζει τις απόψεις των 
συμμετεχόντων ούτε για το πρώτο ούτε για το δεύτερο θέμα. Αυτά που φάνηκαν να 
επηρεάζουν ήταν το πόσα χρόνια και η συχνότητα με την οποία παίζουν βιντεοπαιχνίδια. Η 
αυξημένη συχνότητα ή/και μακροχρόνια ενασχόληση με αυτά, έχει θετική επίδραση και στους 
δύο άξονες που μελετήθηκαν. Επίσης, η αυξημένη ικανότητα στη χρήση τεχνολογικών 
εργαλείων είναι παράγοντας που επηρεάζει θετικά τις απόψεις των συμμετεχόντων για τα 
οφέλη που έχουν τα ΨΕΠ για τους μαθητές.  

Αναφορικά με το ποια είναι αυτά τα οφέλη, οι συμμετέχοντες ξεχώρισαν, μεταξύ άλλων, την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων, την αυτονομία στη μάθηση, την αύξηση των κινήτρων, και, φυσικά, το 
ότι οι μαθητές βοηθιούνται στο να μάθουν. Τα παραπάνω αποτελέσματα, πέρα από το ότι 
οδηγούν στην ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης του θέματος, οδηγούν στην ανάγκη αλλαγών 
τόσο σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών όσο και σε επίπεδο ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης, 
ώστε να οι εκπαιδευτικοί να καταστούν ικανοί να εκμεταλλευτούν πλήρως το δυναμικό των 
ΨΕΠ. 

 
Λέξεις κλειδιά: Ενασχόληση με Ψηφιακά Παιχνίδια, Μελλοντικοί Εκπαιδευτικοί, Στάσεις, 
Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Παιχνίδια 

Σ8: Ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια 



42 Βιβλίο Περιλήψεων 
 

Μαθαίνω … παίζοντας παιχνίδια και … δημιουργώντας παιχνίδια 
 

Α. Γόγουλου 
rgog@di.uoa.gr 

 
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ 

 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία τάση αξιοποίησης ψηφιακών παιχνιδιών ή στοιχείων 
παιχνιδιών στον τομέα της ηλεκτρονικής μάθησης. Οι προσπάθειες βασίζονται στην αρχέγονη 
μορφή μάθησης «παίζω και μαθαίνω» και στηρίζονται σε σύγχρονες θεωρίες μάθησης. Πολλές 
μελέτες έχουν επικεντρωθεί στις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις των ψηφιακών παιχνιδιών 
στην εκπαίδευση και στα χαρακτηριστικά που πρέπει να πληροί ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι. Με 
ποιον τρόπο όμως μπορούν να αξιοποιηθούν τα ψηφιακά παιχνίδια στην εκπαιδευτική 
διαδικασία;  

Η παρούσα εργασία προτείνει δύο προσεγγίσεις, «μαθαίνω … παίζοντας παιχνίδια» και 
«μαθαίνω … δημιουργώντας παιχνίδια» που βασίζονται στην αρχή ότι η δημιουργία εξωγενών 
κινήτρων για μάθηση αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η 
προσθήκη στοιχείων «διασκέδασης» στη μαθησιακή διαδικασία κάνει τη μάθηση όχι μόνο πιο 
ευχάριστη και ελκυστική αλλά και πιο αποτελεσματική. Στην πρώτη προσέγγιση τα παιχνίδια 
μπορεί να έχουν χαρακτηριστικά παιχνιδιών που χρησιμοποιούνται για ψυχαγωγικούς 
σκοπούς αλλά και στοιχεία που εμπλέκουν τον μαθητή σε μαθησιακές καταστάσεις που 
εστιάζουν σε συγκεκριμένα θέματα του προγράμματος σπουδών. Επιπλέον, μπορεί να 
αποτελούν μέρος μίας ομαδικής δραστηριότητας με ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά. 
Εναλλακτικά, ένα παιχνίδι μπορεί να εμπλουτίσει το εκπαιδευτικό υλικό και να παρέχει 
διαφορετικούς τρόπους μελέτης και επεξεργασίας του περιεχομένου. Το παιχνίδι μπορεί να 
θέτει προκλήσεις που οδηγούν τον μαθητή στο να εμβαθύνει και εντρυφήσει σε θέματα του 
γνωστικού αντικειμένου. Ψηφιακά παιχνίδια, τα οποία περιλαμβάνουν προσομοιώσεις και 
εικονικούς κόσμους, έχουν τη δυναμική να προάγουν διαδραστικές, συμμετοχικές 
δραστηριότητες. 

Η δημιουργία ενός παιχνιδιού από τους μαθητές μπορεί να είναι ελεύθερη ή κατευθυνόμενη 
στην περίπτωση που επιδιώκεται να επιτευχθούν συγκεκριμένοι μαθησιακοί στόχοι. Ειδικά στο 
πεδίο της Διδακτικής της Πληροφορικής, στο πλαίσιο μαθημάτων προγραμματισμού 
προτείνεται η κατευθυνόμενη δημιουργία παιχνιδιών μέσω της αξιοποίησης φύλλων εργασίας 
τα οποία ακολουθούν συγκεκριμένες αρχές όπως η καθοδήγηση του μαθητή καθορίζοντας 
σταδιακά στόχους τους οποίους καλείται να υλοποιήσει, η καλλιέργεια της αναλυτικής και 
κριτικής του σκέψης καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην ανάπτυξη προγραμμάτων και 
παιχνιδιών.  

Τα αποτελέσματα εφαρμογής των δύο προσεγγίσεων σε μαθητές Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και σε φοιτητές Πληροφορικής, αναδεικνύουν την ενεργοποίηση των 
εμπλεκόμενων και τη θετική αποδοχή και αξιοποίηση της παρεχόμενης καθοδήγησης και 
ανατροφοδότησης για την εκπόνηση των δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη 
προγραμματιστικών δεξιοτήτων. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Παιχνίδια, Διδακτική της Πληροφορικής 
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Εφαρμογή του ψηφιακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού «Kahoot» ως 
εργαλείο μάθησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

 
Δ. Παπαηλιού 

jpapailiou@yahoo.com 
 

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

 
Έχει παρατηρηθεί ότι η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην 
εκπαίδευση δημιουργεί ένα ευχάριστο και καινοτόμο περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει 
στην ομαλή ένταξη των μαθητών στο προς διδασκαλία αντικείμενο. Οι ΤΠΕ αυξάνουν επίσης το 
ενδιαφέρον και τη συμμετοχικότητα των μαθητών και ενισχύουν τη διάθεσή τους για καλύτερη 
προετοιμασία και μάθηση. Ως εκ τούτου, οι νέες τεχνολογίες αποτελούν εκπαιδευτικό εργαλείο 
στη φαρέτρα του εκπαιδευτικού, οι οποίες διευκολύνουν και επιταχύνουν το έργο του καθώς 
επίσης υποστηρίζουν την εξαγωγή ασφαλέστερων αποτελεσμάτων διαμέσου της αρτιότερης 
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού αποτελέσματος. Όσον αφορά τα ψηφιακά εκπαιδευτικά 
παιχνίδια, αυτά δίνουν παιγνιώδη μορφή στα μαθήματα και χρησιμεύουν στην ανακάλυψη της 
γνώσης από τους μαθητές με εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Επιπλέον, η εφαρμογή 
ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών ως εργαλείο μάθησης ενισχύει το ρόλο του παιχνιδιού, το 
οποίο χρειάζεται να εμπεριέχεται σε κάθε φάση της εκπαιδευτικής διαδικασίας ως 
αναπόσπαστο κομμάτι του μαθήματος στο δημοτικό. 

Η παρούσα εργασία διαπραγματεύεται την πιλοτική εφαρμογή του ψηφιακού εκπαιδευτικού 
εργαλείου Kahoot σε σαρανταοκτώ (48) μαθητές/τριες της Γ τάξης Δημοτικού Σχολείου. Οι 
μαθητές/τριες κλήθηκαν να απαντήσουν σε τριανταπέντε (35) ερωτήσεις πολλαπλών 
επιλογών στα αντικείμενα της γλώσσας (γραμματική, ορθογραφία), μαθηματικών, μυθολογίας, 
αγγλικών και φυσικής αγωγής. Οι ερωτήσεις είχαν διαμορφωθεί από τους αντίστοιχους 
δασκάλους και εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων της Γ Δημοτικού. Λόγω περιορισμού χώρου και 
τεχνολογικής υποδομής της αίθουσας πληροφορικής, οι μαθητές/τριες χωρίστηκαν σε δύο 
ομάδες και συμμετείχαν στο ψηφιακό παιχνίδι σε δύο ξεχωριστές διδακτικές ώρες. Η ομάδα που 
δεν συμμετείχε στο παιχνίδι, παρακολουθούσε από διαφορετικό χώρο την εξέλιξη του 
παιχνιδιού ζωντανά μέσω βιντεοκλήσης. 

Στην παρούσα εργασία αναφέρονται επίσης τα συμπεράσματα των δασκάλων και των 
εκπαιδευτικών, τα εμπόδια που αντιμετώπισαν και οι λύσεις που εφάρμοσαν καθώς επίσης και 
προτάσεις για επέκταση της συγκεκριμένης δράσης. Τέλος, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα 
και τα μειονεκτήματα εφαρμογής εκπαιδευτικών παιχνιδιών σε μαθητές/τριες Πρωτ/θμιας 
Εκπ/σης. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια, Kahoot, ΤΠΕ, πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
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Έξυπνα γυαλιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Εξέταση των 
παραγόντων που επηρεάζουν τη χρήση τους από μαθητές και 

εκπαιδευτικούς 
 

Γ. Κουτρομάνος, Ι. Κυριαζόπουλος1, Τ. Σιβένας, Γ. Γεωργιάδης, Γ. Λαμπρόπουλος 
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Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 
Τα έξυπνα γυαλιά είναι φορετές συσκευές υπολογιστών ικανές να εκτελούν παρόμοιες 
πολύπλοκες εργασίες που μπορεί να υλοποιηθούν από κάθε νέας γενιάς έξυπνη συσκευή 
κινητής τεχνολογίας. Ανάμεσα στα πλεονεκτήματά τους συγκαταλέγονται η φορητότητα, η 
αυτονομία, η διασυνδεσιμότητα με άλλες συσκευές, η πληθώρα των αισθητήρων, η ελευθερία 
χεριών και κινήσεων. Στον χώρο της εκπαίδευσης πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι αυτά 
αποτελούν μια αναδυόμενη τεχνολογία που η αξιοποίησή τους μπορεί να επιφέρει 
προστιθέμενη αξία σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης.  

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μελέτη περίπτωσης και σκοπός της ήταν να εξετάσει τους 
παράγοντες που σχετίζονται με τη χρήση των έξυπνων γυαλιών από μαθητές και 
εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το δείγμα αποτέλεσαν οι μαθητές δύο τάξεων (Γ΄ 
& ΣΤ΄) και η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δύο δημοτικών σχολείων της Αττικής. Η έρευνα 
υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις: Στην Α’ φάση το δείγμα εξοικειώθηκε με τη χρήση των έξυπνων 
γυαλιών (Epson Moverio AR BT-300). Στη Β’ φάση ζητήθηκε από τους μαθητές και τους 
εκπαιδευτικούς να εμπλουτίσουν το περιεχόμενο συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας 
αξιοποιώντας τις διαθέσιμες εφαρμογές των γυαλιών (π.χ. κάμερα, βίντεο, QR Codes). Τα 
δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων και παρατήρησης και 
αναλύθηκαν με βάση συγκεκριμένες μεταβλητές των Μοντέλων Αποδοχής της Τεχνολογίας.  

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τους μαθητές 
να χρησιμοποιήσουν τα γυαλιά είναι η αντιληπτή ευκολία χρήσης και διασκέδασης ενώ για τους 
εκπαιδευτικούς είναι η αντιληπτή χρησιμότητά τους στη διδασκαλία συγκεκριμένων 
μαθημάτων και το αντιληπτό σχετικό πλεονέκτημα των γυαλιών έναντι άλλων τεχνολογιών. Οι 
παράγοντες που πιθανόν να επηρεάσουν αρνητικά τη χρήση των έξυπνων γυαλιών είναι η μη 
ευχρηστία ορισμένων εφαρμογών (π.χ. δυσκολία πλοήγησης και πληκτρολόγησης λέξεων στο 
διαδίκτυο), η μη ύπαρξη συνθηκών διευκόλυνσης (π.χ. μη διαθεσιμότητα wifi), ο κίνδυνος 
απόδοσης (π.χ. μη ικανοποιητική λειτουργία εφαρμογών, μπαταρία μικρής διάρκειας, 
περιορισμένος αριθμός εφαρμογών) και ιδιωτικότητας (π.χ. προστασία προσωπικών 
δεδομένων). 

 

Λέξεις κλειδιά: Φορετές τεχνολογίες, έξυπνα γυαλιά, ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, 
κινητή μάθηση, πρωτοβάθμια εκπαίδευση  

Σ9: Εφαρμογές ψηφιακών τεχνολογιών 
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Σημειωτική Αξιοποίηση Φωτός και Χρώματος: Μια Περιγραφική 
Μελέτη Χρήσης Ψηφιακών Εφέ από Μελλοντικούς Εκπαιδευτικούς 

 
Η. Καρασαββίδης  

ikaras@uth.gr 
 

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 
Η συμμετοχή στις σύγχρονες κοινωνίες πολλαπλών οθονών χαρακτηρίζεται από δύο βασικές 
προκλήσεις. Πρώτο, οι νέοι θα πρέπει να κατακτήσουν το σημειωτικό δυναμικό τρόπων 
(modes) που ήταν μέχρι πρόσφατα μη προσβάσιμοι στα πλαίσια της δημιουργίας μηνυμάτων 
(στατικές και κινούμενες εικόνες, ήχοι). Δεύτερο, οι νέοι θα πρέπει να εξοικειωθούν με τα 
ψηφιακά εργαλεία που επιτρέπουν τη δημιουργία πολυτροπικών μηνυμάτων, όπως είναι 
παράδειγμα τα προγράμματα επεξεργασίας βίντεο. Μια από τις κύριες λειτουργικότητες που 
παρέχουν τα προγράμματα αυτά αφορά την προσαρμογή της μορφής του μηνύματος που 
επικοινωνείται μέσω εφέ: το πρωτογενές οπτικό υλικό μπορεί να τροποποιηθεί σημαντικά 
ώστε να ικανοποιεί τις εκάστοτε σημειωτικές ανάγκες.  

Διαπιστώνεται ένα σημαντικό βιβλιογραφικό κενό αναφορικά με το πως οι νέοι χρησιμοποιούν 
το φως και το χρώμα για να συγκροτήσουν νοήματα. Ενώ κάποιες μελέτες περιγράφουν το πως 
μαθητές και φοιτητές χρησιμοποιούν εφέ για να τροποποιήσουν φωτεινότητα και 
χρωμικότητα, η εστίαση αυτή είναι συμπτωματική και οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι 
κάποια στιγμή κατά τη δημιουργία των μηνυμάτων τους οι συμμετέχοντες στράφηκαν στα εφέ.  

Η παρούσα περιγραφική μελέτη εξετάζει συστηματικά το πως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί 
χρησιμοποιούν εφέ για να δημιουργήσουν ψηφιακά πολυτροπικά μηνύματα με τη μορφή 
ψηφιακών βίντεο. Ειδικότερα, εξετάστηκε το κατά πόσο μια ομάδα 76 φοιτητών προσάρμοσε 
τη φωτεινότητα και τη χρωμικότητα των ψηφιακών τους μηνυμάτων για την επικοινωνία των 
επιθυμητών νοημάτων. Στα πλαίσια προπτυχιακού μαθήματος που αφορά τα ψηφιακά μέσα, 
οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να δημιουργήσουν ένα σύντομο ψηφιακό βίντεο. Τα βίντεο αυτά 
αποτέλεσαν τα βασικά ερευνητικά δεδομένα της παρούσας μελέτης.  

Η ανάλυση δεδομένων περιλάμβανε τον προσδιορισμό των σημειωτικών πόρων που 
χρησιμοποιήθηκαν από τους φοιτητές για τη δημιουργία των μηνυμάτων, ο τύπος και η 
συχνότητα των εφέ φωτός και χρώματος που χρησιμοποιήθηκαν για την επικοινωνία 
νοήματος, και το κατά πόσο η ποιότητα των βίντεο που δημιουργήθηκαν ήταν συνάρτηση της 
χρήσης εφέ.  

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν ότι οι συμμετέχοντες αξιοποίησαν ένα μεγάλο εύρος 
διαφορετικών σημειωτικών πόρων για τη δημιουργία των μηνυμάτων τους. Χρησιμοποιήθηκαν 
πολλά διαφορετικά εφέ φωτεινότητας και χρωμικότητας για την προσαρμογή της μορφής των 
μηνυμάτων. Κατά κανόνα, οι συμμετέχοντες φάνηκε να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στο 
περιεχόμενο των μηνυμάτων (π.χ. συνδυασμός πλάνων μέσω εφέ μετάβασης) παρά από ότι στη 
μορφή των μηνυμάτων (π.χ. αλλαγή των οπτικών στοιχείων). Τέλος, τα βίντεο που είχαν λάβει 
υψηλότερες αξιολογήσεις περιλάμβαναν συστηματικότερη χρήση εφέ φωτεινότητας και 
χρωμικότητας. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακό βίντεο, ψηφιακά πολυτροπικά μηνύματα, ψηφιακά εφέ, 
σημειωτικοί πόροι, φως, χρώμα 
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Πειραματική διερεύνηση της επίδρασης της οπτικής σήμανσης και 
της πρακτικής στην εκμάθηση χρήσης λογισμικού από 

βιντεοδιδασκαλίες 
 

Β. Ραγάζου, Η. Καρασαββίδης 
ragazou@uth.gr, ikaras@uth.gr 

 
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 
Το ψηφιακό βίντεο αποτελεί στις μέρες μας ένα ισχυρό μέσο διδασκαλίας για την εκμάθηση 
διαδικασιών σε εφαρμογές λογισμικού. Μια ειδική κατηγορία βίντεο αποτελεί η 
βιντεοδιδασκαλία λογισμικού που χαρακτηρίζεται από έναν συνδυασμό σύλληψης ενεργειών 
στην οθόνη με συγχρονισμένη αφήγηση και χρησιμοποιείται ευρέως για την παρουσίαση 
διαδικασιών σε λογισμικά. Ο σχεδιασμός εμπλουτισμένων βιντεοδιδασκαλιών με τη χρήση 
σχεδιαστικών αρχών για την εκμάθηση λογισμικών, αποτελεί ένα σημαντικό ερευνητικό 
πρόβλημα.  

Οι οπτικές σημάνσεις (cueing) αποτελούν οπτικά σήματα διαφόρων τύπων π.χ. έγχρωμων 
βελών, πλαισίων, ζουμ, ελλείψεων κτλ. Η χρήση των οπτικών σημάνσεων: α) κατευθύνει την 
προσοχή των χρηστών σε σημαντικά σημεία μιας πολυμεσικής παρουσίασης, β) δίνει κίνητρα 
στους χρήστες να εμπλακούν ενεργά με την πληροφορία ενισχύοντας την αυτό-
αποτελεσματικότητά (self-efficacy) τους και γ) μπορεί να επιφέρει υψηλές επιδόσεις στην 
εκτέλεση εργασιών. Η πρακτική (practice) βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν διαδικασίες 
και να απομνημονεύσουν μια σειρά από βήματα για την ολοκλήρωση ενός έργου.  

Η παρούσα εργασία εστιάζει στη μελέτη επίδρασης των οπτικών σημάνσεων και της πρακτικής 
στην εκμάθηση χρήσης λογισμικού μέσα από βιντεοδιδασκαλίες. Στην έρευνα συμμετείχαν 118 
προπτυχιακοί σπουδαστές ενός Τριτοβάθμιου Τμήματος Πληροφορικής που παρακολούθησαν 
μια σειρά από τρεις βιντεοδιδασκαλίες με σκοπό την εκμάθηση ενός λογισμικού επεξεργασίας 
βίντεο. Η έρευνα υλοποιήθηκε με ένα 2x2 διπαραγοντικό σχέδιο επαναλαμβανόμενων 
μετρήσεων. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να παρακολουθήσουν τις βιντεοδιδασκαλίες και να 
απαντήσουν πριν και μετά το τέλος προβολής τους σε ερωτηματολόγια γενικής αυτό-
αποτελεσματικότητας, γνωστικής υπερφόρτωσης, ειδικής αυτό-αποτελεσματικότητας, 
παρώθησης και ροής. Επιπλέον εκτέλεσαν εργασίες που αφορούσαν τη δηλωτική γνώση, τη 
διαδικαστική γνώση και τη γνώση μεταφοράς.  

Η ανάλυση δεν έδειξε διαφοροποιήσεις στην εκμάθηση του λογισμικού, στην αυτό-
αποτελεσματικότητα, στην ροή και στον γνωστικό φόρτο ως προς την σήμανση. Ο τύπος 
πρακτικής αποτέλεσε καταλύτη για την ροή και την αυτό-αποτελεσματικότητα. Ωστόσο, ο 
συνδυασμός σήμανσης και πρακτικής ενίσχυσε την παρώθηση των συμμετεχόντων. Με βάση 
τη Θεωρία των Πολυμέσων η σήμανση και η πρακτική μπορεί να έχουν θεμελιωθεί αλλά δεν 
είναι πάντα εφαρμόσιμες και απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση. 

 

Λέξεις κλειδιά: Βιντεοδιδασκαλίες λογισμικού, οπτική σήμανση, πρακτική, αυτό-
αποτελεσματικότητα, παρώθηση, γνωστικός φόρτος 
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Διδακτική αξιοποίηση των Διαδραστικών Σχολικών Βιβλίων στην 
εκπαίδευση των φοιτητών/τριών στο Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης 
 

Δ. Γκότζος 
dmgtzs@gmail.com 

 
Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας – 

 Δρ Επιστημών Αγωγής, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης 
 

Η παρούσα εισήγηση φιλοδοξεί να παρουσιάσει μια πρόταση διδακτικής αξιοποίησης των 
Διαδραστικών Σχολικών Βιβλίων που εφαρμόστηκε στο πλαίσιο του μαθήματος «Αναλυτικό 
Πρόγραμμα και Υπερμέσα» του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατά το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019. Το συγκεκριμένο μάθημα μάθημα αποσκοπεί αφενός να χρησιμοποιήσει την 
υπερμεσική τεχνολογία α) ως πλαίσιο για την ανάλυση ερμηνεία των θεωριών και πρακτικών 
δημιουργίας αναλυτικού προγράμματος β) ως γνωστικό αντικείμενο από το οποίο οι 
φοιτητές/-τριες πρέπει να αποκτήσουν συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες. Αφετέρου, στο 
μάθημα αυτό το αναλυτικό πρόγραμμα χρησιμοποιείται ως πλαίσιο για την ανάλυση και 
ερμηνεία των ρόλων που επιτελούν οι τεχνολογίες υπερμέσων σε διάφορες διαστάσεις του 
αναλυτικού προγράμματος και του τρόπου με τον οποίο μπορούν να ενεργοποιήσουν τη 
μάθηση. 

Στο παραπάνω πλαίσιο, κατά τη διδασκαλία του μαθήματος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-
2019 ενσωματώθηκε η αξιοποίηση των Διαδραστικών Σχολικών Βιβλίων ως ακολούθως: Σε 
καθένα/-μια φοιτητή/-τρια ανατέθηκε, στο πλαίσιο εργασίας, η μελέτη ενός από τα σχολικά 
εγχειρίδια του δημοτικού σχολείου που είναι αναρτημένα στο δικτυακό τόπο των 
Διαδραστικών Σχολικών Βιβλίων στην εμπλουτισμένη html μορφή. Οι φοιτητές/-τριες έπρεπε 
να εντοπίσουν και να καταγράψουν τα στοιχεία (πόρους) εμπλουτισμού ή, με άλλα λόγια, τα 
μαθησιακά αντικείμενα που έχουν ενσωματωθεί στα σχολικά εγχειρίδια. Εν συνεχεία, στο 
πλαίσιο της ενσωμάτωσης των 17 Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ στο 
αναλυτικό πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου καλούνταν να καταγράψουν τις συνδέσεις του 
περιεχομένου των υπαρχόντων μαθησιακών αντικειμένων με τους 17 ΣΒΑ. Τέλος καλούνταν 
να εστιάσουν σε μια συγκεκριμένη διδακτική ενότητα και να κάνουν αποδόμηση-δόμηση και 
αναδόμηση αυτής, δημιουργώντας και ενσωματώνοντας στο περιεχόμενό τους νέες 
δραστηριότητες-μαθησιακά αντικείμενα χρησιμοποιώντας διάφορες υπερμεσικές εφαρμογές. 

Με τον παραπάνω τρόπο οι φοιτητές/-τριες έκαναν τις δικές τους παρεμβάσεις στο αναλυτικό 
πρόγραμμα καταγράφοντας, αναλύοντας κριτικά και αξιοποιώντας τα μαθησιακά 
αντικείμενα που είναι ενσωματωμένα στα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία αλλά και στον Εθνικό 
Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου - Φωτόδεντρο και δημιούργησαν και δικές τους 
ανάλογες εφαρμογές. 

 
Λέξεις κλειδιά: Διαδραστικά σχολικά βιβλία, μαθησιακά αντικείμενα, αναλυτικό πρόγραμμα 

Σ10: Ανοικτές διδακτικές προσεγγίσεις και 
σχεδιασμοί 
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Δημιουργία ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων ενηλίκων 
σπουδαστών για αξιοποίηση σε Αντεστραμμένη Διδασκαλία 

 
Ι. Τζωρτζάκης 

johntzortzakis@gmail.com 
 

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Πολ. Μηχανικών ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου, Επιστ. Συνεργάτης 
ΑΣΠΑΙΤΕ 

 
Ο τρόπος διδασκαλίας στο σημερινό σχολείο, με τον καθηγητή να παραδίδει στον πίνακα το 
μάθημα και τους μαθητές να λύνουν ασκήσεις στο σπίτι, δεν έχει μεγάλες διαφορές με 
διδακτικές μεθόδους του παρελθόντος. Τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα απαιτούν 
παιδαγωγικές στρατηγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που εμπλέκουν ενεργά τους 
μαθητές στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς και την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στη 
διδασκαλία. Έρευνα στη βιβλιογραφία δείχνει ότι η εφαρμογή της Αντεστραμμένης 
Διδασκαλίας (flipped classroom), όπου οι ασκήσεις και οι δραστηριότητες εμπέδωσης των 
μαθητών μεταφέρονται στο σχολείο, ενώ η παράδοση του μαθήματος γίνεται στο σπίτι, με 
αξιοποίηση συνήθως βίντεο και άλλου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, φαίνεται πολύ 
υποσχόμενη, ενώ ταυτόχρονα έχει την αποδοχή τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών. 
Έρευνα στην εκπαίδευση ενηλίκων υποψήφιων εκπαιδευτικών συμπεραίνει ότι η κατανόηση 
και οι μαθητικές επιδόσεις των μαθητευόμενων αυξάνονται, ενώ ο απαιτούμενος διδακτικός 
χρόνος μειώνεται.  

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται η οργάνωση της διδασκαλίας, τα ψηφιακά εργαλεία 
και τα μαθησιακά αποτελέσματα, τεσσάρων ομάδων εκπαιδευτικών και υποψήφιων 
εκπαιδευτικών, στην επιμόρφωση/διδασκαλία των οποίων αξιοποιήθηκε το μοντέλο της 
Αντεστραμμένης Διδασκαλίας. Επίσης, παρουσιάζεται μέρος των μαθησιακών αντικειμένων 
που οι εκπαιδευόμενοι δημιούργησαν ως παραδοτέα, με μαθησιακό περιεχόμενο επιλογής τους, 
προκειμένου να αξιοποιηθεί σε εκπαίδευση μαθητών που διδάσκονται με Αντεστραμμένη 
Διδασκαλία. Τα μαθησιακά αντικείμενα δημιουργήθηκαν στην πλατφόρμα TED-Ed που δίνει τη 
δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, τροποποίησης ή δημιουργίας μαθημάτων που 
αποτελούνται από βίντεο, υπάρχοντα ή δημιουργημένα εξ αρχής, ερωτήσεις εμπέδωσης, 
πληροφορίες εμβάθυνσης, καθώς και ερωτήσεις που αποσκοπούν στη δημιουργία συζητήσεων 
μεταξύ τόσο των εκπαιδευόμενων, όσο και της ευρύτερης κοινότητας χρηστών της 
πλατφόρμας. 

 

Λέξεις κλειδιά: Αντεστραμμένη διδασκαλία, flipped classroom, ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, 
μαθησιακά αντικείμενα, TED-Ed, εκπαίδευση ενηλίκων 
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Το Διεθνές Αποθετήριο του LAMS: Ελεύθερες Ανοικτές Ακολουθίες 
Μαθησιακών Δραστηριοτήτων 

 
Σ. Παπαδάκης 

papadakis@eap.gr 
 

Μέλος ΣΕΠ, Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
 Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας 

 
Τα τελευταία χρόνια ο σχεδιασμός, η έρευνα και η εκπαιδευτική αξιοποίηση ψηφιακού 
περιεχομένου και ανοιχτών ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων αποτελούν ένα σημαντικό 
παράγοντα για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης. Η δυνατότητα εύκολου 
εντοπισμού, λήψης, επεξεργασίας και διαμοίρασης νέων ή βελτιωμένων εκδόσεων ανοικτών 
εκπαιδευτικών ψηφιακών πόρων ανοίγουν νέους ορίζοντες στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και 
βελτιώνουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

Το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS είναι ένα Διαδικτυακό Σύστημα 
Υποστήριξης της Διδασκαλία και Μάθησης στο οποίο δημιουργούνται και επεξεργάζονται ως 
μαθησιακά αντικείμενα «ακολουθίες μαθησιακών δραστηριοτήτων». Οι ακολουθίες δομούνται 
από δραστηριότητες με ένα πλήθος από ατομικές εργασίες, εργασίες για μικρές ομάδες ή για 
την ολομέλεια (τάξη) με δραστηριότητες οι οποίες βασίζονται τόσο σε περιεχόμενο όσο και στη 
συνεργασία. Οι δραστηριότητες μπορούν να δίνουν έμφαση - υποστηρίζουν διαφορετικές 
λειτουργίες, όπως: α) πληροφόρηση β) συνεργασία, γ) αξιολόγηση και δ) αναστοχασμό. 
Αντίγραφα των ακολουθών μπορούν να ανατίθενται σε ομάδες ή μεμονωμένους 
εκπαιδευομένους για εκπόνηση των δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής 
συνόδου (ώρα μαθήματος, εβδομάδες μελέτης, περιόδους μεικτής μάθησης κλπ). Κατά την 
εκπόνηση τους ενημερώνεται ο ψηφιακός φάκελος εργασιών (portfolio) κάθε εκπαιδευόμενου 
και ο εκπαιδευτικός εποπτεύει, διευκολύνει, υποστηρίζει, αξιολογεί και ανατροφοδοτεί τους 
εκπαιδευόμενους σε πραγματικό χρόνο δια ζώσης ή από απόσταση.  

Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται και αξιολογείται το Διεθνές αποθετήριο του LAMS 
(lamscommunity.org/lamscentral) το οποίο δίνει τη δυνατότητα διάθεσης 
επαναχρησιμοποιούμενων ακολουθιών LAMS όπως εκπαιδευτικά σενάρια, σχέδια διδασκαλίας, 
σχέδια μάθησης, φύλλα εργασίας κ.α. Το αποθετήριο δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του να 
αναζητούν ανά γνωστικό αντικείμενο, βαθμίδα εκπαίδευσης / ομάδα στόχο ή και ελεύθερα, 
ακολουθίες LAMS. Για τις ακολουθίες που τους ενδιαφέρουν μπορούν να βλέπουν τα 
μεταδεδομένα τους, να κάνουν προεπισκόπηση του περιεχόμενου καθώς και τις αξιολογήσεις 
και τα σχόλια άλλων επισκεπτών. Επιπλέον οι εγγεγραμμένοι – συνδεδεμένοι χρήστες έχουν τη 
δυνατότητα να κατεβάζουν και ανάλογα με την άδεια διάθεσης τους, να επεξεργάζονται τις 
ακολουθίες αλλά και να ανεβάζουν τις δικές τους ακολουθίες, είτε να τις αναθέτουν απευθείας 
σε εκπαιδευόμενους μέσω της υπηρεσίας lessonlams. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, μαθησιακά αντικείμενα, εκπαιδευτικό σενάριο, 
LAMS  
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Αξιοποιώντας τα εργαλεία Web 2.0 κατά την εκπαιδευτική διαδικασία έχουμε ως στόχο να 
προσεγγίσουμε την εκπαιδευτική διαδικασία με έναν νέο ελκυστικό τρόπο ώστε οι μαθητές και 
οι γονείς να γνωρίσουν πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα κοινωνικό δίκτυο για την προώθηση 
της συμμετοχής τους στην οικοδόμηση της γνώσης. Οι μαθητές αποκτούν νέες δεξιότητες στα 
πλαίσια του «ψηφιακού εγγραμματισμού» και μέσω της χρήσης των ΤΠΕ έχουν τη δυνατότητα 
να οδηγηθούν στην εμπέδωση και καλύτερη αφομοίωση της σχολικής γνώσης, καθώς γίνεται 
προσπάθεια επικέντρωσης σε συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε μαθητή. Επιπρόσθετα, η χρήση 
των ΤΠΕ αυξάνει τον βαθμό αλληλεπίδρασης τόσο μεταξύ των εκπαιδευόμενων και του 
εκπαιδευτικού, καθώς ο ρόλος του δεύτερου συνεχίζεται και έξω από την τάξη, όσο και μεταξύ 
των εκπαιδευόμενων, αφού καλούνται να συνεργαστούν στο πλαίσιο ομαδικών 
δραστηριοτήτων με ανταλλαγή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και απόψεων και εκτός τάξης.  

Στην παρούσα εργασία που αποτελεί μέρος της μεταπτυχιακής μου διατριβής στο τμήμα 
«Ψηφιακών Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Πειραιώς, παρουσιάζονται οι δυνατότητες του 
Edmodo, ενός παγκόσμιου, ασφαλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικής μάθησης 
για εκπαιδευτικούς και μαθητές καθώς και τα αποτελέσματα μελέτης που αφορούν τη συμβολή 
του Edmodo στην αύξηση της ενεργούς συμμετοχής των εκπαιδευόμενων κατά τη μαθησιακή 
διαδικασία. Η έρευνα διεξήχθη μέσω της χορήγησης διαφοροποιημένων, ως προς το 
περιεχόμενο και το βαθμό δυσκολίας τους, μαθησιακών δραστηριοτήτων ψηφιακής μορφής , 
σε 24 μαθητές της Δ’ τάξης δημοτικού σχολείου στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για μαθητές 
με μικτές ικανότητες, διαφορετικό ρυθμό μάθησης, διαφορετικής οικονομικής κατάστασης και 
εθνολογικής υπόστασης. Μέσα σε μία τέτοια σχολική τάξη η ομοιόμορφη διδασκαλία δεν 
ανταποκρινόταν στις επιμέρους ανάγκες των μαθητών. Χρειαζόταν προσαρμογή της 
διδασκαλίας προκειμένου να ανταποκριθεί στις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών. 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι η διαφοροποιημένη διδασκαλία 
ενισχύεται από την ηλεκτρονική επικοινωνία και έτσι, επιτυγχάνεται η συμμετοχική μάθηση με 
την ενεργή συμμετοχή όλων των εκπαιδευόμενων στη μαθησιακή διαδικασία. 

 

Λέξεις κλειδιά: Web 2.0, Edmodo, διαφοροποιημένη διδασκαλία, ενεργή συμμετοχή 
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Περιβάλλοντα προγραμματισμού εικονικού ρομπότ για την 
προσχολική εκπαίδευση 

Δ. Νικολός , Α. Μισιρλή, Β. Κόμης, Α. Φιλιππίδη
{dnikolos, amisirli, komis, afilippidi}@upatras.gr 

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 

Οι μαθητές της προσχολικής εκπαίδευσης, ηλικίας 5-7 ετών, μπορούν να επιλύσουν κατάλληλα 
προγραμματιστικά προβλήματα σε αντίστοιχα περιβάλλοντα όπως το Bee-Bot, το ScratchJr 
κ.α. Θεωρήσαμε το Ψηφιακό Σχολείο την κατάλληλη πλατφόρμα για την ανάπτυξη 
προγραμματιστικών περιβαλλόντων ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των μαθητών στην 
ελληνική προσχολική εκπαίδευση.  

Για τον σκοπό αυτό, δημιουργήσαμε ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους που αφορούν το 
προγραμματισμό ενός εικονικού ρομπότ στην οθόνη του υπολογιστή. Οι σχεδιαστικές 
επιλογές που έγιναν για όλα τα αντικείμενα είναι οι εξής: α) Ο χρήστης προγραμματίζει ένα 
ρομπότ ώστε να κινείται σε ένα δισδιάστατο δάπεδο χρησιμοποιώντας τις εντολές μπροστά, 
πίσω, αριστερά και δεξιά. Οι εντολές εκτελούνται με άξονα αναφοράς την κατεύθυνση του 
ρομπότ (Logo και Bee-Bot). β) Ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει το πρόγραμμα, να διακόψει το 
πρόγραμμα καθώς εκτελείται και να το συνεχίσει αργότερα, να σταματήσει το πρόγραμμα, να 
διαγράψει ολόκληρο το πρόγραμμα και να επιλέξει αν το ρομπότ θα αφήνει ίχνος ή όχι. γ) Το 
σημείο εκκίνησης του ρομπότ είναι προκαθορισμένο και μοναδικό. Με αυτόν τον τρόπο το 
πρόγραμμα έχει μόνο ένα αποτέλεσμα. δ) Ο χρήστης επιλέγοντας κάποια εντολή βλέπει την 
εκτέλεση του προγράμματος μέχρι εκείνο το σημείο. 

Δημιουργήθηκαν επτά αντικείμενα: 

1. Βασικός προγραμματισμός ρομπότ, προγραμματιστικό περιβάλλον με επιλογή δαπέδου
(για γλώσσα, αριθμητική κ.α.) και εμφάνισης ρομπότ (πασχαλίτσα, αυτοκίνητο και
μαθητής).

2. Σύνθετος προγραμματισμός ρομπότ, προγραμματιστικό περιβάλλον με επιπλέον
δυνατότητα διαγραφής μίας εντολής και εισαγωγής εντολών στο σημείο επιλογής.

3. Κίνηση σε λαβύρινθο για συλλογή αντικειμένου, χωρίς δυνατότητα διόρθωσης
προγράμματος. Περιβάλλον στο οποίο το ρομπότ αναζητά ένα αντικείμενο μέσα σε έναν
λαβύρινθο.

4. Κίνηση σε λαβύρινθο για συλλογή αντικειμένου, με δυνατότητα διόρθωσης
προγράμματος.

5. Κίνηση ρομπότ σε λαβύρινθο, χωρίς δυνατότητα διόρθωσης προγράμματος, περιβάλλον
στο οποίο το ρομπότ πρέπει να οδηγηθεί στην έξοδο από τον λαβύρινθο

6. Κίνηση ρομπότ σε λαβύρινθο, με δυνατότητα διόρθωσης προγράμματος

7. Προγραμματισμός ρομπότ με επεξεργασία δαπέδου, περιβάλλον στο οποίο ο χρήστης
μπορεί να τοποθετήσει εμπόδια και αντικείμενα στο δάπεδο.

Σ11: Ανοικτά περιβάλλοντα προγραμματισμού 
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Θεωρούμε πως οι μαθητές της προσχολικής εκπαίδευσης θα έχουν την ευκαιρία να 
καλλιεργήσουν την υπολογιστική σκέψη επιλύοντας κατάλληλα προβλήματα 
χρησιμοποιώντας τους ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους που δημιουργήθηκαν. 

 

Λέξεις κλειδιά: Προγραμματιστικό περιβάλλον, προσχολική εκπαίδευση, ρομπότ, λαβύρινθος
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Η διδασκαλία βασικών αρχών προγραμματισμού καθίσταται επιτακτική ανάγκη στις μέρες μας 
σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο για να βοηθήσει τους νέους να αναπτύξουν τεχνολογική ευχέρεια 
και να κατανοήσουν βαθύτερα την νέα ψηφιακή πραγματικότητα, αλλά ακόμα και να μπορούν 
να παρέμβουν σε αυτήν. Προς αυτήν την κατεύθυνση η πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Προγραμματισμού» (EU CodeWeek), στοχεύει στην εμπλοκή όσο το δυνατόν περισσοτέρων 
εκπαιδευτικών και μαθητών μέσα από δράσεις κώδικα τόσο στην τυπική όσο και στην άτυπη 
μάθηση. Η βασική ιδέα είναι να γίνει ο προγραμματισμός πιο προσιτός στου μαθητές, 
απομυθοποιώντας στερεότυπα στον χώρο της Πληροφορικής και να τους βοηθήσει να κάνουν 
τα πρώτα τους βήματα προς την ψηφιακή δημιουργικότητα. 

Ταυτόχρονα, νέες τάσεις όπως τα ψηφιακά παιχνίδια, έχουν εισχωρήσει δυναμικά στο τοπίο 
της καινοτόμου εκπαίδευσης, προσφέροντας μια πρωτόγνωρη ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς 
να υιοθετήσουν προοδευτικές μεθόδους. Μέσα από την υποστηριζόμενη από ψηφιακά 
παιχνίδια μάθηση (Digital Game-Based Learning), κυριαρχούν τα στοιχεία της διασκέδασης, της 
παιγνιώδους διάθεσης, της αίσθησης της χαράς, της φαντασίας και της φυσικής περιέργειας, 
επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο υψηλά επίπεδα συμμετοχής και εμπλοκή του 
εκπαιδευόμενου στη μαθησιακή διαδικασία. Όμως, παρά τη συνεχή και αυξανόμενη παραγωγή 
υλικού βασιζόμενου σε ψηφιακά παιχνίδια για μαθησιακούς σκοπούς, η μελέτη της χρήσης 
ψηφιακών παιχνιδιών από μαθητές και εκπαιδευτικούς και η ένταξή τους στην πρακτική της 
τάξης αποτελεί ένα ανοιχτό ερευνητικό πρόβλημα.  

Η παρούσα μελέτη αφορά την παρουσίαση της CodeWeek για το έτος 2019 στην Ελλάδα, με 
έμφαση στις εκδηλώσεις εκμάθησης προγραμματισμού μέσα από ψηφιακά παιχνίδια. Μέσα 
από την ανάλυση των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν προέκυψε ότι αρκετές από αυτές 
είχαν ως βάση τα ψηφιακά παιχνίδια και πως η πλειονότητα των εμπλεκόμενων αξιολόγησε 
θετικά την ποιότητα τους και τη χρησιμότητα των παιχνιδιών στη διδακτική πράξη. Η εργασία 
καταλήγει με την ανάγκη κατάλληλου παιδαγωγικού πλαισίου, ώστε να αξιοποιήσουν 
αποτελεσματικά τα ψηφιακά παιχνίδια σχεδιάζοντας κατάλληλες μαθησιακές δραστηριότητες 
σύμφωνα και με τους στόχους των προγραμμάτων σπουδών. Επίσης, αναδεικνύεται η ανάγκη 
για περισσότερες εμπειρικές μελέτες για εμβάθυνση στον κόσμο των ψηφιακών παιχνιδιών, 
ώστε να καταλάβουμε τις πολλαπλές πτυχές που καθιστούν τα παιχνίδια ένα πραγματικά 
ενδιαφέρον και αποτελεσματικό μέσο για διδασκαλία και μάθηση στον 21ο αιώνα. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακά Παιχνίδια, Εκμάθηση Προγραμματισμού, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα του 
Προγραμματισμού   
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Το Scratch είναι ένα πολύπλευρο προγραμματιστικό περιβάλλον που προσφέρεται για 
διαφορετικές προγραμματιστικές προσεγγίσεις όπως: ο βασισμένος σε αντικείμενα 
προγραμματισμός, ο καθοδηγούμενος από γεγονότα προγραμματισμός, ο παράλληλος 
προγραμματισμός και ο δομημένος (τμηματικός και ιεραρχικός) προγραμματισμός. Τα είδη 
αυτά των προγραμματιστικών προσεγγίσεων, όταν παρατηρηθούν υπό το πρίσμα της 
τμηματοποίησης του κώδικα μπορούν να αντιστοιχηθούν στα επίπεδα της ταξινομίας SOLO 
(Structure of the Observed Learning Outcome), η οποία προτείνει την αξιολόγηση της γνώσης 
με βάση τη δομή του παρατηρούμενου μαθησιακού αποτελέσματος, ώστε να προκύψει μια 
μέθοδος αξιολόγησης των διαφορετικών προγραμματιστικών προσεγγίσεων.  

H ταξινομία SOLO μπορεί να εφαρμοστεί στον τρόπο θέασης του κώδικα που παράγεται στο 
Scratch ως ακολούθως: (α) Η εξέταση σε επίπεδο χρησιμοποιούμενης εντολής μπορεί να 
αντιστοιχηθεί στο μονοδομικό επίπεδο της SOLO, (β) η εξέταση σε επίπεδο προγραμματιστικής 
δομής (ακολουθία, επιλογή, επανάληψη) μπορεί να αντιστοιχηθεί στο πολυδομικό επίπεδο της 
SOLO, (γ) η εξέταση σε επίπεδο σεναρίου με συνδυασμό προγραμματιστικών δομών μπορεί να 
αντιστοιχηθεί στο σχεσιακό επίπεδο της SOLO, ενώ (δ) η εξέταση σε επίπεδο λειτουργιών του 
προγράμματος μπορεί να αντιστοιχηθεί στο επίπεδο εκτεταμένης γενίκευσης της SOLO.  

Η χρήση της ταξινομίας SOLO μπορεί να λάβει χώρα και στο εσωτερικό καθενός από τα 
προαναφερθέντα επίπεδα. Για παράδειγμα στο επίπεδο: (α) Της εντολής μπορεί να υπεισέλθει 
μια ποικιλία εντολών χωρίς όρισμα ή με όρισμα διάφορα είδη δεδομένων όπως σταθερές, 
μεταβλητές, στοιχεία, δομών δεδομένων, αποτελέσματα υπολογισμών διαφόρων τύπων 
συναρτήσεων. (β) Της προγραμματιστικής δομής επανάληψης μπορεί να υπάρχει η εντολή 
χωρίς όρισμα "για πάντα", η εντολή προκαθορισμένου πλήθους επαναλήψεων, η εντολή 
επανάληψης υπό συνθήκη και οι διάφορες αναδρομικές τεχνικές. (γ) Του σεναρίου που 
συνδυάζονται οι προγραμματιστικές εντολές μπορεί να έχουμε σειριακούς ή/και παράλληλους 
συνδυασμούς δομών του ιδίου ή περισσοτέρων τύπων και διαφόρους βαθμούς εμφώλευσης. 
(δ) Των λειτουργιών μπορεί να προκύψουν σειρές που να βασίζονται σε εντολές (π.χ. την εντολή 
"εάν_τότε_αλλιώς"), σε προγραμματιστικές δομές (συνδυασμοί εντολών επιλογής για τον 
εντοπισμό συγκεκριμένης τιμής), σε επιμέρους σενάρια που αναζητούν τιμές με τεχνικές polling 
ή/και interrupt. Τέλος, αναδεικνύεται μια επιπλέον διάσταση εφαρμογής της ταξινομίας SOLO 
αν εξεταστεί ο τρόπος δόμησης ενός προγράμματος με κριτήριο τα εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται (έλλειψη εργαλείων, μηνύματα, διαδικασίες, κλώνοι και συνδυασμοί τους). 

 

Λέξεις κλειδιά: ταξινομία SOLO, διδακτική προγραμματισμού, Scratch 
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Εφαρμογή της ταξινομίας SOLO ως μεθόδου σχεδίασης ενός MOOC 
για τη διδασκαλία του προγραμματισμού σε Scratch 
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1 Φοιτητής Τμήματος Πληροφορικής, ΕΚΠΑ 
2 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Μηχανικός Υπολογιστών, ΑΠΘ 

3 Φοιτητής Τμήματος Μαθηματικών, ΕΚΠΑ 
4 Εκπαιδευτικός πληροφορικής 

 
Τα MOOCs (Massive Open Online Courses)είναι μια σχετικά πρόσφατη προσέγγιση της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης. Βασικό συστατικό των MOOCs είναι οι βιντεοσκοπημένες διαλέξεις 
συχνά ακολουθούμενες από μαθησιακές δραστηριότητες, γεγονός που τους δίνει κατά κύριο 
λόγο χαρακτηριστικά δασκαλοκεντρικής προσέγγισης. Η μεγάλη διάδοση των MOOCs και η 
απαίτηση για την ανάπτυξη νοητικών δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου αναδεικνύει την ανάγκη 
για τη σχεδίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με περισσότερο μαθητοκεντρικό 
προσανατολισμό και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Η εργασία αυτή παρουσιάζει τις αρχές 
σχεδίασης ενός MOOC, που δεν αφορά τον προγραμματισμό καθαυτό (που απαιτεί άμεση, 
επίπονη και ενεργή εμπλοκή του εκπαιδευόμενου στη σχεδίαση, ανάπτυξη και κυρίως στη 
συγγραφή και εκσφαλμάτωση), αλλά τις διδακτικές τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν 
στη διδασκαλία του προγραμματισμού σε μικρές ηλικίες στο προγραμματιστικό περιβάλλον 
του Scratch. Ξεκινώντας αντίστροφα, η σχεδίαση λαμβάνει υπόψη της τα αναμενόμενα 
μαθησιακά αποτελέσματα από ένα τέτοιο μάθημα και αξιοποιεί την ταξινομία SOLO ώστε να 
καθοριστούν οι παιδαγωγικές, διδακτικές, και προγραμματιστικές, διδακτικές και 
παιδαγωγικές προδιαγραφές του.  

Το MOOC με τίτλο "Διδακτικές προσεγγίσεις στον Προγραμματισμό με το Scratch" είναι 
διαθέσιμο από το 2017 στην πλατφόρμα Coursity.gr (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων). 
Το περιεχόμενό του αρθρώνεται σε τέσσερεις ενότητες, με θέμα ένα εικονικό ρομπότ σε ρόλους 
αυτόματου, αυτόνομου, τηλεχειριζόμενου και συμμετέχοντος ως συνεργαζόμενου σε παιχνίδι, 
που κάθε μια αντιστοιχεί σε τέσσερα επίπεδα της ταξινομίας SOLO (μονοδομικό, πολυδομικό, 
σχεσιακό και εκτεταμένης γενίκευσης). Στόχος είναι η σταδιακή ανάπτυξη της γνώσης των 
εκπαιδευόμενων για την κατανόηση θεμάτων διδασκαλίας του προγραμματισμού μέχρι τη 
δημιουργία πρωτότυπων μαθησιακών δραστηριοτήτων από τους ίδιους. 

Το εκπαιδευτικό υλικό διαπερνάται εγκάρσια από νήματα ειδικών θεμάτων διαρθρωμένα -με 
τη βοήθεια της ταξινομίας SOLO- έτσι ώστε να δημιουργούν νοητικές σκαλωσιές. Τέτοια νήματα 
είναι: (α) η αναπαράσταση των δεδομένων, (β) η ενδο-δόμηση των εντολών, (γ) οι 
προγραμματιστικές δομές ακολουθίας, επανάληψης και επιλογής, (δ) οι τρόποι δόμησης 
επαναλήψεων με αναδρομή, κλώνους και μηνύματα, (ε) οι τρόποι ανίχνευσης συμβάντων, (στ) 
η επικοινωνία και ο συγχρονισμός μεταξύ διεργασιών (ζ) τα εργαλεία τμηματοποίησης 
αναπαράστασης του κώδικα, (η) ο παράλληλος και ο σειριακός προγραμματισμός, ο 
καθοδηγούμενος από γεγονότα προγραμματισμός και ο βασισμένος σε αντικείμενα 
προγραμματισμός. 

 

Λέξεις κλειδιά: MOOC, ταξινομία SOLO, διδασκαλία προγραμματισμού, Scratch 
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Edmodo: Διδακτικό σενάριο εναλλακτικού υλικού στην Ανοιχτή 
και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση του Ελληνικού Ανοιχτού 

Πανεπιστημίου 
 

Β. Ρέππα  
sw18671136@uniwa.gr 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
 

Τα τελευταία χρόνια η μάθηση παρουσιάζεται ως ενεργητική και όχι ως παθητική διαδικασία 
η οποία κεντρίζει το ενδιαφέρον τόσο των μαθητών όσο και των ενηλίκων εκπαιδευομένων, 
ενεργοποιώντας την κριτική σκέψη και παράγοντας γνώσεις που υπόκεινται σε κοινωνικές 
συζητήσεις. Είναι πλέον σαφές αφενός πως η μάθηση βρίσκεται σε πλαίσια και στις σχέσεις 
όχι μόνο στο μυαλό των ατόμων αφετέρου πως η ηλεκτρονική πλατφόρμα στηρίζεται στο 
ενεργητικό και πειραματιζόμενο στυλ μάθησης. Τέτοιου είδους διαλογικές συζητήσεις 
συναντώνται σε blogs, twitter θέσεις, και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το 
facebook και to edmodo,τα οποία χρησιμοποιούνται πολύ συχνά από μεγάλη μερίδα 
πληθυσμού οι οποίοι εξοικειωμένοι με τα δίκτυα μπορούν να ανταποκριθούν, να 
προβληματιστούν, να συζητήσουν και να κατακτήσουν την νέα γνώση μέσα από μια διαλογική 
έρευνα, μέσα από μια διαφορετική διαδικασία μάθησης. 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα διδακτικό σενάριο με τη δημιουργία ενός 
εναλλακτικού υλικού σε ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο του τέταρτου τόμου της ενότητας 
Ανοιχτή και Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ΕΚΠ 65) του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου 
(ΕΑΠ). Αρχικά προσδιορίζεται το είδος του εναλλακτικού υλικού και ο τίτλος του και στη 
συνέχεια παρουσιάζεται το σενάριο, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και οι οδηγίες. Με το 
διδακτικό σενάριο επιδιώκεται η αξιοποίηση μιας δωρεάν και ασφαλούς πλατφόρμας 
κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικής μάθησης ειδικά σχεδιασμένη για εκπαιδευτικούς, το 
Edmodo, ώστε οι φοιτητές να επικοινωνήσουν με τους συμφοιτητές τους και μέσω αυτού του 
κοινωνικού δικτύου και να κατακτήσουν τη γνώση.  

Γενικότερα μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να 
χρησιμοποιούν ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον στο οποίο δημοσιεύουν ανακοινώσεις σχετικές 
με το μάθημα, οι καθηγητές θα αναθέτουν εργασίες στους φοιτητές και θα αναρτούν βαθμούς 
έχοντας δημιουργήσει ομάδες φοιτητών. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν διαπιστώνεται πως 
μπορεί να υπάρξει και η αντίστοιχη πλατφόρμα και για τους φοιτητές του μεταπτυχιακού 
προγράμματος Επιστήμες Αγωγής. Μέσω της αξιοποίησης της πλατφόρμας προτείνονται 
επιπλέον τρεις ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και τρεις δραστηριότητες με τις απαντήσεις τους, 
ασκήσεις απαραίτητες, σύμφωνα πάντα με τις βασικές ιδέες της εξ αποστάσεως μάθησης, για 
τον έλεγχο της κατανόησης του εν λόγω κεφαλαίου. 

 
Λέξεις κλειδιά: Edmodo, εναλλακτικό υλικό, ηλεκτρονική πλατφόρμα, Ανοιχτή και Εξ 
Αποστάσεως εκπαίδευση, αυτοαξιολόγηση 

  

Σ12: Ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι και 
εκπαιδευτικά σενάρια 
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Let’s wiki! Επιμόρφωση εκπαιδευτικών συστάδας 1 στις Τ.Π.Ε. Β1’ 
επιπέδου 
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Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

 
Στην Ελλάδα κατά κοινή παραδοχή το εκπαιδευτικό σύστημα προσεγγίζει τη γνώση αφενός σε 
επίπεδο ύλης μεταδόσιμης σε εντός σχολικών και χρονικών ορίων, αφετέρου θεωρώντας 
δάσκαλο και βιβλίο ως αυθεντίες και μοναδικές πηγές. Τα παραπάνω καθιστούν αδύναμη την 
προετοιμασία μαθητευόμενων για ανάγκες πραγματικής ζωής. Οι πρακτικές νέων και 
πολλαπλών γραμματισμών συνεπάγονται αξιοποίηση ψηφιακών πόρων και σύσταση νέων 
αξιών, στάσεων, συμπεριφοράς εκπαιδευτικών και μαθητών. Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας 
Υπολογιστών & Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε..) Διόφαντος του Υπουργείου Παιδείας υλοποιεί 
προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών 
(Τ.Π.Ε.) επιδιώκοντας μεταβολή του πυρήνα της παιδαγωγικής διαδικασίας, χωροχρονικά 
ελεύθερη επικοινωνία, συμμετοχή, δικτύωση, συνεργασία, διαμοιρασμό δεδομένων ως 
δεξιότητες πολιτών 21ου αιώνα.  

Η τρίωρη συνεδρία ‘Let’s wiki’ έλαβε χώρα από εκπαιδευτικό Αγγλικής γλώσσας ως πρακτική 
εξάσκηση σε πρόγραμμα επιπέδου Β1, στο πλαίσιο επιμόρφωσής της στα Πανεπιστημιακά 
Κέντρα (ΠΑΚΕ). Το θέμα της ενότητας ‘Συνεργατικά και άλλα εργαλεία γενικής χρήσης’ ήταν 
ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι. Στη συγκεκριμένη δράση εκπαιδευτικοί συστάδας 1 (φιλόλογοι, 
καλλιτεχνικών, ξένων γλωσσών, κ.α.), επιμορφώνονταν εξ αποστάσεως διαμέσου του 
Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης Moodle και της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης Blackboard 
Collaborate.  

Η μεθοδολογία βασίστηκε σε αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, βιωματικής και μεικτής μάθησης, 
κοινωνικοπολιτισμικές-εποικοδομιστικές θεωρίες, ομαδοσυνεργατικές τεχνικές. Οι στόχοι 
περιλάμβαναν ενσωμάτωση γνώσεων ή εμπειριών επιμορφούμενων, ανάληψη πρωτοβουλιών, 
αυτοέκφραση, καλλιέργεια κριτικής σκέψης και δημιουργικότητας, ανάπτυξη μεταγνωστικών 
ικανοτήτων μέσα από διάδραση με επιμορφώτρια, ομότιμους, και ψηφιακούς πόρους. Το 
ενδιαφέρον και η ενεργητική εμπλοκή των συμμετεχόντων έγιναν εμφανή με υποβολή 
ερωτημάτων, αμφισβήτηση και διαπραγμάτευση ιδεών, εμψύχωση λοιπών μελών, συνεισφορά 
και πολυτροπικό εμπλουτισμό εισαγόμενων στο ίδιο το εργαλείο, σύσταση προσωπικών 
λογαριασμών wiki, σχολιασμό προϊόντων και τακτικών. Ανατροφοδότηση δόθηκε με 
παρεμβάσεις προφορικώς στα εικονικά δωμάτια, γραπτώς στο χώρο σύγχρονης επικοινωνίας 
(chat) της πλατφόρμας, και στο σημείο ‘comments’ του wiki επίδειξης, καθώς και μέσω 
προαιρετικών ανώνυμων ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων.  

Μέσω των συνεργατικών εγγράφων προήχθη εκτίμηση της σημασίας της συμπερίληψης του 
κάθε μέλους, και της συλλογικά οικοδομήσιμης γνώσης. Η συνολική συνειδητοποίηση της 
προστιθέμενης αξίας των εργαλείων ΤΠΕ και η μετουσίωσή της στην πράξη συνιστούν 
ταυτότητες εκπαιδευτικών που θα καθοδηγούν, στηρίζουν και συμπορεύονται με τη 
μαθητιώσα νεολαία, διεκδικώντας ένα καλύτερο αύριο. 

 
Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση ενηλίκων, επιμόρφωση Β’ επιπέδου στις ΤΠΕ, νέες ταυτότητες 
εκπαιδευτικών-μαθητών, πολυγραμματισμοί, μεικτή μάθηση 
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Στη σύγχρονη εποχή, τα συνεχή τεχνολογικά επιτεύγματα αλλά και η αύξηση του αριθμού των 
μαθητών που ασχολούνται με τα ηλεκτρονικά μέσα, διευκόλυναν την αξιοποίηση της 
τεχνολογίας για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι οικονομολόγοι εκπαιδευτικοί 
τα τελευταία χρόνια δείχνουν να ξεφεύγουν από την καθιερωμένη διδασκαλία με διάλεξη και 
να υιοθετούν τη χρήση των νέων τεχνολογιών για την υποστήριξη του έργου τους, διότι 
προωθεί την ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία και βοηθάει στην 
επίτευξη των μαθησιακών στόχων. 

Η ανάπτυξη του κλάδου της εκπαιδευτικής τεχνολογίας κατέστησε δυνατή την αξιοποίηση των 
τεχνικών μέσων στη διδασκαλία και τη μάθηση με στόχο την οργάνωση διδακτικού υλικού για 
την επίλυση προβλημάτων της διδασκαλίας, της μάθησης και της εκπαίδευσης γενικότερα. Μία 
από αυτές τις τεχνικές είναι η προσομοίωση. Οι προσομοιώσεις παρέχουν στους μαθητές ένα 
είδος φανταστικού κόσμου ή ένα είδος κόσμου που αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, μέσα 
στον οποίο τους δίνεται η δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν, να πάρουν αποφάσεις, να τις 
εφαρμόσουν και να αντιληφθούν άμεσα τα αποτελέσματά τους.  

Η εργασία παρουσιάζει σύντομα την τεχνική της προσομοίωσης, υπό το πρίσμα της 
διδασκαλίας γενικά και ειδικά οικονομικών εννοιών, καθώς και το μαθησιακό αντικείμενο της 
συμπεριφοράς του νοικοκυριού κατά τη ζήτηση αγαθών. Για το μαθησιακό αυτό αντικείμενο 
παρουσιάζεται συγκεκριμένο λειτουργικό μοντέλο, το οποίο αποτελεί την απαραίτητη 
προϋπόθεση για ένα λογισμικό προσομοίωσης. Κατά την ανάπτυξη ηλεκτρονικών 
εκπαιδευτικών εφαρμογών για τα οικονομικά θα πρέπει να ακολουθείται εκπαιδευτικός 
σχεδιασμός, που θα στηρίζεται στη διδακτική των οικονομικών και θα λαμβάνει υπόψη τόσο το 
τρέχον αναλυτικό πρόγραμμα όσο και την φύση των οικονομικών μαθημάτων. Η εργασία 
καταλήγει σε πρόταση σχεδιασμού ενός λογισμικού προσομοίωσης, περιγράφοντας τα βασικά 
λειτουργικά του χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το λειτουργικό μοντέλο που προηγουμένως έχει 
περιγραφεί. 

Τέλος, για να έχει πρακτική αξία το εγχείρημα, η εργασία προτείνει ένα μικροσενάριο 
αξιοποίησης του σχεδιαζόμενου λογισμικού από τον εκπαιδευτικό μέσα στην τάξη, έτσι ώστε 
να βελτιωθεί η διδακτική πρακτική. Η επιλογή της νέας αυτής διδακτικής μεθόδου για τη 
διδασκαλία οικονομικών εννοιών, επαφίεται στον εκπαιδευτικό και στην ικανότητά του να την 
αξιοποιήσει μέσα στην τάξη για να αναβαθμίσει το διδακτικό του έργο προς όφελος των 
μαθητών του. 

 

Λέξεις κλειδιά: Προσομοίωση, λογισμικό, διδακτική οικονομικών, συμπεριφορά νοικοκυριού, 
μικροσενάριο 
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Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

 
Ο ψηφιακός γραμματισμός είναι πλέον θεμελιώδης στην εκπαίδευση σήμερα και η συμμετοχή 
εκπαιδευτικών και μαθητών σε Ευρωπαϊκές κοινότητες προσφέρει πολλές δυνατότητες προς 
αυτήν την κατεύθυνση. Στη νέα αυτή παγκόσμια τάξη, η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας και 
των νέων τεχνολογιών προσφέρουν ευκαιρίες επικοινωνίας τόσο σε τοπικό όσο και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο (Mitsikopoulou, 2007). Βασικός στόχος των ψηφιακών εργαλείων είναι να 
παρέχουν αυθεντικές μαθησιακές δραστηριότητες και να ενθαρρύνουν την έκφραση και την 
προσωπική εμπλοκή των μαθητών. Τα εργαλεία δεύτερης γενιάς (Web.02) παίζουν σημαντικό 
ρόλο στην ενεργή συμμετοχή, την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων και τη συνεργατική επίλυση 
προβλημάτων, χαρακτηριστικά των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών όσον αναφορά την 
ένταξη ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο σχεδιάστηκε για να υλοποιηθεί στο μάθημα της 
Αγγλικής γλώσσας σε έξι διδακτικές ώρες σε μαθητές τρίτης γυμνασίου με υψηλό επίπεδο 
γλωσσομάθειας Γ1 σύμφωνα με το Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες [ΚΕΠΑ] 
/Common European Framework for Languages [CEFR] (2001) και το Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών 
για τις ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ-ξγ) (2016). 

Ο στόχος του εκπαιδευτικού σεναρίου, μέσα από τα πολλαπλά είδη γραμματισμού, είναι να 
συμβάλλει στη δημιουργία γνώσεων, πεποιθήσεων και στάσεων σαν μέσο κοινωνικής 
πρακτικής (Steet, 2003). Πιο συγκεκριμένα, οι γραμματισμοί που το σενάριο επιδιώκει να 
αναπτύξει περιλαμβάνουν α) τον οπτικό γραμματισμό - την ικανότητα να κατανοούν και να 
ερμηνεύουν έργα τέχνης και διαδικτυακούς πόρους, β) τον ψηφιακό γραμματισμό - την 
ικανότητα να εντοπίζουν πληροφορίες σε ιστότοπους γενικής χρήσης, να συμμετάσχουν σε 
διαδικτυακές κοινότητες και να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία για να χρησιμοποιήσουν τις 
πληροφορίες, γ) τον πληροφοριακό γραμματισμό - την ικανότητα ανεύρεσης, αξιολόγησης και 
σύνθεσης πληροφοριών σε ευρύτερες διαδικτυακές κοινότητες, και δ) τον κριτικό γραμματισμό 
- την ικανότητα να θέτουν ερωτήματα σχετικά με το περιεχόμενο, να αμφισβητούν και να 
αξιολογούν τις ιδέες/έννοιες που παρουσιάζονται, να αξιοποιούν διαδικτυακούς πόρους με 
ασφάλεια. Έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη υψηλών νοητικών διεργασιών (higher-order skills) 
μέσω ανάλυσης/αξιολόγησης πληροφοριών με κριτικό τρόπο και ανάπτυξη της αυτογνωσίας 
μέσω ατομικών και γενικών στάσεων (metacognitive knowledge). 

 

Λέξεις κλειδιά: Web2 εργαλεία, κονεκτιβισμός, πολυγραμματισμοί, νοητικές διεργασίες 
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Η αξιοποίηση της εικονικής πραγματικότητας ως εναλλακτική 
διδακτική μεθοδολογία στην εκπαίδευση των προσφύγων μαθητών 

 
Κ. Καλέμης1,2 

kkalemi@geol.uoa.gr 
 

1 Συντονιστής Εκπ/σης Προσφύγων, Μέλος Αυτοτελούς Τμήματος για τον Συντονισμό και την 
Παρακολούθηση της Εκπ/σης των προσφύγων - ΥΠΑΙΘ 

2 Επιμορφωτής ΕΚΔΔΑ - ΙΝΕΠ 

 
Η εικονική πραγματικότητα αποτελεί μια πρόσφατη σχετικά ανακάλυψη, η οποία όχι μόνο έχει 
καταφέρει να επηρεάσει σε αρκετά μεγάλο βαθμό την καθημερινότητα και τις επιστήμες, αλλά 
πολύ περισσότερο φαίνεται ότι έχει τεράστιες δυνατότητες για περαιτέρω αξιοποίησή της στο 
μέλλον. Η νέα τάση που φαίνεται να επικρατεί, έχοντας ως βασικό εκπρόσωπό της την εικονική 
πραγματικότητα, είναι η αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή. Μέχρι τώρα δινόταν 
περισσότερο βάση στην εξέλιξη και βελτίωση των υπολογιστικών συστημάτων˙ πλέον η 
προσοχή των ερευνητών στρέφεται στην επικοινωνία του ανθρώπου με τον υπολογιστή. 
Μελετώντας μάλιστα τη σύγχρονη βιβλιογραφία, φαίνεται ότι είναι πλέον ευρέως αποδεκτό 
από την ερευνητική κοινότητα, ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας θα είναι πολύ μεγαλύτερη και 
ουσιαστικότερη αν δοθεί βάση ακριβώς στην αλληλεπίδραση υπολογιστή και ανθρώπου. Ένας 
από τους βασικούς σκοπούς της συγκεκριμένης εργασίας είναι η παρουσίαση των εννοιών της 
εικονικής πραγματικότητας γενικά και πιο συγκεκριμένα των εικονικών κόσμων, των 
εικονικών περιβαλλόντων και των εικονικών περιβαλλόντων μάθησης. Αφού προχωρήσουμε 
σε μια αναλυτική περιγραφή των όρων αυτών, θα ασχοληθούμε με το πώς σχετίζεται η εικονική 
πραγματικότητα με την εκπαίδευση και θα προτείνουμε διάφορες εφαρμογές της, οι οποίες 
μπορούν να αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς για μια πιο ενδιαφέρουσα, κινητοποιητική 
και σφαιρική διαδικασία μάθησης. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι η συνεχής ανάπτυξη 
της τεχνολογίας, δίνει τη δυνατότητα για αναβάθμιση της ποιότητας της εμβύθινσης που 
μπορεί να γίνει αντιληπτή από το χρήστη, μέσω της βελτίωσης των συσκευών εισόδου και 
εξόδου, ενώ παράλληλα μειώνεται και το κόστος αυτών των συσκευών, που τουλάχιστον μέχρι 
τώρα είναι απαγορευτικό για το μέσο χρήστη. Έτσι θα έλεγε κανείς ότι δεν θα αργήσει η μέρα 
που η Εικονική Πραγματικότητα θα βρεθεί σε κάθε σπίτι, ιδιαίτερα αν υποστηριχθεί από τον 
τομέα της ψυχαγωγίας και των παιχνιδιών. 

Τέλος, θα συζητηθούν και θα παρουσιαστούν προτάσεις αξιοποίησης της στην εκπαίδευση των 
προσφύγων μαθητών. Οι μαθητές απορροφούν πληροφορίες πολύ καλύτερα αν εισέλθουν σε 
ένα περιβάλλον 3D που κάνει τα πάντα πιο διασκεδαστικά, συναρπαστικά και ευχάριστα. Η 
εικονική πραγματικότητα προσφέρει στους μαθητές να εξερευνούν, να ταξιδεύουν, να 
επισκεφθούν αυτό που θέλουν να δουν και να γνωρίσουν και όλα αυτά χωρίς να φύγουν από 
την τάξη τους. 

 

Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση προσφύγων, εικονική πραγματικότητα, εικονικό περιβάλλον 
μάθησης 
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RU EU?: A game-based approach to exploring 21st century 
European identity and values 

Α. Τζιμογιάννης, Π. Τσιωτάκης 
ajimoyia@uop.gr, ptsiotakis@uop.gr 

 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

 
Στη σημερινή εποχή, όπου η Ευρώπη αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, είναι αναγκαία η 
βαθύτερη κατανόηση και εκτίμηση του ρόλου της εθνικής και υπερεθνικής ταυτότητας, καθώς 
και της συμμετοχής των κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Το Συμπόσιο παρουσιάζει το 
RU EU?, ένα καινοτόμο διαδικτυακό παιχνίδι που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο ενός 
χρηματοδοτούμενου προγράμματος Erasmus+, το οποίο υλοποιείται από εταίρους σε πέντε 
ευρωπαϊκές χώρες (Βρετανία, Ολλανδία, Γερμανία, Κροατία και Ελλάδα). Το παιχνίδι στοχεύει 
θα βοηθήσει φοιτητές, μαθητές και άλλους ενδιαφερόμενους να διερευνήσουν και να 
ενισχύσουν την κατανόηση της εθνικής και της ευρωπαϊκής τους ταυτότητας και να 
αναστοχαστούν σχετικά με συμπεριφορές και προκαταλήψεις. 

Η ανάπτυξη ενός παιχνιδιού είναι σαφώς μια διεπιστημονική εργασία που αφορά τη γνώση 
περιεχομένου, την παιδαγωγική προσέγγιση και τις ψηφιακές τεχνολογίες, με έμφαση στην 
ανάπτυξη των ιδεών κάθε παιχνιδιού και των εκπαιδευτικών παιχνιδιών. 

Στο Συμπόσιο θα περιγραφούν αρχικά τα στάδια ανάπτυξης του έργου: α) βιβλιογραφική 
ανασκόπηση και ανασκοπήσεις πόρων που βοήθησαν στην ανάπτυξη ενός ακαδημαϊκά 
τεκμηριωμένου πλαισίου του παιχνιδιού, β) συνεντεύξεις με ακαδημαϊκούς και ομάδες 
εστίασης φοιτητών, που πραγματοποιήθηκαν με στόχο την ανάλυσης των αναγκών των 
χρηστών, γ) ανάπτυξη του περιεχομένου και των σεναρίων του παιχνιδιού, δ) ανάπτυξη του 
παιχνιδιού και του υποστηρικτικού υλικού, ε) αξιολόγηση του παιχνιδιού (ποιοτική και 
ποσοτική) από φοιτητές και ακαδημαϊκούς δασκάλους. 

Στη συνέχεια, θα δοθεί στους συμμετέχοντες η δυνατότητα να πειραματιστούν με το παιχνίδι 
και να διερευνήσουν δύο τουλάχιστο σενάρια. Τέλος, θα συμμετέχουν στην αξιολόγηση του 
παιχνιδιού και στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. 

 

Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτικά παιχνίδια, παιχνιδοποίηση της μάθησης, Ευρωπαϊκή ταυτότητα 
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Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ηλεκτρονική Μάθηση 
 

T.Α. Μικρόπουλος, Χ. Παναγιωτακόπουλος, Π. Πολίτης, Α. Τζιμογιάννης 

 
Η Στρογγυλή Τράπεζα αναμένεται να πραγματευτεί συνθετικά και αναστοχαστικά τους δύο 
κύριους θεματικούς άξονες, στους οποίους επικεντρώθηκαν οι εργασίες του Συνεδρίου. Κατά 
πρώτο, αναμένεται να παρουσιαστεί μια κριτική επισκόπηση των ερευνών σχετικά με τους 
ανοικτούς πόρους ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και τα ανοιχτά περιβάλλοντα ηλεκτρονικής 
μάθησης σε συνδυασμό με τις ανοικτές παιδαγωγικές προσεγγίσεις και αναδυόμενες 
εκπαιδευτικές πρακτικές στην εκπαίδευση.  

Στη συνέχεια, θα τεθούν ιδέες και προτάσεις για την ουσιαστική αξιοποίησή τους στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα, με στόχο: 

α) την ανάπτυξη νέων μορφών επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης των 
εκπαιδευτικών (π.χ. προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης από απόσταση, Μαζικά Ανοικτά 
Ηλεκτρονικά Μαθήματα) 

β) τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου περιβάλλοντος διαμοίρασης γνώσης, καλών πρακτικών και 
αλληλο-εκπαίδευσης μεταξύ των εκπαιδευτικών της πράξης (π.χ. ηλεκτρονικές κοινότητες 
μάθησης και δίκτυα εκπαιδευτικών κ.λπ.). 

 

Στρογγυλή Τράπεζα 
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