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Εισαγωγή 

Η  Ημερίδα  «Η  διδασκαλία  της  Πληροφορικής  στην  Α/θμια  και  Β/θμια  εκπαίδευση»  διοργανώθηκε 

στην Κόρινθο, στις 25 Μαΐου 2013, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης του Τμήματος Κοινωνικής 

και  Εκπαιδευτικής  Πολιτικής  του  Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου,  στo  πλαίσιο  λειτουργίας  της 

Ηλεκτρονικής Κοινότητας Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΗΚΕΠ). 

Η  Ημερίδα  φιλοδοξεί  να  αποτελέσει  χώρο  γόνιμου  επιστημονικού‐εκπαιδευτικού  διαλόγου  και 

ανταλλαγής  ιδεών  ανάμεσα  σε  εκπαιδευτικούς  της  Πληροφορικής,  σχολικούς  συμβούλους  της 

Πληροφορικής,  έμπειρους  και  νέους  ερευνητές  σχετικά  με  διδακτικές  προτάσεις,  σύγχρονες  τάσεις 

και  προσεγγίσεις,  μελέτες  και  αναλύσεις,  καθώς  και  σε  ζητήματα  του  παιδαγωγικού  πλαισίου 

διδασκαλίας  της  Πληροφορικής  και  των  ΤΠΕ  στην  Πρωτοβάθμια  και  Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση. 

Ιδιαίτερα  στοχεύει  να  προσφέρει  τη  δυνατότητα  αλληλεπίδρασης  και  επικοινωνίας  μεταξύ  των 

εκπαιδευτικών της πράξης, την ανταλλαγή ιδεών και τη διαπραγμάτευση καινοτόμων πρακτικών και 

προσεγγίσεων για τη διδασκαλία αντικειμένων Πληροφορικής και ΤΠΕ στα σχολεία. 

Παρουσιάστηκαν  συνολικά  17  εισηγήσεις/εργασίες  οι  οποίες  εντάσσονται  στο  ευρύτερο  πεδίο  της 

Διδακτικής Πληροφορικής‐ΤΠΕ και, ειδικότερα, στις εξής θεματικές περιοχές: 

• Διδασκαλία της Πληροφορικής και του Προγραμματισμού 

• Εφαρμογές Ιστού2.0 στη διδασκαλία της Πληροφορικής 

• Σχέδια έρευνας (Projects) στο μάθημα της Πληροφορικής 

• Υποστήριξη και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής 

 

Θέλουμε  να  ευχαριστήσουμε όλους  τους  εισηγητές,  εκπαιδευτικούς  και σχολικούς συμβούλους  της 

Πληροφορικής,  που  υπέβαλαν  τις  προτάσεις  τους  και  συμμετείχαν  στην Ημερίδα  με  τις  εισηγήσεις 

τους.  Επίσης,  ευχαριστούμε όλους  τους εκπαιδευτικούς  της πράξης  για  την ενεργό συμμετοχή  τους 

στην Ημερίδα. 

 

Κόρινθος, 25 Μαΐου 2013 

Παναγιώτης Τσιωτάκης 

Αθανάσιος Τζιμογιάννης 

 

Ημερίδα «Η διδασκαλία της Πληροφορικής στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση» 
Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
Μάιος 2013, Κόρινθος 

3



Αντί προλόγου 

Ο  όρος πληροφορικός  γραμματισμός  (ICT  literacy) περιγράφει  την  ικανότητα  των  μαθητών  να 

χρησιμοποιούν  τις  σύγχρονες  ψηφιακές  τεχνολογίες,  τα  εργαλεία  επικοινωνίας  και  τις  δικτυακές 

υπηρεσίες για την προσπέλαση, διαχείριση, ενσωμάτωση, αξιολόγηση, δημιουργία και επικοινωνία 

πληροφοριών,  με  στόχο  την  επίλυση  προβλημάτων  και,  τελικά,  τη  συμμετοχή  τους  στη  σύγχρονη 

κοινωνία της γνώσης (knowledge society).  

Στα  σύγχρονα  Προγράμματα  Σπουδών  ο  πληροφορικός  γραμματισμός  θεωρείται  γνωστικό‐

μαθησιακό  αντικείμενο  αντίστοιχης  σπουδαιότητας  με  τον  γλωσσικό  γραμματισμό  (literacy),  τα 

μαθηματικά και τον επιστημονικό γραμματισμό (scientific literacy). Κατά συνέπεια, η διδασκαλία των 

αντικειμένων  της  Πληροφορικής  στο  Γυμνάσιο  δεν  έχει  ως  στόχο  την  κατάρτιση  των  μαθητών  σε 

εφήμερες  τεχνολογικές  δεξιότητες.  Περιλαμβάνει  δηλαδή  πολλά  περισσότερα  από  την  απλή 

εξοικείωση  με  τους  υπολογιστές  και  τις  λειτουργίες  συγκεκριμένων  λογισμικών,  και  στοχεύει  στην 

ανάπτυξη  ικανοτήτων αυτόνομης αξιοποίησης  των υπολογιστικών και δικτυακών εργαλείων για  την 

επίλυση προβλημάτων, την ενημέρωση, την ψυχαγωγία και, γενικά, τη συμμετοχή τους στη σύγχρονη 

κοινωνία.  

Το  προτεινόμενο  πλαίσιο  ένταξης  του  πληροφορικού  γραμματισμού  και  των  ΤΠΕ  στη  βασική 

εκπαίδευση διαρθρώνεται σε τέσσερις αλληλοεξαρτώμενες συνιστώσες: 

Οι ΤΠΕ ως επιστημονικό πεδίο και τεχνολογικό εργαλείο: Διαπραγμάτευση των βασικών εννοιών, 

των  αρχών  και  των  μεθόδων  που  θεμελιώνουν  την  Πληροφορική  ως  επιστήμη  στο  ευρύτερο 

πλαίσιο  των  θετικών  και  τεχνολογικών  επιστημών.  Ο  άξονας  αυτός  θα  πρέπει  να  στοχεύει  στην 

οικοδόμηση διαχρονικών γνώσεων που αφορούν σε έννοιες, αντικείμενα και διαδικασίες (υλικό, 

λογισμικό  κ.λπ.),  καθώς  και  τεχνικών  δεξιοτήτων  χειρισμού  των  σύγχρονων  υπολογιστικών  και 

διαδικτυακών περιβαλλόντων (λογισμικά γενικής χρήσης, υπηρεσίες Διαδικτύου κ.λπ.).  

Οι  ΤΠΕ ως  μαθησιακό‐γνωστικό  εργαλείο  (cognitive  tool): Οι  ΤΠΕ  διατρέχουν  οριζόντια  όλα  τα 

αντικείμενα  του  Προγράμματος  Σπουδών  και  θεωρούνται  μέσο  υποστήριξης  των  σύγχρονων 

παιδαγωγικών  προσεγγίσεων  εργαλείο  ανάπτυξης  της  κριτικής  σκέψης  και  της  δημιουργικής 

ικανότητας των μαθητών.  

Οι  ΤΠΕ  ως  μεθοδολογία  επίλυσης  προβλημάτων:  Οι  μαθητές  εμπλέκονται  σε  δραστηριότητες 

επίλυσης  προβλημάτων  που  έχουν  ως  σκοπό  την  καλλιέργεια  δεξιοτήτων  μεθοδολογικού 

χαρακτήρα  (επεξεργασία  δεδομένων,  σχεδιασμός  και  υλοποίηση  αλγορίθμων,  μοντελοποίηση 

λύσεων, προγραμματισμός υπολογιστών, δημιουργικότητα και καινοτομία) και δεξιοτήτων υψηλού 
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επιπέδου  (διερεύνηση,  κριτική  και  αναλυτική  σκέψη,  συνθετική  ικανότητα,  ικανότητες 

επικοινωνίας και συνεργασίας). 

Οι ΤΠΕ ως κοινωνικό φαινόμενο: Κριτική επισκόπηση και αξιολόγηση των σύγχρονων εφαρμογών 

των  ΤΠΕ  με  αναφορές  στον  κοινωνικό,  εργασιακό,  εκπαιδευτικό,  επιστημονικό  και  πολιτισμικό 

τομέα. Απώτερος στόχος είναι η απόκτηση από τους μαθητές ευρύτερης πληροφορικής παιδείας‐

κουλτούρας και η διαμόρφωση στάσεων και αξιών που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν το 

νέο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στη σημερινή εποχή.  

Ο γενικός σκοπός του Π.Σ. του μαθήματος της Πληροφορικής είναι όλοι οι μαθητές να έχουν τις 

ευκαιρίες  να  αναπτύξουν  τουλάχιστον  τις  προτεινόμενες  ικανότητες  (γνώσεις,  δεξιότητες,  και 

στάσεις) που σχετίζονται με τις ΤΠΕ. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι άξονες γύρω από τους οποίους 

διαρθρώνονται οι μαθησιακοί στόχοι του Νέου Π.Σ. Πληροφορικής. 

Η  διδασκαλία  του  Πληροφορικού  Γραμματισμού  στο  Γυμνάσιο  έχει  σαφή  εργαστηριακό 

προσανατολισμό.  Βασικός  παράγοντας  είναι  η  ενεργός  συμμετοχή  κάθε  μαθητή,  η  συνεχής 

αλληλεπίδραση  και  συνεργασία  με  τον  διδάσκοντα  και,  κυρίως,  με  τους  συμμαθητές  του.  Το 

Εργαστήριο  Πληροφορικής  αποτελεί  για  τους  μαθητές  χώρο  μελέτης,  έρευνας,  ενεργητικής 

συμμετοχής και συνεργασίας, ώστε να ενθαρρύνεται και να ευνοείται η διερευνητική προσέγγιση της 

γνώσης, η αλληλεπιδραστική και συνεργατική μάθηση, η αυτενέργεια και η δημιουργικότητα.  

Το  προτεινόμενο  πλαίσιο  ανάπτυξης  των  μαθητών  στις  ΤΠΕ  συνίσταται  σε  τέσσερις  διαστάσεις 

(συνιστώσες) αντίστοιχες με τη διάθρωση του Π.Σ.: 

Τεχνολογική:  Περιλαμβάνει  θεμελιώδεις  έννοιες  ΤΠΕ  και  τεχνικές  γνώσεις  (π.χ.  υλικό,  λογισμικό, 

δίκτυα,  στοιχεία  ψηφιακής  τεχνολογίας),  και  ικανότητες  χρήσης  βασικών  περιβαλλόντων  των  ΤΠΕ 

(επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, λογισμικό παρουσιάσεων, εννοιολογική χαρτογράφηση, 

υπηρεσίες Διαδικτύου κ.λπ.). 

Γνωστική:  Περιγράφει  τις  θεμελιώδεις  δεξιότητες  αξιοποίησης  των  ΤΠΕ  ως  εργαλεία  έρευνας, 

δημιουργίας,  επικοινωνίας  και  μάθησης  στα  πλαίσια  όλων  των  μαθημάτων  του  Προγράμματος 

Σπουδών αλλά και της καθημερινής σχολικής ζωής των μαθητών. 

Επίλυση προβλήματος  (problem solving): Αφορά στην εφαρμογή και ολοκλήρωση των τεχνικών και 

γνωστικών  δεξιοτήτων  του  πληροφορικού  γραμματισμού  με  στόχο  την  επίλυση  προβλημάτων.  Στο 

ανώτατο επίπεδο, ο άξονας αυτός καταγράφει δεξιότητες δημιουργικότητας, καινοτομίας και αλλαγής 

στάσεων και κοινωνικών συμπεριφορών για τις ΤΠΕ. 
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Κοινωνικές δεξιότητες: Oι μαθητές που είναι καλά εκπαιδευμένοι στις ΤΠΕ θα πρέπει να αναπτύξουν 

επίσης  εκείνες  τις  κοινωνικές  στάσεις  και  δεξιότητες  που  διαμορφώνουν  τη  σύγχρονη  ψηφιακή 

κουλτούρα  και  την  ταυτότητα  του  ηλεκτρονικού  πολίτη  (e‐citizenship).  Η  διάσταση  αυτή  διατρέχει 

οριζόντια όλες τις θεματικές ενότητες του μαθήματος και αφορά σε ζητήματα πληροφορικής ηθικής 

και  δεοντολογίας,  σε  κώδικες  διαχείρισης  και  αξιοποίησης  πληροφοριών  από  πηγές,  σε  ζητήματα 

ηλεκτρονικής ασφάλειας, προστασίας προσωπικών δεδομένων κ.λπ.). 

 

(Απόσπασμα από νέο Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής‐ΤΠΕ Δημοτικού/Γυμνασίου) 
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Πρόγραμμα Ημερίδας 

 

Ενότητα Α  Διδασκαλία της Πληροφορικής και του Προγραμματισμού 

Η σπειροειδής προσέγγιση στη διδασκαλία του προγραμματισμού Η/Υ από το δημοτικό 

μέχρι το λύκειο                  Σελίδα 9 

Τάσος Λαδιάς 

Τα εμπλουτισμένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυμνασίου και η ένταξή τους στην 

εκπαιδευτική πρακτική                Σελίδα 11 

Άννα Σαριδάκη, Παναγιώτης Τσάκωνας, Αριστείδης Παλιούρας, Ελένη Χριστοπούλου, Αθανάσιος Πέτσος, 

Παύλος Τουκίλογλου, Αθανάσιος Τζιμογιάννης 

Το  αποθετήριο  μαθησιακών  αντικειμένων  για  το  Δημοτικό  και  το  Γυμνάσιο:  Προτάσεις  διδακτικής 

αξιοποίησης στην πράξη                Σελίδα 12 

Παύλος Τουκίλογλου, Αθανάσιος Πέτσος, Παναγιώτης Τσάκωνας, Άννα Σαριδάκη, Αριστείδης Παλιούρας, 

Ελένη Χριστοπούλου, Αθανάσιος Τζιμογιάννης 

Το  λογισμικό  δυναμικής  οπτικοποίησης  αλγορίθμων  DAVE  και  η  αξιοποίησή  του  στη  διδασκαλία 

της αλγοριθμικής                  Σελίδα 14 

Ευριπίδης Βραχνός, Αθανάσιος Τζιμογιάννης 

Δημιουργία κινουμένου σχεδίου αξιοποιώντας το προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch 

                      Σελίδα 16 

Ευαγγελία Κοντοπίδη 

Ενότητα Β  Εφαρμογές Ιστού2.0 στη διδασκαλία της Πληροφορικής 

OpenWebQuest: Η Ελληνική πλατφόρμα Ιστοεξερευνήσεων         Σελίδα 18 

Παναγιώτης Τσιωτάκης, Αθανάσιος Τζιμογιάννης 

Εκπαιδευτική αξιοποίηση του Ιστολογίου στη Χημεία: Μια διδακτική πρόταση    Σελίδα 20 

Αγγελική Καλογερά, Σοφία Αγγέλαινα 

Εφαρμογή  του  Συστήματος  Διαχείρισης  Μάθησης  Claroline  για  την  υποστήριξη  του  μαθήματος  ΤΠΕ‐

Πληροφορική                    Σελίδα 22 

Λεμονιά Γολικίδου, Ζωή Συμεωνίδου, Δέσποινα Διονυσίου 
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Παιδαγωγικός σχεδιασμός και ένταξη των wikis στο μάθημα της Πληροφορικής   Σελίδα 24 

Δημήτρης Ρούσσινος, Αθανάσιος Τζιμογιάννης 

Εκπαιδευτικές εφαρμογές Ιστού 2.0              Σελίδα 26 

Γεώργιος Γαλανός 

Ενότητα Γ  Projects στο μάθημα της Πληροφορικής 

Η Ειδική Θεματική Δραστηριότητα στο Τεχνολογικό‐Επαγγελματικό Λύκειο: Ήλθε για να μείνει;  

                      Σελίδα 28 

Πηνελόπη Μαλλιάρα, Άννα Σαριδάκη  

Ερευνητική εργασία «Ρομποτική» υλοποίηση Hydrobot        Σελίδα 31 

Δημήτρης Βεζονιαράκης 

Δημιουργία πλαισίου ερευνητικής εργασίας στο Λύκειο με χρήση ιστοεξερεύνησης και wiki   

                      Σελίδα 33 

Δημήτρης Γιάτας  

Σχέδιο εργασίας για την Β’ ή Γ’ Γυμνασίου: «Τέχνη και Μαθηματικά για όλους‐Μπορεί ο Η/Υ να 

σχεδιάσει ένα έργο του V. Vasarely;»               Σελίδα 35 

Αθανασία Μπακαμήτσου 

Δραματοποίηση κοινωνικών σεναρίων μέσω 3Δ Ψηφιακής Αφήγησης: Ένα πολύτιμο εργαλείο στην 

εκπαίδευση των μαθητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κοινωνική κατανόηση  Σελίδα 37 

Δήμητρα Τσιόπελα 

Ενότητα Δ  Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής 

Η επιμόρφωση Β’ επιπέδου για τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής      Σελίδα39 

Σταύρος Κωτσάκης  

Αξιοποίηση  Συστήματος  Διαχείρισης  Μαθησιακών  Δραστηριοτήτων  LAMS  στη  διδασκαλία  της 

Πληροφορικής                   Σελίδα 41 

Σπύρος Παπαδάκης  

Η Ηλεκτρονική Κοινότητα Εκπαιδευτικών Πληροφορικής        Σελίδα 43 

Παναγιώτης Τσιωτάκης, Αθανάσιος Τζιμογιάννης 

Ημερίδα «Η διδασκαλία της Πληροφορικής στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση» 
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Περιλήψεις εισηγήσεων 

 

 

Ενότητα Α 

Διδασκαλία της Πληροφορικής και του Προγραμματισμού 

 

 

Η σπειροειδής προσέγγιση στη διδασκαλία του προγραμματισμού Η/Υ 

από το δημοτικό μέχρι το λύκειο 

 

Τάσος Λαδιάς 

Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19 

ladiastas@gmail.com

 

Η σπειροειδής προσέγγιση διατρέχει όλο το νέο πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα των ΤΠΕ και 

της  πληροφορικής  στην  υποχρεωτική  εκπαίδευση.  Σε  αυτό  το  πλαίσιο  η  σπειροειδής  προσέγγιση 

υιοθετείται και στη διδασκαλία του προγραμματισμού Η/Υ είτε στην άμεση διδασκαλία του είτε στην 

έμμεση με τη βοήθεια των σχεδίων έρευνας / projects. 

Ο προγραμματισμός Η/Υ διδάσκεται από  την Ε΄ δημοτικού μέχρι  την  Γ΄  γυμνασίου και από  εκεί 

ακροβατεί  μεταξύ  φθοράς  και  αφθαρσίας  στις  πρώτες  τάξεις  του  λυκείου  για  να  καταλήξει  με  τα 

σημερινά  δεδομένα  στο  πανελληνίως  εξεταζόμενο  μάθημα  «Ανάπτυξη  Εφαρμογών  σε 

Προγραμματιστικό  Περιβάλλον»  στην  Γ΄  λυκείου.  Για  παράδειγμα,  σύμφωνα  με  τη  σπειροειδή 

προσέγγιση, προτείνεται στο δημοτικό ο χειρισμός των δεδομένων να υλοποιείται με σταθερές, στο 

γυμνάσιο  να  γίνεται  χρήση μεταβλητών,  ενώ στο  λύκειο  χρησιμοποιούνται δομές δεδομένων.  Αυτό 

βέβαια δεν αποκλείει τον προϊδεασμό των μαθητών στο δημοτικό με την έννοια της μεταβλητής ή των 

μαθητών της Γ΄ γυμνασίου με κάποια δομή δεδομένων. 

Ένα  άλλο  παράδειγμα  θα  μπορούσε  να  είναι  η  δομή  επανάληψης,  η  οποία  στο  δημοτικό  να 

διδάσκεται η προκαθορισμένων φορών επανάληψη,  ενώ στο  γυμνάσιο όλες οι άλλες μορφές και η 

αναδρομή.  Επίσης  ένα  άλλο  παράδειγμα  θα  ήταν  η  σπειροειδής  προσέγγιση  στις  διαδικασίες  και 

Ημερίδα «Η διδασκαλία της Πληροφορικής στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση» 
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συναρτήσεις,  με  τις  απλές  διαδικασίες  χωρίς  παραμέτρους  να  διδάσκονται  στο  δημοτικό  ενώ  το 

πέρασμα παραμέτρων στο γυμνάσιο και το λύκειο. 

Ακόμη  ένα  παράδειγμα  θα  μπορούσε  να  είναι  η  συνθετότητα  του  προγραμματιστικού 

περιβάλλοντος  και  του  περιβάλλοντος  διεπαφής  που  χρησιμοποιείται  για  τη  διδασκαλία  του 

προγραμματισμού με τη δική μου πρόταση να διδάσκεται στο δημοτικό η EasyLogo, στο γυμνάσιο να 

αξιοποιούνται διαδοχικά τα περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού TurtleArt, StarLogo TNG, BYOB 

ή  Scratch2  ή  AppInventor,  ενώ  στο  λύκειο  να  υιοθετείται  μια  “κανονική”  πραγματική  γλώσσα 

προγραμματισμού για εκπαιδευτικούς σκοπούς όπως η Pascal ή η Python. 

Αυτή  η  σπειροειδής  προσέγγιση  δίνει  στα  παιδιά  χρόνο  για  να  ωριμάσουν  οι  ιδέες  στο  μυαλό 

τους.  Στα  πρώτα  βήματα  τα  παιδιά  πράττουν,  συσσωρεύουν  εμπειρίες  βιώνοντας  έννοιες  υψηλού 

επιπέδου που είναι χρήσιμες στην καθημερινή ζωή π.χ. ανάλυση & σύνθεση. Τα παιδιά ξεκαθαρίζουν 

αυτές τις έννοιες σταδιακά με τη συστηματική χρήση τους, χωρίς ορισμούς, όπως γίνεται και με την 

εκμάθηση της μητρικής γλώσσας. Αργότερα στο λύκειο θα έρθει η θεωρία να θέσει τα θεμέλια ενός 

στέρεου νοητικού οικοδομήματος που θα συστηματοποιεί  τη συσσωρευμένη εμπειρία και  το οποίο 

θα ολοκληρωθεί στις μεταλυκειακές σπουδές. 

Με τη σπειροειδή προσέγγιση ξεκινάμε από συγκεκριμένα αυθεντικά προβλήματα και βαθμιαία 

οδηγούμαστε σε γενικεύσεις, δίνοντας έμφαση σε διαχρονικές έννοιες του προγραμματισμού (όπως ο 

τμηματικός προγραμματισμός, και η δημιουργία και χρήση βιβλιοθηκών υποπρογραμμάτων) και όχι 

σε  συγκεκριμένες  και  εξειδικευμένες  δυνατότητες  εφήμερων  γλωσσών  προγραμματισμού.  Στόχος 

είναι η κατάκτηση των νοητικών δυνατοτήτων που παρέχει ο προγραμματισμός στους μαθητές, που 

δημιουργεί τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε αυτοί όχι μόνο να γίνουν κριτικοί καταναλωτές αλλά και εν 

δυνάμει  να  αναδειχθούν  σε  παραγωγούς  γνώσης  στη  σύγχρονη  παγκοσμιοποιημένη  αγορά 

τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. 
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Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
Μάιος 2013, Κόρινθος 

10



Τα εμπλουτισμένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυμνασίου και η ένταξή τους 

στην εκπαιδευτική πρακτική 

 

Άννα Σαριδάκη, Παναγιώτης Τσάκωνας, Αριστείδης Παλιούρας, Ελένη Χριστοπούλου, Αθανάσιος 

Πέτσος, Παύλος Τουκίλογλου, Αθανάσιος Τζιμογιάννης 

 

 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζει ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των εμπλουτισμένων ηλεκτρονικών 

βιβλίων  Πληροφορικής  του  Γυμνασίου  που  εντάσσεται  στο  Πρόγραμμα  "Ψηφιακό  Σχολείο"  που 

υλοποιείται  από  το Ινστιτούτο  Τεχνολογίας  Υπολογιστών &  Εκδόσεων «Διόφαντος»,  υπό  την  αιγίδα 

του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 

και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ.  

Αναλύεται η παιδαγωγική προσέγγιση και η μεθοδολογία ανάπτυξης που ακολουθήθηκε για τον 

ψηφιακό εμπλουτισμό των βιβλίων Πληροφορικής. Το καινοτόμο στοιχείο στο έργο αυτό είναι ότι η 

ομάδα  σχεδιασμού  και  ανάπτυξης  των  στοιχείων  ψηφιακού  εμπλουτισμού,  που  αποτελείται  από 

ενεργούς  εκπαιδευτικούς  πληροφορικής,    εργάστηκε  και  συνεργάστηκε  από  απόσταση.  Η 

επικοινωνία,  αλληλεπίδραση,  διαμοίραση  υλικού  και  συνεργασία  των  μελών  της  ομάδας 

υποστηρίχτηκε, κατά βάση, από ειδική ψηφιακή πλατφόρμα. 

Η προσέγγιση εμπλουτισμού βασίστηκε στα πορίσματα της Διδακτικής της Πληροφορικής και στο 

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής (Ομάδα Εργασίας, 2011) και τη φιλοσοφία του, όπου οι ΤΠΕ 

προσεγγίζονται  ως  εργαλεία  έρευνας,  δημιουργίας,  συνεργασίας,  μοντελοποίησης  και  επίλυσης 

προβλημάτων. 

Οι ψηφιακοί πόροι που αναπτύχθηκαν και παρουσιάζονται περιλαμβάνουν  

• Οπτικοποιήσεις 

• Δυναμικές προσομοιώσεις 

• Διαδραστικά βιντεομαθήματα 

• Ολοκληρωμένες εφαρμογές 

Κατά  την  παρουσίαση  θα  δοθούν  ενδεικτικά  παραδείγματα  ψηφιακών  πόρων  από  διάφορες 

ενότητες  πληροφορικής  και  του  προγραμματισμού  υπολογιστών,  τα  οποία  μπορούν  να  ενταχθούν 

στην  εκπαιδευτική  πρακτική  και  να  αξιοποιηθούν  από  τους  εκπαιδευτικούς  και  τους  μαθητές  στα 

πλαίσια του μαθήματος της Πληροφορικής. 
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Το αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο: 

Προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης στην πράξη 

 

Παύλος Τουκίλογλου, Αθανάσιος Πέτσος, Παναγιώτης Τσάκωνας, Άννα Σαριδάκη, Αριστείδης 

Παλιούρας, Ελένη Χριστοπούλου, Αθανάσιος Τζιμογιάννης 

 

Το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων και εκπαιδευτικού υλικού, με την 

ονομασία  Φωτόδεντρο  (http://photodentro.edu.gr),  αναπτύσσεται  τα  τελευταία  δύο  χρόνια.  Ο 

σχεδιασμός και η ανάπτυξή του  εντάσσεται στο Πρόγραμμα "Ψηφιακό Σχολείο" του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., το 

οποίο  υλοποιείται  από  το Ινστιτούτο  Τεχνολογίας  Υπολογιστών  &  Εκδόσεων  «Διόφαντος»  και 

συγχρηματοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  (Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταμείο)  και  το  Ελληνικό 

Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ.  

Στην  εργασία  αυτή  παρουσιάζει  ο  σχεδιασμός  και  η  ανάπτυξη  των  μαθησιακών  αντικειμένων 

Πληροφορικής  για  το  Δημοτικό  και  το  Γυμνάσιο.  Ο  όρος  Μαθησιακό  Αντικείμενο  (Μ.Α.) 

χρησιμοποιείται  για  να  περιγράψει  επαναχρησιμοποιήσιμες  μονάδες  ψηφιακού  εκπαιδευτικού 

υλικού, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία και στη μάθηση. Τα Μ.Α. Πληροφορικής 

και ΤΠΕ ταξινομούνται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: 

• οπτικοποιήσεις,  δηλ.  αλληλεπιδραστικά Μ.Α.  που  προβάλλουν  πρόσθετες  μικρές  ποσότητες 

πληροφοριών, άμεσα σχετιζόμενων με τα σχολικά εγχειρίδια, 

• μικρο‐δραστηριότητες,  που  είναι  δυναμικές  προσομοιώσεις  με  στόχο  την  υποβοήθηση  των 

μαθητών στην έρευνα και σύνθεση αποδοτικών νοητικών αναπαραστάσεων, 

• μικρο‐διδασκαλίες,  δηλ.  αλληλεπιδραστικά  βίντεο  που  περιγράφουν  τον  τρόπο  εκτέλεσης 

άλλοτε μιας βασικής εργασίας και άλλοτε μιας πλήρους δραστηριότητας, 

• εφαρμογές  ανοικτού  τύπου,  οι  οποίες  βασίζουν  την  προσέγγισή  τους  σε  ένα  πρόβλημα.  Οι 

χρήστες δοκιμάζουν εναλλακτικά σενάρια και εξερευνούν τις συνέπειές τους, προκειμένου να 

εντοπίσουν συσχετισμούς εννοιών και να κατανοήσουν πληρέστερα συγκεκριμένες έννοιες.  

Κάθε  Μ.Α.  περιγράφεται  με  μεταδεδομένα,  δηλαδή  συνοπτικές  αναφορές  που  περιλαμβάνουν 

περιγραφή  αντικειμένου,  λέξεις  κλειδιά,  σημειώσεις  για  τρόπους  εκπαιδευτικής  χρήσης,  τεχνικές 

απαιτήσεις για την εκτέλεση/προβολή του, τύπο διαδραστικότητας που διαθέτει κ.λπ.. 

Το "Φωτόδεντρο" παρέχει εξατομικευμένη λειτουργικότητα, η οποία εξαρτάται από το ρόλο του 

χρήστη (Επισκέπτης, Δημιουργός Μ.Α., Επικυρωτής, Διαχειριστής, κ.λπ.). Ο χρήστης έχει στη διάθεσή 
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του  εργαλεία  αναζήτησης  με  βάση  λέξεις‐κλειδιά  και  πρόσθετα  φίλτρα  αναζήτησης  που 

κατηγοριοποιούν  το  διαθέσιμο  υλικό  βάσει:  Τύπου,  Γλώσσας,  Εκπαιδευτικής  Βαθμίδας,  Ηλικίας 

μαθητή και Θεματικής περιοχής. 

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα Πλοήγησης στα Μ.Α. με τρεις διαφορετικούς τρόπους: 

• Πλοήγηση με βάση την εκπαιδευτική χρήση των Μ.Α. 

• Πλοήγηση με βάση τις Συλλογές 

• Πλοήγηση με βάση τις Θεματικές Περιοχές / Ενότητες, Έννοιες 

Ο χρήστης μπορεί να προβάλλει και να χρησιμοποιήσει το Μ.Α. στο περιβάλλον του Φωτόδεντρου 

ή να το κατεβάσει τοπικά, ώστε να το χρησιμοποιήσει ανεξάρτητα από τη σύνδεσή του Διαδίκτυο. Το 

διαθέσιμο υλικό μπορεί  να υποστηρίξει  τη διδασκαλία,  τόσο με  τη μορφή επίδειξης  εκ μέρους  του 

εκπαιδευτικού ως εποπτικό μέσο όσο, κυρίως, με την υποστήριξη εποικοδομητικών και συνεργατικών 

δραστηριοτήτων  από  τους  μαθητές.  Στην  κατεύθυνση  αυτή  συμβάλλει  αποφασιστικά  η 

συμπληρωματικότητα  και  η,  εν  μέρει,  εννοιολογική  και  λειτουργική  επικάλυψη  μερικών  Μ.Α., 

αναδεικνύοντας  έτσι  το  γεγονός  ότι  η  γνώση  (θα  πρέπει  να)  αποκτάται  μέσω  μιας  διαδικασίας 

ανοιχτών  προσεγγίσεων  με  στόχο  την  επίτευξη  των  μαθησιακών  στόχων  του  μαθήματος  της 

Πληροφορικής. 

Κατά  την  παρουσίαση  θα  δοθούν  ενδεικτικά  παραδείγματα  ψηφιακών  Μ.Α.  που  αφορούν  σε 

έννοιες, αντικείμενα και ενότητες Πληροφορικής για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, τα οποία μπορούν 

να  ενταχθούν  στην  εκπαιδευτική  πρακτική  και  να  αξιοποιηθούν  από  τους  εκπαιδευτικούς  και  τους 

μαθητές, στα πλαίσια του μαθήματος της Πληροφορικής. 
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Το λογισμικό δυναμικής οπτικοποίησης αλγορίθμων DAVE και η αξιοποίησή του στη διδασκαλία 

της αλγοριθμικής 

 

Ευριπίδης Βραχνός, Αθανάσιος Τζιμογιάννης 

Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

evrachnos@gmail.com, ajimoyia@uop.gr

 

Η διδασκαλία του προγραμματισμού και της αλγοριθμικής επίλυσης προβλημάτων σε μαθητές ή 

φοιτητές, συνιστά ένα δύσκολο αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρον έργο,  τόσο από διδακτική όσο και από 

γνωστική άποψη. Κατά την επίλυση αλγοριθμικών προβλημάτων χρησιμοποιούνται έννοιες και δομές, 

οι  οποίες  είναι  δύσκολο  να  οικοδομηθούν  με  τα  παραδοσιακά  διδακτικά  μέσα  (αλγόριθμος, 

μεταβλητή, αρχικοποίηση, δομή επιλογής, δομή επανάληψης κ.λπ.). Μια από αυτές τις θεμελιώδεις 

έννοιες  είναι  και  η  έννοια  του  πίνακα.  Ο  πίνακας  είναι  η  βασικότερη  δομή  δεδομένων  στον 

προγραμματισμό  και  η  μόνη  δομή  δεδομένων  που  διδάσκεται  στην  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση. 

Λόγω  της  δυναμικής  συμπεριφοράς  που  χαρακτηρίζει  βασικούς  αλγορίθμους  πινάκων, 

παρουσιάστηκε  η  ανάγκη  για  τη  χρήση  εκπαιδευτικών  λογισμικών  προσομοίωσης  –  οπτικοποίησης 

της λειτουργίας τους. 

Η  εργασία  αυτή  αποτελεί  μια  πρόταση  εφαρμογής  λογισμικού  δυναμικής  οπτικοποίησης 

αλγορίθμων  στη  διδασκαλία  των  βασικών  αρχών  της  αλγοριθμικής,  στο  πλαίσιο  των  μαθημάτων 

προγραμματισμού  του  Ενιαίου  Λυκείου.  Αρχικά  γίνεται  μια  σύντομη  επισκόπηση  της  διεθνούς 

βιβλιογραφίας  σχετικά  με  τα  σύγχρονα  συστήματα  οπτικοποίησης  αλγορίθμων  και  προγραμμάτων. 

Στη  συνέχεια  παρουσιάζεται  το  λογισμικό  οπτικοποίησης  αλγορίθμων DAVE,  το  οποίο  υποστηρίζει 

διαδικασίες  δυναμικής  οπτικοποίησης αλγορίθμων  και  έχει ως στόχο  την υποστήριξη  των μαθητών 

ώστε  να  οικοδομήσουν  αποτελεσματικές  αναπαραστάσεις  για  βασικές  προγραμματιστικές  έννοιες, 

δομές  και  αλγορίθμους.  Αφετηρία  για  το  σχεδιασμό  του  λογισμικού  αποτέλεσαν  δυο  έρευνες  που 

έγιναν  σχετικά  με  τις  παρανοήσεις  που  έχουν  οι  μαθητές  για  την  έννοια  του  πίνακα  και  του 

αλγόριθμου ταξινόμησης της ευθείας ανταλλαγής.  

Το  DAVE  δίνει  τη  δυνατότητα  στο  μαθητή/τρια  να  πειραματιστεί  με  τον  αλγόριθμο  που  θέλει 

(ταξινόμηση, αναζήτηση, συγχώνευση),  τροποποιώντας βασικά σημεία του κώδικά του, με απώτερο 

σκοπό να μπορεί  να ανιχνεύσει  τα λάθη  του μέσω οικείων αναπαραστάσεων που προκύπτουν από 

την οπτικοποίηση. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να επικεντρωθεί στα σημαντικά χαρακτηριστικά κάθε 

αλγορίθμου και όχι στις τεχνικές λεπτομέρειες της χρησιμοποιούμενης γλώσσας προγραμματισμού. Η 

Ημερίδα «Η διδασκαλία της Πληροφορικής στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση» 
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προτεινόμενη  προσέγγιση  από  ένα  ανοικτό  εκπαιδευτικό  λογισμικό  οπτικοποίησης‐προσομοίωσης 

αλγορίθμων,  όπως  είναι  το  DAVE,  δίνει  έμφαση  στον  παιδαγωγικό  σχεδιασμό  της  μάθησης  του 

προγραμματισμού και στη μετατόπιση από το συντακτικό‐τεχνικό μέρος στην καλλιέργεια δεξιοτήτων 

επίλυσης προβλημάτων.  

Οι γραφικές αναπαραστάσεις που επιλέχθηκαν είναι τέτοιες ώστε να αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά  κάθε αλγορίθμου,  τα οποία  είναι δύσκολο  να οικοδομήσουν ή  να προσεγγίσουν οι 

μαθητές.  Η  έρευνα  πεδίου  που  έγινε  στο  εργαστήριο  πληροφορικής  έδειξε  ότι  το  λογισμικό 

ενεργοποίησε  τους  μαθητές  ώστε  να  διερευνήσουν  τον  υπό  μελέτη  αλγόριθμο  τροποποιώντας 

συνεχώς  τον  κώδικα  του  και  παρατηρώντας  τα  αποτελέσματα  της  γραφικής  οπτικοποίησης.  Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι το λογισμικό με τη βοήθεια κατάλληλων διδακτικών σεναρίων, μπορεί να 

συμβάλλει  στην  εποικοδόμηση  των  σχετικών  αλγοριθμικών  εννοιών  και  στην  ανάπτυξη  δεξιοτήτων 

επίλυσης προβλημάτων αλγοριθμικής από μαθητές ή φοιτητές. 

 

Ημερίδα «Η διδασκαλία της Πληροφορικής στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση» 
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«Δημιουργία Κινουμένου Σχεδίου Αξιοποιώντας το Προγραμματιστικό Περιβάλλον Scratch» 

 

Ευαγγελία Κοντοπίδη 

Καθηγήτρια Πληροφορικής 

lkontopidi@sch.gr

 

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται ένα εκπαιδευτικό σενάριο που σχεδιάστηκε σύμφωνα με 

το  νέο  πιλοτικό  πρόγραμμα  σπουδών  για  τον  πληροφορικό  γραμματισμό  στο  Γυμνάσιο  και 

εφαρμόστηκε στο Εργαστήριο Πληροφορικής με τη συμμετοχή 4 τμημάτων (κάθε τμήμα 27 μαθητές) 

τη  σχολική  χρονιά  2012‐2013  στο  Βαρβάκειο  Πρότυπο  Πειραματικό  Γυμνάσιο.  Το  εκπαιδευτικό 

σενάριο αναφέρεται στις ενότητες «Δημιουργώ και εκφράζομαι με πολυμέσα» και «Προγραμματίζω 

τον  Υπολογιστή»  της  Β'  Γυμνασίου.  Σύμφωνα  με  αυτό,  οι  μαθητές  καλούνται  να  γνωρίσουν  το 

προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch και να συνθέσουν ένα κινούμενο σχέδιο με τίτλο «Ενυδρείο». 

Οι στόχοι του σεναρίου διαμορφώθηκαν με βάση τις αρχές του πιλοτικού προγράμματος σπουδών 

για τη Β' Γυμνασίου έτσι ώστε οι μαθητές μετά την ολοκλήρωσή του να μπορούν: (α) να αναγνωρίζουν 

βασικές  συνιστώσες  του  προγραμματιστικού  περιβάλλοντος  Scratch,  (β)  να  επιλέγουν  αντικείμενα 

από  το  προγραμματιστικό  περιβάλλον  και  να  ορίζουν  τις  ιδιότητες  τους  (γ)  να  αναλύουν  ένα 

πρόβλημα σε επιμέρους απλούστερα (δ) να καθορίζουν/συντάσσουν απλές εντολές στο Scratch (ε) να 

μετατρέπουν εικόνες σε κινούμενο σχέδιο. 

Το  διδακτικό  σενάριο  (συνολικής  διάρκειας  4  διδακτικών  ωρών)  ξεκινά  με  σύντομη  αναφορά‐

υπενθύμιση σε έννοιες που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο διδακτικό δίωρο όπως πολυμεσικές 

εφαρμογές, εικόνα, ανάλυση, βάθος χρώματος, κ.α. 

Ακολουθεί συζήτηση‐παρουσίαση που περιλαμβάνει (α) ορισμό του όρου «κινούμενο σχέδιο» (β) 

σύντομα  ιστορικά στοιχεία  (γ)  γενικές πληροφορίες  για  το  computer animation  και  την  έρευνα που 

γίνεται  στον  τομέα  αυτό  και  τις  εφαρμογές  του  έτσι  ώστε  οι  μαθητές  να  καλλιεργήσουν  θετικές 

στάσεις απέναντι  στην  Επιστήμη  της Πληροφορικής.  Στη συνέχεια,  παρουσιάζεται  η  δραστηριότητα 

«Κινούμενο  σχέδιο»  του  εμπλουτισμένου  βιβλίου  Πληροφορικής  από  το  «Ψηφιακό  Σχολείο».  Οι 

μαθητές ενημερώνονται ότι θα συνθέσουν ένα κινούμενο σχέδιο αξιοποιώντας το Scratch. Καθώς το 

προγραμματιστικό  περιβάλλον  τούς  είναι  άγνωστο,  η  παρουσίασή  του  ξεκινά  με  προβολή 

εισαγωγικού  video  που  έχει  κατασκευαστεί  από  τους  δημιουργούς  του  για  να  παρουσιάσει  τις 

δημιουργικές δυνατότητες του Scratch. Ακολούθως, ο εκπαιδευτικός: 

Ημερίδα «Η διδασκαλία της Πληροφορικής στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση» 
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(α) παρουσιάζει συνοπτικά το προγραμματιστικό περιβάλλον του  Scratch  και  τις 4 περιοχές στις 

οποίες  είναι  οργανωμένο:  σκηνή,  λίστα  μορφών,  περιοχή  σεναρίων,  παλέτα  εντολών.  Για  την 

καλύτερη κατανόηση των συνιστωσών αυτών γίνεται σύνδεση με το περιβάλλον ενός θεάτρου: 

Θέατρο  Scratch 

Σκηνή  Σκηνή 

Ηθοποιοί  Μορφές 

Τρίτο κουδούνι 

(έναρξη έργου) 

 

Ρόλοι‐Σενάριο  Σενάρια (σύνθεση εντολών‐blocks) 

Σκηνικά  Σκηνικά 

Σκηνοθέτης/Σεναριογράφος  Εσείς (οι μαθητές) 

(β)  εξηγεί  πως  τα  προγράμματα  δημιουργούνται  συνδυάζοντας  εντολές‐ψηφίδες  διαφορετικών 

σχημάτων όπως ακριβώς συμβαίνει με τα LEGO τουβλάκια που παίζουν τα παιδιά. 

Στη  συνέχεια,  παρουσιάζεται  ως  παράδειγμα  το  έργο  «Παπαγάλος».  Χρησιμοποιώντας  το 

βιντεοπροβολέα, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τα βήματα υλοποίησης του έργου συζητώντας με απλό 

και  σαφή  τρόπο  θέματα  όπως:  διαγραφή  μιας  μορφής,  εισαγωγή  νέας  και  σμίκρυνσή  της,  αλλαγή 

σκηνικού,  εντολές  κίνησης  και  επανάληψης,  ενδυμασίες,  θέση  μιας  μορφής  πάνω  στη  σκηνή,  κ.α. 

Ακολούθως, οι μαθητές καλούνται να υλοποιήσουν το Scratch έργο «Ενυδρείο». Αφού γίνει επίδειξη 

και  σχολιασμός  σχετικής  εφαρμογής,  ως  παράδειγμα,  οι  μαθητές  ξεκινούν  να  ολοκληρώσουν  (α) 

φύλλο εργασίας (β) φύλλο αξιολόγησης. 

Τέλος,  γίνεται  σύντομη  ανακεφαλαίωση  συνοψίζοντας  τις  βασικές  έννοιες  και  δεξιότητες  που 

αναπτύχθηκαν και σχολιάζονται οι ερωτήσεις‐απαντήσεις στο φύλλο αξιολόγησης. 

Οι  μαθητές  ανταποκρίθηκαν  θετικά  στη  διδασκαλία  και  τις  δραστηριότητες,  διαχειρίστηκαν 

αρχεία ήχου και εικόνας και διδάχθηκαν προγραμματιστικές έννοιες όπως αρχικοποίηση, ταυτόχρονη 

εκτέλεση γεγονότων και εντολές επανάληψης. 
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Ενότητα Β 

Εφαρμογές Ιστού2.0 στη διδασκαλία της Πληροφορικής 

 

 

Η πλατφόρμα δημιουργίας και φιλοξενίας Ιστοεξερευνήσεων OpenWebQuest 

 

Παναγιώτης Τσιωτάκης, Αθανάσιος Τζιμογιάννης 
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Η  παραγωγική  αξιοποίηση  του  Ιστού  στην  εκπαιδευτική  πρακτική  συνιστά  ένα  ανοιχτό 

εκπαιδευτικό πρόβλημα. Οι δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν οι μαθητές δεν περιορίζονται απλά 

σε  τεχνικά  ζητήματα  πλοήγησης,  εξοικείωσης  με  τους  φυλλομετρητές  και  χρήσης  μηχανών 

αναζήτησης,  αλλά  πολλές  έρευνες  έχουν  αναδείξει  σημαντικά  προβλήματα  σχετικά  με  τη  μάθηση 

μέσω  του  Διαδικτύου  και  περιλαμβάνουν  δυσκολίες  πλοήγησης,  αποπροσανατολισμό, 

υπερπληροφόρηση και απόσπαση προσοχής των μαθητών από το στόχο αναζήτησης. Τα προβλήματα 

αυτά  έχουν  ως  αποτέλεσμα  τη  μη  παραγωγική  αξιοποίηση  του  πληροφορικού  υλικού  από  τους 

μαθητές, με κριτικό τρόπο, για την επίλυση προβλημάτων και, τελικά, τη μάθηση.  

Ο όρος ιστοεξερεύνηση (WebQuest) εισήχθη για πρώτη φορά το 1995 από τον Bernie Dodge (1995) 

για  να  περιγράψει  μία  δομημένη  μαθησιακή  δραστηριότητα,  η  οποία  είναι  προσανατολισμένη  στη 

διερεύνηση  (inquiry) με στόχο την επίλυση προβλημάτων, μέσω της αξιοποίησης πληροφοριών που 

αντλούνται,  κατά  βάση,  από  πηγές  του  Παγκόσμιου  Ιστού  (Web).  Πρόκειται  για  ένα  εκπαιδευτικό 

σενάριο, μια δραστηριότητα τύπου project (σχέδιο εργασίας) που στοχεύει στην ενεργοποίηση όλων 

των μαθητών και στη συνεργασία μεταξύ τους, ώστε να διαπραγματευτούν ένα θέμα, ένα πρόβλημα 

ή μια ομαδική εργασία που αναθέτει ο εκπαιδευτικός. 

Η δομή και η διάρθρωση μιας ιστοεξερεύνησης είναι καθορισμένη και περιλαμβάνει συγκεκριμένα 

τμήματα  που  αντιστοιχούν  σε  διακριτές  μαθησιακές  φάσεις  και  έχουν  ως  στόχο  να  εισάγουν  το 

μαθητή  στο  αντικείμενο  και  στη  μεθοδολογία  της  δραστηριότητας,  να  τον  ενημερώσουν  για  τα 

βήματα  που  θα  ακολουθήσει,  να  προσδιορίσουν  τον  τρόπο  εργασίας  του  και  συνεργασίας  στην 

ομάδα, το τελικό παραδοτέο κ.λπ. Σύμφωνα με τον Dodge (2001) μια  ιστοεξερεύνηση περιλαμβάνει 

έξι  διακριτές  φάσεις:  εισαγωγή  (introduction),  δραστηριότητα  (task),  διαδικασία  (process),  πηγές‐
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μέσα  (resources),  αξιολόγηση  (evaluation),  συμπέρασμα  (conclusion)  και  σελίδα  εκπαιδευτικού 

(teacher page). 

Οι  σημαντικότερες  πλατφόρμες  ιστοεξερευνήσεων  ουσιαστικά  προσφέρουν  τις  υπηρεσίες  τους 

συνδρομητικά.  Δεδομένου  ότι,  η  ομάδα  μας  επικεντρώνει  το  ερευνητικό  της  ενδιαφέρον  στην 

εκπαιδευτική  αξιοποίηση  τεχνολογιών  Ιστού  2.0,  αποφασίσαμε  την  επέκταση  και  προσαρμογή  του 

PHP  Webquest,  το  οποίο  είναι  η  μόνη  πλατφόρμα  που  διατίθεται  για 

μεταφόρτωση/προσαρμογή/εγκατάσταση,  στα  δεδομένα  της  ελληνικής  πραγματικότητας,  ως 

λογισμικό ανοικτού κώδικα. Έτσι, δημιουργήθηκε η πλατφόρμα OpenWebQuest που διέπεται από την 

άδεια  Creative  Commons  License  2.5  και  διατίθεται  στην  ελληνική  και  στην  αγγλική  γλώσσα  στη 

διεύθυνση  http://platform.openwebquest.org.  Η  διεύθυνση  της  ιστοσελίδας  υποστήριξης  είναι  η 

http://openwebquest.org,  ενώ  το  ομώνυμο  κανάλι  στο  YouTube  παρέχει  βοήθεια  για  όλες  τις 

λειτουργίες τις εφαρμογής. 

Η εισαγωγή των σχεδίων έρευνας στα νέα Π.Σ. Δημοτικού και Γυμνασίου και η καθιέρωση σχετικού 

μαθήματος σε όλες  τις  τάξεις  του Λυκείου,  διαμορφώνει  ένα  εκπαιδευτικό περιβάλλον  ευνοϊκό  για 

την  ένταξη  δραστηριοτήτων  ιστοεξερεύνησης  στη  σχολική  πρακτική.  Το  OpenWebQuest  είναι  ένα 

εύχρηστο και αποτελεσματικό εργαλείο που αναμένεται να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς της πράξης 

προς την κατεύθυνση αυτή. 

Η Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης του ΤΚΕΠ θα συνεχίσει την εξέλιξη της πλατφόρμας, διαθέτοντάς 

την  ελεύθερα  στους  εκπαιδευτικούς,  ενσωματώνοντας  νέες  λειτουργίες  και  επιλογές.  Απώτερος 

σκοπός  μας  είναι  το  OpenWebQuest,  εκτός  από  μια  πλατφόρμα  δημιουργίας  και  φιλοξενίας 

ιστοεξερευνήσεων,  να  αναδειχθεί  σε  εργαλείο  κοινότητας  εκπαιδευτικών,  τόπο  συνάντησης, 

επικοινωνίας  και  αλληλεπίδρασης  με  επίκεντρο  τη  χρήση  δραστηριοτήτων  ιστοεξερεύνησης  στην 

εκπαιδευτική πρακτική. 
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Εκπαιδευτική αξιοποίηση του ιστολογίου στη Χημεία: μια διδακτική πρόταση 

  

Αγγελική Καλογερά, Σοφία Αγγέλαινα  

3ο Γυμνάσιο Άργους, 1ο Γυμνάσιο Άργους 

aggelkalog@gmail.com, sangelaina@gmail.com

  

Οι  εκπαιδευτικοί  αναλαμβάνουν  να  υλοποιήσουν  καινοτόμες  δραστηριότητες  εντός  αλλά  και 

εκτός της σχολικής αίθουσας προκειμένου να βελτιώσουν τον τρόπο διδασκαλίας τους αλλά και τον 

τρόπο επικοινωνίας τους με τους μαθητές ώστε να προάγεται η συνεργασία και η γνωστική ανάπτυξή 

τους. 

Η  δική  μας  δραστηριότητα  εφαρμόστηκε  με  τη  μορφή  Ιστολογίου  (blog),  για  το  μάθημα  της 

Χημείας της Β΄Γυμνασίου, προσπαθώντας να παρουσιάσουμε μια καινοτόμο δράση συνεργασίας με 

μαθητές  του  3ου  Γυμνασίου  Άργους  και  καθηγητές  του  3ου  και  1ου  Γυμνασίου  Άργους.  Οι  μαθητές 

χωρίστηκαν σε ομάδες με σκοπό να δημιουργήσουν μια κοινότητα διερεύνησης και μάθησης όπου με 

συνεργατικές  και  επικοινωνιακές  μεθόδους  θα  οδηγηθούν  σε  ανώτερα  γνωστικά  επίπεδα  και  θα 

αποκτήσουν κριτική σκέψη. 

Στόχος μας ήταν να εμπλέξουμε τους μαθητές του Γυμνασίου σε μια διαθεματική και συνεργατική 

δραστηριότητα  ώστε  να  χρησιμοποιήσουν  το  Διαδίκτυο  για  να  μάθουν  με  ένα  διαφορετικό  τρόπο 

ξεπερνώντας τα όρια του σχολείου και της διδακτικής ώρας. 

Ιστολόγιο ή Blog ή είναι μια  ιστοσελίδα με μορφή προσωπικού ημερολογίου στην οποία όλες οι 

δημοσιεύσεις εμφανίζονται με αντίστροφη χρονολογική σειρά δηλαδή η πιο πρόσφατη εμφανίζεται 

πρώτη. Τα ιστολόγια αποτελούν εργαλεία για τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ώστε 

να  προκαλέσουν  το  ενδιαφέρον  των  μαθητών  και  μέσω  ομαδοσυνεργατικών  δραστηριοτήτων  να 

συνεργαστούν  και  να  επικοινωνήσουν,  να  αναζητήσουν  πληροφορίες  και  να  αξιοποιήσουν  το 

Διαδίκτυο με σκοπό την προαγωγή του γνωστικού τους επιπέδου και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης. 

Αρκετές φορές ο χρόνος μέσα στην τάξη είναι λίγος για να αναπτύξει ο εκπαιδευτικός αλλά και οι 

μαθητές κάποια θέματα. Αυτή την έλλειψη χρόνου μπορούν να την καλύψουν τα ιστολόγια ώστε να 

επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα για τη διδασκαλία και τη μάθηση. 

Σχεδιάσαμε  το  Ιστολόγιο  της  Χημείας  για  μαθητές  Β  γυμνασίου  ώστε  να  μπορέσουμε  να 

αναλύσουμε τα θέματα της διδακτέας ύλης πέρα από τα όρια της σχολικής τάξης διότι το μάθημα της 

χημείας  διδάσκεται  μόνο  1  ώρα  την  εβδομάδα.  Ο  σχεδιασμός  περιλάμβανε  αναλυτικό 
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χρονοδιάγραμμα  δραστηριοτήτων  καθώς  το  Ιστολόγιο  λειτούργησε  συμπληρωματικά  με  τη 

διδασκαλία στην τάξη και είχε διάρκεια σχεδόν όλο το διδακτικό έτος. 

Οι  δραστηριότητες δεν  είχαν περιεχόμενο αποκλειστικά μόνο από  το μάθημα  της  χημείας αλλά 

έγινε σύνδεση με  θέματα από  την  τέχνη,  τη  λογοτεχνία,  την  ιστορία,  την  λαογραφία‐ με  στόχο  την 

πολυδιάστατη ανάλυση και όχι μια απλή μονόπλευρη καταγραφή δεδομένων (Διαθεματικότητα). 

Χωρίσαμε τους μαθητές σε ολιγομελείς ομάδες (ομαδοσυνεργατική μέθοδος), μεικτές ως προς το 

φύλλο  και ως προς  τις μαθησιακές δυνατότητες.  Αφού έγινε παρουσίαση άλλων  Ιστολογίων  για  να 

εξοικειωθούν οι μαθητές με το περιβάλλον επικοινωνίας στη συνέχεια ζητήθηκε από κάθε ομάδα να 

δημοσιεύει  αναρτήσεις  για  τη  δραστηριότητα  που  τους  είχε  ανατεθεί  και  να  σχολιάζουν  τις 

αναρτήσεις των υπόλοιπων μαθητών. Κάθε δραστηριότητα είχε διάρκεια 15 ημερών. 

Ο ρόλος των καθηγητριών ήταν διαμεσολαβητικός ώστε να λύνουν τυχόν τεχνικά προβλήματα, να 

απαντούν  σε  απορίες,  να  παρακινούν  τους  μαθητές  αλλά  και  να  βοηθούν  γνωστικά  με  τις 

δημοσιεύσεις τους στο διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ των μαθητών. 

Οι μαθητές έδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το Ιστολόγιο της Χημείας. Είχαμε 133 αναρτήσεις 

και 366 σχόλια. Συμμετείχαν προοδευτικά όλοι οι μαθητές (19) του τμήματος και από την αξιολόγηση 

της  δραστηριότητας  προέκυψε  ότι  με  τη  συμμετοχή  τους  απέκτησαν  νέες  γνώσεις,  συνεργάστηκαν 

επιλέγοντας  οι  ίδιοι  το  χρόνο  και  τον  τρόπο  της  εργασίας  τους  και  ζήτησαν  τη  συνέχιση  του 

Ιστολογίου ή την επέκτασή του και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα. 

Πιστεύουμε  ότι  τα  Ιστολόγια  μπορούν  να  αξιοποιηθούν  παιδαγωγικά  σε  όλα  τα  μαθήματα  του 

γυμνασίου διότι είναι εύκολα στη χρήση, προκαλούν το ενδιαφέρον και την εμπλοκή των μαθητών και 

προωθούν  τη  συνεργασία  μεταξύ  καθηγητών  ίδιων  ή  διαφορετικών  ειδικοτήτων  στο  ίδιο  ή  σε 

περισσότερα σχολεία. 
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Εφαρμογή Ενός Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης (Claroline) για την υποστήριξη του μαθήματος 

ΤΠΕ‐Πληροφορική 

 

Λεμονιά Γολικίδου, Ζωή Συμεωνίδου, Δέσποινα Διονυσίου 

3ο Γυμνάσιο Ελευσίνας 

lgolikidou@sch.gr, zsimeoni@yahoo.com, despoina@cs.teiath.gr

 

Ένα  Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης  μπορεί  να αποτελέσει  ένα δυναμικό περιβάλλον διάδρασης 

μεταξύ  εκπαιδευτικών  και  μαθητών  καθώς  επιτρέπει  την  ανάρτηση  οποιουδήποτε  αρχείου, 

δημιουργώντας  έτσι  έναν  κόμβο  παροχής  εκπαιδευτικού  περιεχομένου.  Με  τον  τρόπο  αυτό 

διευκολύνεται ο σχεδιασμός  και ο προγραμματισμός  της ύλης μιας  ολόκληρης σχολικής  χρονιάς σε 

οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο (μάθημα). Υποστηρίζονται όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 

παρέχοντας  στους  μαθητές  τα  μέσα  και  τους  πόρους  για  την  κάθε  θεματική  ενότητα  με  την  οποία 

ασχολούνται,  προσφέροντάς  τους  τη  συνεχή,  ανεξάρτητα  χώρου  και  χρόνου,  πρόσβαση  στο 

περιεχόμενο των μαθημάτων. 

Αντίστοιχα  ο  εκπαιδευτικός  μέσα  από  το  περιβάλλον  αυτό  μπορεί  να  προγραμματίσει,  να 

αναθεωρήσει  και  να  οργανώσει  την  τάξη  του,  να  βαθμολογήσει  και  να  ανατροφοδοτήσει  τους 

μαθητές του, παρακολουθώντας την δραστηριότητά τους, με την τήρηση αρχείου των εργασιών και 

της προόδου τους (e‐portfolio). 

Ένα  τέτοιο  περιβάλλον  μάθησης  είναι  το  Claroline  www.claroline.net,  το  οποίο  βασίζεται  στη 

γλώσσα  προγραμματισμού  ιστοσελίδων  php  και  χρησιμοποιεί  ως  σύστημα  διαχείρισης  βάσεων 

δεδομένων τη MySqL. 

Τα  αρκετά  πλεονεκτήματά  του‐όπως  το  ότι  προσφέρει  ένα φιλικό περιβάλλον προσβάσιμο από 

παντού  και  με  οποιοδήποτε  λειτουργικό  σύστημα,  χωρίς  απαραίτητη  την  εγκατάσταση  άλλου 

λογισμικού, επισκέψιμο από κάθε browser, με ευνόητο τρόπο χρήσης για τους μαθητές‐συντέλεσαν 

ώστε  να  επιλεχτεί  για  να  χρησιμοποιηθεί  ως  Σύστημα  Διαχείρισης  Μάθησης  στο  3ο  Γυμνάσιο 

Ελευσίνας.  Κατά  την  σχολική  χρονιά  2011‐2012,  πρώτη  χρονιά  πιλοτικής  λειτουργίας  του  Νέου 

Προγράμματος Σπουδών για τα Γυμνάσια, εγκαταστάθηκε και φιλοξενήθηκε στο Πανελλήνιο Σχολικό 

Δίκτυο, με στόχο αρχικά να αποτελέσει το βασικό περιβάλλον εργασίας των μαθητών για το μάθημα 

ΤΠΕ‐Πληροφορική και στη συνέχεια να υποστηρίξει και άλλα μαθήματα του Γυμνασίου. Την τρέχουσα 

σχολική  χρονιά  ‐2012‐2013‐  υποστηρίζει  επιπλέον  και  άλλα  μαθήματα,  όπως  Τεχνολογία  Α’  και  Β’ 
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τάξη,  Περιβαλλοντική  Εκπαίδευση  και Αειφόρο Ανάπτυξη  (ΠΕΑΑ)  Α’  και  Γ’  τάξη,  και Μαθηματικά  Γ’ 

τάξης. 

Η είσοδος των χρηστών, μαθητών και εκπαιδευτικών, στο περιβάλλον είναι ελεγχόμενη και γίνεται 

με πιστοποίηση. Χρησιμοποιείται ο χωρισμός των χρηστών σε ομάδες για να εγγραφούν οι μαθητές 

σε  περισσότερα  από  ένα  μαθήματα  και  για  την  κατανομή  τους  σε  τμήματα.  Στις  υπηρεσίες  που 

προσφέρει  περιλαμβάνονται  εργαλεία  ανακοινώσεων,  ημερολόγιο  με  προθεσμίες,  ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο,  όπως  επίσης  εργαλεία  συζήτησης  (chat),  δημιουργία  βημάτων  συζήτησης  (discussion 

forums)  και  χώροι  συνεργασίας wiki  για  την  ασύγχρονη  επικοινωνία  εκπαιδευτικών  και  μαθητών. 

Υποστηρίζεται  επίσης η άμεση δημιουργία και αποτελεσματική εκτέλεση και βαθμολόγηση  tests  σε 

πραγματικό χρόνο. 

Τα πολύ σημαντικά και πλέον χρησιμοποιήσιμα στο μάθημα ΤΠΕ‐Πληροφορική είναι τα εργαλεία: 

● Έγγραφα  όπου  αναρτάται  το  διδακτικό  υλικό  με  την  μορφή  άρθρων,  παρουσιάσεων, 

υπερσυνδέσεων‐ με δυνατότητα τοπικής αποθήκευσης για επεξεργασία εκτός δικτύου –και 

● Εργασίες όπου οι μαθητές αναρτούν τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί 

Κάθε  ολοκληρωμένη  δραστηριότητα  ή  εκπαιδευτικό  σενάριο  των  μαθητών  αναρτάται  στο 

λογαριασμό τους, για το οποίο λαμβάνουν ανατροφοδότηση, σχολιασμό και βαθμολόγηση. Το ίδιο το 

περιβάλλον δημιουργεί στους μαθητές την «υποχρέωση» της παράδοσης της εργασίας τους έγκαιρα 

χωρίς  επαναλαμβανόμενες  παραινέσεις  από  τον  διδάσκοντα  καθηγητή.  Η  πλήρης  εικόνα  του 

μαθητικού «προφίλ»,  έτσι όπως διαρθρώνεται μέσα από το e‐portfolio διευκολύνει  την αξιολόγηση 

των μαθητών από μέρους των εκπαιδευτικών, ενώ παράλληλα συμβάλλει  και στην αυτοαξιολόγησή 

τους. 
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Παιδαγωγικός σχεδιασμός και ένταξη των wikis στο μάθημα της Πληροφορικής 

 

Δημήτρης Ρούσσινος, Αθανάσιος Τζιμογιάννης 

Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

droussinos@uop.gr, ajimoyia@uop.gr

 

Τα  εργαλεία  του  Ιστού  2.0  (Web  2.0)  διεισδύουν  τα  τελευταία  χρόνια  δυναμικά  σε  όλες  τις 

βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εργαλεία όπως τα ιστολόγια, τα wikis, οι χώροι κοινωνικής δικτύωσης, οι 

πλατφόρμες  διαμοίρασης  περιεχόμενου  αλλάζουν  τα  μέσα,  τις  διαδικασίες  και  τους  ρόλους 

διδασκόντων  και  εκπαιδευόμενων.  Τα wikis  βρίσκονται  στο  επίκεντρο  της  εκπαιδευτικής  έρευνας, 

καθώς  ενσωματώνουν  δυναμικά  εκπαιδευτικά  χαρακτηριστικά:  διαθέτουν  εύχρηστο  περιβάλλον, 

υπερκειμενική  μη  ιεραρχική  δομή,  πρόσβαση  ανεξάρτητη  από  χώρο  ή  χρόνο,  αποτελούν  ένα  χώρο 

επικοινωνίας  και  συνεργασίας,  παρέχουν  δυνατότητες  δυναμικής  και  συνεργατικής  δημιουργίας 

περιεχόμενου, τόσο ατομικά όσο και στα πλαίσια εκπαιδευτικών ομάδων ή κοινοτήτων. Εκτεταμένα 

ερευνητικά  δεδομένα δείχνουν ότι  τα wikis  μπορούν  να υποστηρίξουν  τη βαθύτερη  κατανόηση  και 

γνώση μέσα από την ατομική αναστοχαστική σκέψη, τη συνεργασία, τη συνδημιουργία περιεχομένου 

και την αξιολόγηση από τα άλλα μέλη της ομάδας. 

Τα  εκπαιδευτικά  wiki  είναι  σήμερα  ιδιαίτερα  δημοφιλή  εργαλεία,  τα  οποία  διαμορφώνουν 

δυναμικά περιβάλλοντα μάθησης  όπου οι  μαθητές  ενεργοποιούνται,  συμμετέχουν,  αλληλεπιδρούν, 

συνεργάζονται και, τελικά, αναπτύσσουν και οικοδομούν νέες γνώσεις. Η βιβλιογραφική επισκόπηση 

δείχνει  ότι  τα wikis  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν με  πολλούς  διαφορετικούς  τρόπους  και  στόχους 

στην  εκπαιδευτική  πρακτική:  α)  ως  εργαλείο  διαχείρισης  μαθήματος,  β)  ως  εργαλείο  συνεργατικής 

γραφής, γ) ως περιβάλλον ανάπτυξης συνθετικών εργασιών, δ) ως ηλεκτρονικός φάκελος (e‐portfolio), 

ε)  ως  εργαλείο  συλλογής  και  διαχείρισης  δεδομένων,  στ)  ως  περιβάλλον  παρουσίασης  εργασιών. 

Ωστόσο,  πολλές  εκπαιδευτικές  εφαρμογές  των wikis  συνδυάζουν  τα  χαρακτηριστικά  περισσοτέρων 

της μιας από τις παρακάτω κατηγορίες. 

Στην  παρούσα  εισήγηση  παρουσιάζεται  ένα  πλαίσιο  παιδαγωγικού  σχεδιασμού  wikis  για 

μαθήματα Πληροφορικής, το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί σε όλο το φάσμα του 

Προγράμματος  Σπουδών  της Α/θμιας  και Β/θμιας  εκπαίδευσης.  Το προτεινόμενο πλαίσιο βασίζεται 

στις  αρχές  και  στη  φιλοσοφία  της  αυθεντικής  μάθησης  με  στόχο  την  υλοποίηση  ενός  σχεδίου 

έρευνας. Περιλαμβάνει  τη σύνδεση  της πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλίας στην  τάξη,  την ατομική 

και ομαδική εργασία στο εργαστήριο υπολογιστών, και τη συνεργασία‐αλληλεπίδραση από απόσταση 
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(αναζήτηση  πληροφοριών  σε  προτεινόμενες  διαδικτυακές  πηγές,  επικοινωνία,  ανταλλαγή  ιδεών, 

διαμοίραση  περιεχομένου  κ.λπ.).  Η  ανάπτυξη  σχεδίου  έρευνας  και  η  υλοποίηση  των  σελίδων wiki 

δομείται σε έξι φάσεις: 

• Προετοιμασία  

• Εισαγωγή: Εξοικείωση με την πλατφόρμα wiki 

• Διερεύνηση του αντικειμένου: Εργασία στην ομάδα 

• Καταιγισμός ιδεών, αναζήτηση, ανταλλαγή και αξιολόγηση πληροφοριών από πηγές 

• Ανάπτυξη: Δημιουργία, εμπλουτισμός και επέκταση σελίδων wiki (Εργασία στην ομάδα) 

• Ολοκλήρωση και παρουσίαση του wiki. 

Το μοντέλο σχεδιασμού εφαρμόστηκε και αξιολογήθηκε στα πλαίσια  του μαθήματος «Εισαγωγή 

στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών», του πρώτου έτους σπουδών στο Τμήμα Κοινωνικής 

και  Εκπαιδευτικής  Πολιτικής  του  Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου.  Παρότι  οι  φοιτητές  δεν  είχαν 

αντίστοιχη  προηγούμενη  εμπειρία,  ανταποκρίθηκαν  ικανοποιητικά  ενώ  η  συνεργασία  τους  και  το 

τελικό  αποτέλεσμα  ήταν  θετικά.  Τα  αποτελέσματα  της  ανάλυσης  έδειξαν  ότι  οι  καλές  πρακτικές 

υλοποίησης  δραστηριοτήτων wiki  θα  πρέπει  να  αξιοποιούν  κατάλληλα  τη  συζήτηση  και  ανταλλαγή 

ιδεών  στην  ομάδα  με  δημιουργικές  ενέργειες  ανάπτυξης  περιεχομένου,  οι  οποίες  αναπτύσσονται 

δυναμικά καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας. Ο κατάλληλος παιδαγωγικός σχεδιασμός και οι 

βοηθητικές  δομές  αποτελούν  βασικούς  παράγοντες  που  μπορούν  να  οδηγήσουν  σε  ικανοποιητικό 

αποτέλεσμα σχετικά με τελικό δημιούργημα. Το προτεινόμενο σχήμα, το οποίο περιλαμβάνει πρώτα 

τη  διαπραγμάτευση  και  στη  συνέχεια  την  ανάπτυξη  περιεχομένου,  φαίνεται  να  αποτελεί  ένα  καλό 

πλαίσιο  σχεδιασμού  και  υλοποίησης  δραστηριοτήτων  wiki,  το  οποίο  μπορεί  να  εφαρμοστεί  σε 

διάφορα αντικείμενα του Προγράμματος Σπουδών της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης. 
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Εκπαιδευτικές εφαρμογές Ιστού 2.0 

 

Γαλανός Γεώργιος 

1o Γυμνάσιο Δραπετσώνας (Πειραιάς) 

ggal72@gmail.com

  

Το 2011 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού, μαζί με μια ομάδα μαθητών της Γ’ και ΣΤ’  τάξης, 

αναπτύξαμε  μια  δραστηριότητα  –  εργασία  για  την  κατασκευή  ενός  κόμικς  με  αντικείμενο  την 

Πληροφορική. 

Το κόμικς είχε θέμα: «Οι ηλεκτρονικές συσκευές του εσωτερικού του υπολογιστή και η σύνδεση 

τους με τις Περιφερειακές Συσκευές». Αναπτύχθηκε μέσω του λογισμικού Comic Life. 

Παράλληλα δημιουργήθηκε και  ένα σταυρόλεξο απομνημόνευσης  των ονομάτων  των συσκευών 

με την βοήθεια του λογισμικού Hot Potatoes. 

Πραγματοποιήθηκε  παρουσίαση  της  συγκεκριμένης  εργασίας  σε  παιδαγωγική  ημερίδα  που 

διοργανώθηκε από την Σχολική Σύμβουλο κυρία Καρυδά Ελένη.  

Αντίστοιχα,  στις  μέρες  μας  θα  μπορούσαμε  ν’  αναπτύξουμε  την  παραπάνω  εργασία  – 

δραστηριότητα στο συνεργατικό εργαλείο http://www.pixton.com, στο οποίο οι μαθητές μπορούν ν’ 

αναπτύξουν τις ιδέες τους για διάφορα αντικείμενα μαθημάτων. 

  

Προτάσεις Δραστηριοτήτων: 

 Στο εργαστήριο Πληροφορικής κάθε σχολικής μονάδας στο μάθημα Πληροφορικής – Τ.Π.Ε, για να 

υλοποιηθεί η διαδικασία εκμάθησης των πιο σημαντικών εργαλείων από τις εφαρμογές ιστού 2.0, οι 

συνάδελφοι της Πληροφορικής θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα παρακάτω στοιχεία: 

α) γραπτή άδεια από τους γονείς των μαθητών – μαθητριών (ανήλικοι) για την χρήση των 

συγκεκριμένων εργαλείων και 

β) θα πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός υπολογιστών και διαδικτύου για την συνεχή 

ροή εκτέλεσης των διαδικασιών των συγκεκριμένων εφαρμογών από τους μαθητές – μαθήτριες. 

Κατά την γνώμη μου, οι πιο σημαντικές εφαρμογές του ιστού 2.0, που μπορούν να υλοποιηθούν 

στα σχολικά εργαστήρια Πληροφορικής είναι οι παρακάτω: 
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Συνεργατικά εργαλεία:  http://www.wikispaces.com

Πολυμεσικές Εφαρμογές:   http://anomoto.com

Μικρο‐Ιστολόγια:  http://www.edmodo.com

Υπηρεσίες Google:  http://google.com/talk

Ιστολόγια:  http://www.blogger.com

Σύγχρονη Επικοινωνία:  http://google.com/talk

Ημερολόγιο:  http://www.google.com/calendar

Διαμοιρασμός Αρχείων:  http://www.dropbox.com

Σύννεφα Κειμένου:  http://www.tagxedo.com

Δημιουργία Comics:  http://www.pixton.com

Επεξεργασία Εικόνας:  http://www.aviary.com/tools/image‐editor

Επεξεργασία Βίντεο:  http://jaycut.com

 Η ενεργή συμμετοχή των μαθητών – μαθητριών στην υλοποίηση των συγκεκριμένων εφαρμογών, 

μπορούν  να  βελτιώσουν  κατά  ένα  μεγάλο  ποσοστό  την  διδασκαλία  του  αντικειμένου  της 

πληροφορικής τόσο στο Δημοτικό όσο και στο Γυμνάσιο. 

Βέβαια,  στους  μαθητές  –  μαθήτριες  του  Δημοτικού  θα  πρέπει  να  δοθεί  μεγαλύτερη  βαρύτητα 

όσο  αναφορά  την  καθοδήγηση  και  την  υποστήριξη  των  μαθητών  –  μαθητριών  για  την  ενεργή 

συμμετοχή τους, διότι οι συνθήκες είναι πιο «δύσκολες»  για την πιστή εφαρμογή και εκτέλεση των 

παραπάνω διαδικασιών ‐ εφαρμογών του Ιστού 2.0, μιας και αναφερόμαστε σε μαθητές – μαθήτριες 

πολύ μικρότερων ηλικιών απ’ ότι στο Γυμνάσιο. 

Τα πλεονεκτήματα  τα  οποία  εμφανίζονται  από  την  συμμετοχή  των  μαθητών  –  μαθητριών  στα 

παραπάνω εργαλεία ιστού 2.0 είναι: 

• Η συνεργασία των μαθητών – μαθητριών μεταξύ τους για την υλοποίηση των εφαρμογών σε 

μορφή μικρών project. 

• Η ενεργοποίηση των γνώσεων και των ικανοτήτων κάθε μαθητή – μαθήτριας. 

• Η  εξ’  αποστάσεως  ανταλλαγή  πληροφοριών  και  δεδομένων  π.χ.  (από  την  οικία  τους) 

εφαρμόζοντας τις σύγχρονες μορφές επικοινωνίας των εφαρμογών Ιστού 2.0.  

Οι εκπαιδευτικοί της Πληροφορικής οι οποίοι θα εφαρμόσουν μελλοντικά 

κάποιες από τις εφαρμογές του Ιστού 2.0, θα μπορέσουν να «εμπλακούν» στην άμεση επικοινωνία με 

τους  μαθητές  –  μαθήτριες  τους  μέσω  της  πλατφόρμας  του  Edmodo,  καθώς  και  την  ανταλλαγή 

πληροφοριών – αρχείων μέσω των υπολοίπων εργαλείων του Ιστού 2.0. 
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Ενότητα Γ 

Projects στο μάθημα της Πληροφορικής 

 

Η Ειδική Θεματική Δραστηριότητα στο Τεχνολογικό‐Επαγγελματικό Λύκειο: Ήλθε για να μείνει;  

 

Πηνελόπη Μαλλιάρα & Άννα Σαριδάκη 

2ο ΕΠΑΛ Νέας Σμύρνης 

pmalliara@sch.gr, asaridaki@gmail.com  

 

Κατά  την  τρέχουσα  σχολική  χρονιά  2012‐2013  έχει  εισαχθεί  ως  μάθημα  επιλογής  στη  Β΄  τάξη 

Ημερησίου  και  στη  Γ΄  τάξη  Εσπερινού  Επαγγελματικού  Λυκείου  η  Ειδική  Θεματική  Δραστηριότητα 

(Ε.Θ.Δ.)  ως  μάθημα  επιλογής  του  Ωρολογίου  Προγράμματος  Σπουδών  σύμφωνα  με  την  υπ΄αριθ. 

37596/Γ2/03‐04‐2012  Υ.Α.  (ΦΕΚ  1131  Β΄).  Για  το  σκοπό  του  μαθήματος  αναφέρεται  “…  Η  Ειδική 

Θεματική  Δραστηριότητα  είναι  μια  εκπαιδευτική  διαδικασία  απόκτησης  και  αφομοίωσης 

επαγγελματικών  γνώσεων  και  εμπλουτισμού  δεξιοτήτων  των  μαθητών  που  συνδυάζεται  με  την 

ανάπτυξη  της  ικανότητάς  τους  στη  μεθοδολογία  της  μάθησης.  Στο  πλαίσιο  της  Ε.Θ.Δ.  οι  μαθητές 

μπορούν,  μεταξύ  άλλων,  να  εκπονούν  μελέτες  ή  να  αναλαμβάνουν  την  εκτέλεση  έργων  μικρής 

κλίμακας, να μετέχουν σε εθελοντικές δράσεις, να διεξάγουν ερευνητικές εργασίες.” 

Στο 2ο ΕΠΑΛ.Λ. Νέας Σμύρνης, την τρέχουσα σχολική χρονιά, ολόκληρο το τμήμα της Β΄ τάξης του 

τομέα Πληροφορικής  επέλεξε  το  μάθημα  της  ΕΘΔ  και  εκπόνησε  εργασία  με  θέμα  η  οποία  είχε ως 

τίτλο «Κατασκευάζουμε τα δικά μας ψηφιακά παιχνίδια». 

Η συνοπτική πορεία του έργου είναι η εξής:  

Με τη διαδικασία που προβλέπεται κατά την εφαρμογή της μεθόδου project, οι 15 μαθητές και 

μαθήτριες του τμήματος χωρίστηκαν σε ομάδες. Η κάθε ομάδα: 

• σχεδίασε ένα δικό της ψηφιακό παιχνίδι. 

• Το  δημιούργησε  στο  περιβάλλον  του  Scratch  και  το  ανάρτησε  στο  χώρο  της  κοινότητας  του 

Scratch στο ΜΙΤ. 

• Σχεδίασε και δημιούργησε  την  ιστοσελίδα  του παιχνιδιού  της  και  αναρτήθηκε στο  χώρο  του 

ΣΕΚ στο ΠΣΔ 

• κατέθεσε μια γραπτή εργασία (βιβλιογραφική έρευνα) για τα επιμέρους θέματα: α) η ιστορία 

των ψηφιακών παιχνιδιών β) κατηγορίες γ) τρόπος κατασκευής τους. 
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• Συνέγραψαν  ομαδικά  και  απέστειλαν  επιστολή  σε  ελληνικές  εταιρείες  λογισμικού  που 

αναπτύσσουν  ψηφιακά  παιχνίδια,  για  να  ζητήσουν  να  τις  επισκεφθούν  και  να  γνωρίσουν  τον 

τρόπο εργασίας τους. 

Επίσης κατασκευάστηκαν και συμπεριελήφθησαν στα παραδοτέα: 

• Ο συνολικός δικτυακός τόπος του μαθήματος 

• Ένα video (animoto) από την πορεία των εργασιών του project 

• Η  τελική  γραπτή  εργασίας σε μορφή pdf  και  σε ψηφιακά αναγνώσιμη μορφή e‐book  (με  το 

issue) με ενδιάμεση χρήση των google DOCs 

• Η  δημιουργία  της  παρουσίασης  του  project  για  να  προβληθεί  ενδοσχολικά,  μαζί  με  τις 

υπόλοιπες παρουσιάσεις των ΕΘΔ των άλλων τμημάτων. 

Σε όλες τις φάσεις χρησιμοποιήθηκε ως πλατφόρμα υποστήριξης το περιβάλλον ενός μαθήματος 

στο moodle που δημιουργήθηκε για της ανάγκες του μαθήματος. 

Επίσης  στην  υλοποίηση  του  έργου  ενεπλάκησαν  και  διδακτικές  ενότητες  και  άλλων  γνωστικών 

αντικειμένων (από τα μαθήματα ειδικότητας) όπως: 

• Προγραμματιστικά εργαλεία για το Διαδίκτυο. Ενότητα: Ανάπτυξη  (σχεδιασμός, σχεδίαση και 

δημιουργία) ενός ιστότοπου και 

• Βασικές υπηρεσίες Διαδικτύου. Ενότητα: Χρήση και αξιοποίηση εργαλείων web 2.0. 

Από την παραπάνω εμπειρία και από το πλαίσιο εφαρμογής της Ε.Θ.Δ. προτείνουμε ότι η «Ειδική 

Θεματική Δραστηριότητα» 

1. εφαρμόζει τη μέθοδο project 

2. βοηθά  στην  εμπέδωση  όσων  οι  μαθητές/τριες  διδάχθηκαν  στην  Α΄  τάξη,  στο  μάθημα 

«Εφαρμογές  υπολογιστών»,  με  τα  κείμενα,  τη  στατιστική  επεξεργασία  και  τις  παρουσιάσεις 

που δημιουργούν. 

3. αποτελεί  μια  γέφυρα  ανάμεσα  στον  «Προγραμματισμό  Υπολογιστών»  που  διδάσκονται  οι 

μαθητές/τριες  στην  Γ΄  Γυμνασίου  και  στο  μάθημα  ειδικότητας  «Προγραμματισμός 

υπολογιστών» που διδάσκονται στην Γ΄ τάξη του ΕΠΑΛ και μάλιστα ως μάθημα πανελλαδικά 

εξεταζόμενο για εισαγωγή σε ΑΤΕΙ. 

4. επεκτείνει  και  αξιοποιεί  τις  γνώσεις,  που  οι  μαθητές/τριες  απέκτησαν  στο  πλαίσιο  άλλων 

διδασκόμενων μαθημάτων  του  τομέα,  όπου οι μαθητές/τριες αντιμετωπίζουν ένα αυθεντικό 

πρόβλημα και το επιλύουν. 
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5. διαπνέεται  από  τη  φιλοσοφία,  το  πνεύμα  και  την  προσέγγιση  των  νέων  προγραμμάτων 

σπουδών. 

6. ενθαρρύνει συνεργασίες με  εκπαιδευτικούς άλλων γνωστικών αντικειμένων  (π.χ. φιλολογικά 

και άλλα …). 

Πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο μάθημα, μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο και μέσο, 

έτσι ώστε οι μαθητές να καλλιεργήσουν δεξιότητες που απαιτεί η Κοινωνία της Πληροφορίας αλλά και 

να εδραιώσουν γνώσεις που ενισχύουν την Υπολογιστική Σκέψη (Computanional Thinking). 

Ημερίδα «Η διδασκαλία της Πληροφορικής στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση» 
Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
Μάιος 2013, Κόρινθος 

30



Ερευνητική εργασία «Ρομποτική» υλοποίηση Hydrobot 

 

Βεζονιαράκης Δημήτρης 

Καθηγητής ΠΕ19, 4ο ΓΕΛ Κορίνθου 

dvezon@gmail.com

 

Η  ρομποτική  και  ιδιαίτερα η  εκπαιδευτική  ρομποτική  είναι  ένας  κλάδος  της  πληροφορικής  που 

δεν  έχει  τη  θέση  που  της  αρμόζει  στην  Ελληνική  εκπαίδευση.  Αντίθετα  περιλαμβάνεται  σε 

προγράμματα σπουδών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πολλών χωρών. Αυτό το 

κενό προσπάθησε να καλύψει η ερευνητική εργασία της Ρομποτικής στο 4ο ΓΕΛ Κορίνθου. 

Ο  κύριος  σκοπός  της  ερευνητικής  εργασίας  ήταν  να  φέρει  σε  επαφή  τους  μαθητές  με  την 

τεχνολογία  και  να  μελετήσουν  τη  χρήση  των  ρομπότ  στις  μέρες  μας.  Επιμέρους  σκοποί  ήταν  η 

ανάπτυξη  του  ομαδικού  πνεύματος  και  η  ενίσχυση  της  αυτοπεποίθησης  των  μαθητών  αφού  με  το 

πέρας  της  εργασίας  κατάφεραν  να  κατασκευάσουν  ένα  ρομπότ  μόνοι  τους.  Για  τη  διδασκαλία  του 

μαθήματος  επιλέχθηκε  να  χρησιμοποιηθούν  μέθοδοι  ενεργής  και  συνεργατικής  μάθησης  .  Η  όλη 

διαδικασία ακολούθησε τα παρακάτω βήματα: 

● Οι  μαθητές  μέσω  θεατρικών  παιχνιδιών  και  ασκήσεων  άρχισαν  να  αναπτύσσουν  το  ομαδικό 

πνεύμα και να ενισχύουν την αυτοπεποίθηση τους, από το πρώτο κιόλας δίωρο του μαθήματος. 

● Οι  μαθητές  χωρίστηκαν  σε  ομάδες  μέσα  από  τις  οποίες  μελέτησαν  και  παρουσίασαν  τα 

παρακάτω  θέματα  ρομποτικής:  «Ρομποτική  στους  αρχαίους  χρόνους  και  στην  τέχνη», 

«Διαστημική  Ρομποτική»,  «Ιατρική  Ρομποτική»,  «Στρατιωτική  Ρομποτική»  και  «Εκπαιδευτική 

Ρομποτική». 

● Στη  συνέχεια  οι  μαθητές  μελέτησαν  και  συναρμολόγησαν  ένα  ρομπότ  ικανό  να  κινείται  κάτω 

από το νερό με την ονομασία Hydrobot. Το συγκεκριμένο Hydrobot το προμηθευθήκαμε από το 

Ίδρυμα  Ευγενίδου,  που  σε  συνεργασία  με  το  εργαστήριο  Sea  Grant  του  Τεχνολογικού 

Ινστιτούτου Μασαχουσέτης (MIT), το φέρνει στην Ελλάδα. Η όλη συναρμολόγηση του Hydrobot 

έγινε αποκλειστικά από τους μαθητές, με μοναδική εξαίρεση την παρέμβαση του εκπαιδευτικού 

σε ότι αφορά θέματα ασφάλειας. 

● Με  την  ολοκλήρωση  της  συναρμολόγησης  οι  μαθητές  πραγματοποίησαν  δύο  επισκέψεις  στο 

λιμάνι της Κορίνθου όπου και δοκίμασαν το Hydrobot με απόλυτη επιτυχία. 
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● Στο  τέλος,  ζητήθηκε  από  τους  μαθητές  να  αυτοαξιολογηθούν  και  να  αξιολογήσουν  την  όλη 

διαδικασία  της  διδασκαλίας  του  μαθήματος  και  να  προτείνουν  ιδέες  για  την  καλύτερη 

οργάνωση της. 

Στη διάρκεια του μαθήματος αντιμετωπίσαμε διάφορα προβλήματα, με κυριότερο το οικονομικό. 

Παρόλο  που  το Hydrobot  ήταν  προσφορά  του  Ευγενίδιου  Ιδρύματος  παρουσιάστηκε  η  ανάγκη  να 

προμηθευτούμε  επιπλέον  υλικά  και  εργαλεία.  Το  κόστος  επιμερίστηκε  στους  μαθητές,  στο  σχολείο 

και στον καθηγητή του μαθήματος. 

Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα ήταν το ότι αντιστοιχούσε μόνο ένα Hydrobot σε 20 μαθητές με 

αποτέλεσμα να μη μπορούν να συμμετάσχουν ταυτόχρονα όλοι. 

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την όλη διαδικασία συνοψίζονται στα εξής: 

● Η  ενθουσιώδης  συμμετοχή  μεγάλης  ομάδας  των  μαθητών  ιδιαίτερα  στη  διαδικασία  της 

συναρμολόγησης  του  Hydrobot.  Η  ανάληψη  της  ευθύνης  για  την  ολοκλήρωση  επιμέρους 

εργασιών αλλά και συνολικά  του  έργου ενεργοποίησε  την δημιουργικότητα και  εφευρετικότητα 

των μαθητών. 

● Η εργασία στα πλαίσια ομάδας απέδειξε στους μαθητές τη δυναμική και την αποτελεσματικότητα 

της ομάδας σε σχέση με την ατομική εργασία. Επίσης μέσω της ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης 

της διδασκαλίας καλλιεργήθηκαν οι αξίες και οι δεξιότητες της συνεργασίας, της διαλλακτικότητας 

και της διαπραγμάτευσης. 

● Παρατηρήθηκε  ωστόσο  σε  ένα  μικρό  ποσοστό  μαθητών  έλλειψη  πρωτοβουλιών  και 

ενδιαφέροντος γεγονός που κυρίως οφείλεται στο μη επαρκή αριθμό Hydrobot. 

Τέλος,  αξιολογώντας  τα  αποτελέσματα  του  μαθήματος,  μπορούμε  να  πούμε  με  αρκετή 

βεβαιότητα  ότι  επιτεύχθηκαν  και  ο  κύριος  και  οι  επιμέρους  στόχοι  που  είχαν  τεθεί.  Με  βάση  τα 

παραπάνω προτείνεται ανεπιφύλακτα η ενσωμάτωση ανάλογου μαθήματος σε κάθε λύκειο. 

Ημερίδα «Η διδασκαλία της Πληροφορικής στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση» 
Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
Μάιος 2013, Κόρινθος 

32



Δημιουργία πλαισίου ερευνητικής εργασίας στο Λύκειο με την χρήση εργαλείων ιστοεξερεύνησης 

και wiki 

 

Δημήτρης Γιάτας 

1ο Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Αθήνας – Γεννάδειο 

dimitr@sch.gr

 

Η καθορισμένη διάρθρωση και δομή της  ιστοεξερεύνησης όπως αναπτύσσεται στις έξι διακριτές 

φάσεις της που είναι, εισαγωγή, δραστηριότητα, διαδικασία, πηγές‐μέσα, αξιολόγηση, συμπέρασμα, 

ταιριάζει απόλυτα με το θεωρητικό πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας, όπως θεσμοθετείται από τον 

Σεπτέμβρη του 2011 στο υποχρεωτικό πρόγραμμα σπουδών του Νέου Λυκείου (ΥΠΔΜΘ 2011:13, ΦΕΚ 

1213, τχ. Β/2011). 

Παράλληλα ένα wiki μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν διαδραστική πλατφόρμα μεταξύ μαθητών και 

εκπαιδευτικών,  αφού  επιτρέπει  την  ανάρτηση  αρχείων  παντός  τύπου,  τον  προγραμματισμό  των 

εργασιών της τάξης, την οργάνωση και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων, τον σχολιασμό και την 

ανατροφοδότηση  στους  μαθητές,  την  εύκολη  πρόσβαση  από  οπουδήποτε  και  κατ’  επέκταση  την 

αξιολόγηση της τάξης ατομικά και ομαδικά. 

Οι  ιστοεξερευνήσεις  επικεντρώνονται  στην  ενεργοποίηση  όλων  των  μαθητών  και  την 

μαθητοκεντρική  μάθηση,  είναι  προσανατολισμένες  στην  έρευνα  (inquiry)  με  στόχο  την  επίλυση 

προβλημάτων,  προωθούν  την  μάθηση  μέσω  διαθεματικών  προσεγγίσεων,  υποστηρίζουν  την 

δημιουργικότητα  των  μαθητών,  υποστηρίζουν  την  συνεργατική  και  αλληλεπιδραστική  μάθηση, 

αναπτύσσουν  την  ψηφιακή  επάρκεια  των  μαθητών  και  την  ανάπτυξη  ικανοτήτων  με  την  χρήση 

εργαλείων και περιβαλλόντων ΤΠΕ. 

Αντίστοιχα  οι  παιδαγωγικές  αρχές  που  στηρίζουν  την  ερευνητική  εργασία,  σύμφωνα  με  το 

θεωρητικό  της  πλαίσιο,  είναι  της  Διερευνητικής  Προσέγγισης  της  Μάθησης,  της  Διεπιστημονικής 

Συνεργασίας  των  Καθηγητών,  της  Διαφοροποίησης  του  Περιεχομένου  της  Διαδικασίας  και  του 

Πλαισίου της Μάθησης και της Ομαδικής Συνεργασίας των Μαθητών. 

Με  την  συντονισμένη  εφαρμογή  των  παραπάνω  παιδαγωγικών  αρχών  η  προσδοκία  είναι  να 

δημιουργηθεί  μια  εκπαιδευτική  κουλτούρα  που  ενθαρρύνει  την  πρωτοβουλία,  την  επιλογή,  τον 

πειραματισμό  την  ατομική  και  ομαδική  ευθύνη,  αλλάζοντας  ίσως  ρόλους  τόσο  διδακτικούς  στους 

εκπαιδευτικούς όσο  και  μαθησιακούς στους μαθητές,  καθιερώνοντας  νέες  εκπαιδευτικές πρακτικές 

διερεύνησης και συνεργασίας. 
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Συνδυάζοντας τα παραπάνω και για τη σχολική χρονιά 2012‐2013, στα πλαίσια του μαθήματος της 

ερευνητικής εργασίας στην Α’ Λυκείου, υλοποιήθηκε ερευνητική εργασία με  τίτλο «Η επίδραση της 

ηλεκτρομαγνητικής  ακτινοβολίας  στο φυσικό  περιβάλλον  και  την  υγεία,  μια  μελέτη  περίπτωσης  με 

χρήση  εργαλείων  ρομποτικής.»  Χρησιμοποιήθηκε  η  πλατφόρμα  ιστοεξερευνήσεων  OpenWebQuest 

για  την  δημιουργία  αντίστοιχης  ιστοεξερεύνησης  και  δημιουργήθηκε  εκπαιδευτικό  wiki  στην 

διεύθυνση www.pbworks.com.  Τα παραπάνω εργαλεία  είναι  ελεύθερα  και  ικανοποιούν πλήρως  τις 

ανάγκες του μαθήματος. 

 Οι  μαθητές  με  τη  εισαγωγή  στην  ιστοεξερεύνηση  ερευνούν  τα  αρχικά  ερωτήματα, 

ενεργοποιούνται  στους  διακριτούς  ρόλους  τους,  συνεργάζονται  και  προσεγγίζουν  διαθεματικά  την 

μάθηση, αλληλεπιδρούν τόσο μεταξύ τους όσο και με  τους εκπαιδευτικούς, οικοδομώντας έτσι ένα 

δυναμικό πλαίσιο μάθησης. Παράλληλα δημιουργούν λογαριασμούς στο περιβάλλον του wiki, όπου 

οργανώνεται  ο  προσωπικός  τους  φάκελος  και  ο φάκελος  της  κάθε  ομάδας. Μέσω  της  ασύγχρονης 

επικοινωνίας με τον εκπαιδευτικό, που προσφέρεται από τα παραπάνω εργαλεία, η επαφή μαθητή – 

εκπαιδευτικού είναι δυναμική και συνεχής. Με αυτό τον τρόπο η επιζητούμενη αλλαγή εκπαιδευτικής 

κουλτούρας είναι πλέον ορατή. 
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Σχέδιο εργασίας για την Β’ ή Γ’ Γυμνασίου: 

 «Τέχνη και Μαθηματικά για όλους‐Μπορεί ο Η/Υ να σχεδιάσει ένα έργο του V. Vasarely;» 

 

Αθανασία Ν. Μπακαμήτσου 

Καθηγήτρια πληροφορικής, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 

bakamitsou@sch.gr

 

Το  Γυμνάσιο,  σύμφωνα  με  τις  αρχές  σχεδιασμού  του  νέου  Π.Σ.,  οφείλει  να  προετοιμάσει 

αποτελεσματικά τους αυριανούς πολίτες της Κοινωνίας της Γνώσης, προκειμένου να είναι σε θέση να 

αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις αλλά και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της νέας εποχής. Το νέο Π.Σ. 

διαρθρώνεται  σε  τέσσερις αλληλοεξαρτώμενες συνιστώσες,  ακολουθώντας  τα σύγχρονα θεωρητικά 

και  ερευνητικά  πορίσματα  και  ενσωματώνοντας  στην  ελληνική  εκπαιδευτική  πραγματικότητα 

στοιχεία  από  τις  διεθνείς  τάσεις  και  πρακτικές.  Αυτές  είναι:  α)  Οι  ΤΠΕ  ως  μαθησιακό‐γνωστικό 

εργαλείο  (cognitive  tool),  β) Οι  ΤΠΕ ως  επιστημονικό πεδίο  και  τεχνολογικό  εργαλείο,  γ) Οι  ΤΠΕ ως 

μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων και δ) Οι ΤΠΕ ως κοινωνικό φαινόμενο. 

Το  σχέδιο  εργασίας  που  προτείνεται  στην  παρούσα  περίληψη  υλοποιήθηκε  τη  φετινή  σχολική 

χρονιά σε 15 μαθητές της Γ’ Γυμνασίου, με γενικό στόχο την εφαρμογή της φιλοσοφίας του νέου Π.Σ. , 

δηλαδή  οι  μαθητές  υλοποιούν  στον  υπολογιστή  κατάλληλες  δραστηριότητες,  κλιμακούμενης 

δυσκολίας,  οι  οποίες  στοχεύουν  στη  συνδυασμένη  ανάπτυξη  τεχνικών,  γνωστικών  και  κοινωνικών 

ικανοτήτων,  με  στόχο  την  επίλυση  προβλημάτων  από  το  σχολικό  πρόγραμμα  σπουδών  και  τη 

σύγχρονη  κοινωνική  ζωή.  Ιδιαίτερα  επικεντρώνεται  στον  άξονα  «Διερευνώ,  ανακαλύπτω  και  λύνω 

προβλήματα με ΤΠΕ» και περιλαμβάνει τις γνωστικές περιοχές: Τέχνη, Γεωμετρία, Προγραμματισμός, 

Λογισμικό Παρουσιάσεων, επικοινωνώ και συνεργάζομαι. 

Στο  πρώτο  τρίμηνο  της  σχολικής  χρονιάς  ο  σύμβουλος  πληροφορικής  της  Δ’  Αθήνας  Τ.  Λαδιάς 

πραγματοποίησε  3‐ωρο  βιωματικό  σεμινάριο  με  θέμα:  «Τα  χαρακτικά  του  Escher  ως  αφορμή  για 

διαθεματικά projects βασισμένα στην έννοια της αναδρομής στον προγραμματισμό Η/Υ» το οποίο και 

παρακολούθησα. Με εντυπωσίασαν ιδιαίτερα οι αμφισημίες και το γεωμετρικό υπόβαθρο των έργων 

του Escher  και δημιουργήθηκε ο προβληματισμός πως θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε  την Τέχνη 

και τα Μαθηματικά με το μάθημα του προγραμματισμού στο Γυμνάσιο. Μετά τη διδακτική επίσκεψή 

του  τμήματος  στο  Μουσείο  Ηρακλειδών  και  τη  γνωριμία  μας  με  το  ζωγράφο  της  Οπτικής  Τέχνης 

V.Vasarely, δημιουργήθηκε το σχέδιο εργασίας με θέμα: «Τέχνη και Μαθηματικά για όλους ‐ Μπορεί 

ο Η/Υ να σχεδιάσει ένα έργο του V.Vasarely;» (Προτεινόμενη διάρκεια: 10‐12 διδακτικές εβδομάδες). 
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Αρχικά οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες των δύο και τους δόθηκαν οδηγίες στον ηλεκτρονικό χώρο 

του  μαθήματος  μας  (στην  τηλεκπαίδευση  του  ΠΣΔ)  σε  φύλλο  εργασίας,  που  καθόριζε  τα  στάδια 

εργασίας τους με αναλυτικές οδηγίες και προτεινόμενες πηγές πληροφοριών. 

Στάδιο 1ο:Μελετώ τον Ζωγράφο και το έργο του, 

Στάδιο 2ο: Δημιουργώ μια παρουσίαση με θέμα:« Ο ζωγράφος V.Vasarely», 

Στάδιο 3ο Προγραμματίζω τη χελώνα να σχεδιάζει ένα έργο του V.Vasarely και 

Στάδιο 4ο : Παρουσίαση και αξιολόγηση. 

Οι μαθητές μελετώντας τον V.Vasarely εντυπωσιάστηκαν από τη ζωή και το έργο του. 

Οι μαθητές ανέλυσαν τα έργα του ζωγράφου για να μπορέσουν να βρουν λύσεις στο πρόβλημα 

του σχεδιασμού από τον Η/Υ (έπρεπε να επιλέξουν ένα έργο που θα μπορούσαν στη συνέχεια να το 

δημιουργήσουν  προγραμματιστικά).  Στη  συνέχεια  συζήτησαν  και  κατέληξαν  πως  θα  σχεδιάσουν  το 

έργο που επέλεξαν. 

Οι  μαθητές  αντιμετώπισαν  αρκετές  δυσκολίες.  Τι  πρέπει  να  κάνουν  στην  ανάλυση  ενός  έργου; 

Από πού να αρχίσουν τη σχεδίαση, πως θα τοποθετήσουν τη χελώνα στη θέση που θέλουν; Πως θα 

φτιάξουν  αποχρώσεις  των  βασικών  χρωμάτων;  Οι  περισσότερες  απαντήσεις  βρέθηκαν  από  τους 

ίδιους  τους  μαθητές,  μέσα  από  τη  συζήτηση  σε  ομάδες  ή  στην  ολομέλεια.  Επίσης  ερωτήσεις 

απαντήθηκαν  και  μέσα  από  το  ηλεκτρονικό  μας  μάθημα  στην  τηλεκπαίδευση,  για  όσους  μαθητές 

ήθελαν να δουλέψουν και από το σπίτι. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν το e‐porfolio της τηλεκπαίδευσης 

για  να  προχωρήσουν  τις  εργασίες  τους  στο  σπίτι.  Τέλος  υλοποίησαν  στο  Turtle  Art  (είχαν  τη 

δυνατότητα επιλογής μεταξύ του Turtle Art και του Microwords Pro) το έργο που επέλεξαν. 
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Δραματοποίηση κοινωνικών σεναρίων μέσω 3Δ Ψηφιακής Αφήγησης: Ένα πολύτιμο 
εργαλείο στην εκπαίδευση των μαθητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην 

κοινωνική κατανόηση 
 

Δήμητρα Τσιόπελα 

Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Αγίου Δημητρίου 

tsiopela@gmail.com  

 
Τα  κοινωνικά  σενάρια  ή  κοινωνικές  ιστορίες  περιγράφουν  μια  κατάσταση,  ικανότητα  ή  έννοια, 

χρησιμοποιώντας  διαλόγους,  διαφορετικές  οπτικές  γωνίες  και  τετριμμένες  φράσεις,  που  έχουν 

αυστηρά καθορισμένη μορφή. Μπορεί να αναφέρονται σε κάτι τόσο απλό όσο ένας τυπικός διάλογος 

στο σουπερμάρκετ,  όσο  και σε  κάτι  ιδιαίτερα σύνθετο,  όπως η αντιμετώπιση μιας σύγκρουσης ή η 

επικοινωνία  με  άτομα  του  αντίθετου  φύλου.  Συνήθως,  παρουσιάζονται  με  τη  μορφή  ακολουθιών 

εικόνων,  που  μοιάζουν  με  κόμιξ,  ενώ  σπανιότερα  χρησιμοποιούνται  άλλες  τεχνικές  όπως  θεατρικό 

παιχνίδι, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, αυτο‐βιντεοσκόπηση κ.λ.π. Στόχος τους είναι να μεταφέρουν 

ακριβείς και ασφαλείς κοινωνικές πληροφορίες, που να είναι εύκολα κατανοητές από τον μαθητή. Δεν 

είναι στόχος να αλλάξουμε τη συμπεριφορά του ατόμου, αλλά η καλύτερη κατανόηση των γεγονότων 

και  των  συνεπειών  τους,  τελικά  οδηγεί  σε  βελτίωση  της  συμπεριφοράς  και  πιο  αποτελεσματική 

επικοινωνία. 

Αν  και  τα  κοινωνικά  σενάρια  αρχικά  δημιουργήθηκαν  για  να  συμβάλλουν  στην  εκπαίδευση 

μαθητών  με  Διάχυτη  Αναπτυξιακή  Διαταραχή,  σήμερα  χρησιμοποιούνται  και  από  άλλες  ομάδες 

μαθητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κοινωνική κατανόηση και αλληλεπίδραση. Επιπλέον, οι 

νέες  τεχνολογίες  προσφέρουν  στους  μαθητές  νέους,  δημιουργικούς  και  διασκεδαστικούς  τρόπους 

δραματοποίησης των κοινωνικών σεναρίων, δίνοντας τους παράλληλα την δυνατότητα να δουλέψουν 

ομαδικά και να συνεργαστούν. Επιπλέον, τους προσφέρουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν ακόμα πιο 

πολύ στο κάθε σενάριο, καθώς μπορούν να πειραματιστούν με τις εκφράσεις του προσώπου και τις 

κινήσεις του σώματος και να κατανοήσουν τη σημασία τους. Ένα πολύτιμο εργαλείο, που προσφέρει 

όλες  τις  παραπάνω  δυνατότητες  είναι  η  τρισδιάστατη  ψηφιακή  αφήγηση  (3D  Digital  Storytelling) 

μέσω του online εργαλείου XtraNormal. 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η μεθοδολογία με βάση την οποία επτά μαθητές της Ε’ τάξης, 

της Ξυλουργικής κατεύθυνσης του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

Αγίου  Δημητρίου,  οι  οποίοι  έχουν  διαγνωστεί  με  ΔΑΔ  ή  νοητική  καθυστέρηση,  δημιούργησαν  μια 

τέτοια  3Δ  ψηφιακή  ιστορία.  Το  βίντεο  παρουσιάζει  μια  τηλεοπτική  εκπομπή  στην  οποία  δίνει 
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συνέντευξη  ένας  ξυλουργός,  περιγράφοντας  τη  δουλειά  του.  Για  τη  δημιουργία  του  οι  μαθητές 

εργάστηκαν ομαδικά για 6 διδακτικές ώρες. Αρχικά επέλεξαν την μορφή των πρωταγωνιστών και το 

σκηνικό  και  στη  συνέχεια,  με  την  καθοδήγηση  της  εκπαιδευτικού,  δημιούργησαν  το  σενάριο  και 

ηχογράφησαν  τον  διάλογο.  Τέλος,  πρόσθεσαν  ηχητικά  εφέ,  εκφράσεις  προσώπου  και  χειρονομίες. 

Σκοπός της εργασίας ήταν να αυτοπροσδιοριστούν, περιγράφοντας το μελλοντικό τους επάγγελμα, να 

εξοικειωθούν  με  έναν  διάλογο  που  καλούνται  συχνά  να  κάνουν  με  ανθρώπους  εκτός  σχολικού 

περιβάλλοντος,  να  βελτιώσουν  την  συναισθηματική  τους  κατανόηση  αντιστοιχίζοντας  λεκτικό 

περιεχόμενο  με  εκφράσεις  προσώπου  και  παράλληλα  να  βελτιώσουν  τις  δεξιότητες  τους  στις  νέες 

τεχνολογίες. 
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Ενότητα Δ 

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής 

 

 

Η επιμόρφωση Β’ επιπέδου για τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής 

 

Σταύρος Κωτσάκης 

Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19 

stkotsakis@sch.gr

 

Οι γενικές κατευθύνσεις της εκπαιδευτικής πολιτική που εφαρμόζεται σήμερα στην Ελλάδα, έλαβαν 

υπόψη  της  την  εκπαιδευτική πολιτική  της  Ε.Ε,  η  οποία  επηρεάζεται  κατά πολύ από  τις  παγκόσμιες 

εξελίξεις. Κύριο χαρακτηριστικό αυτών των πολιτικών, είναι η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

και αναπόσπαστο στοιχείο τους, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική αξιοποίηση των 

ΤΠΕ,  που  πραγματοποιείται  στο  πλαίσιο  της  Πράξης  «Επιμόρφωση  των  Εκπαιδευτικών  για  την 

Αξιοποίηση  και  Εφαρμογή  των  ΤΠΕ  στη  Διδακτική  Πράξη»  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007‐2013). Αυτή η προσπάθεια περιλαμβάνει, από τη 

μια την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε σχέση με τη χρήση των Η.Υ. και των Νέων Τεχνολογιών γενικότερα 

(χειρισμός,  προγραμματισμός  κλπ)  από  όλον  τον  πληθυσμό  και  από  την  άλλη  συντελεί  στον 

ανασχηματισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων, αφού η εισαγωγή των Η.Υ. και γενικότερα των ΤΠΕ, 

επιφέρει  μια  σειρά  από  αλλαγές  στον  τρόπο  διδασκαλίας,  στο  ρόλο  που  καλείται  να  παίξει  ο 

εκπαιδευτικός  σε  αυτό  το  νέο  πλαίσιο  και  στα  αναλυτικά  προγράμματα  που  θα  πρέπει  να  είναι 

προσαρμοσμένα στα νέα δεδομένα. 

Η  επιμόρφωση  αφορά  διαφόρους  κλάδους  εκπαιδευτικών,  μεταξύ  των  οποίων,  στην  παρούσα 

φάση και τον κλάδο ΠΕ19‐20 των καθηγητών της Πληροφορικής, στα πιστοποιημένα Κέντρα Στήριξης 

Επιμόρφωσης  (ΚΣΕ),  από  εκπαιδευτές  επιμορφωμένους  σε  Πανεπιστημιακά  Κέντρα  Εκπαίδευσης 

ΠΑ.ΚΕ., συνολικής διάρκειας 96 ωρών, κατανεμημένες σε 32  τρίωρα. Η επιμόρφωση ολοκληρώνεται 

με  την  επιτυχή  συμμετοχή  στις  εξετάσεις  πιστοποίησης.  Οι  επιμορφούμενοι,  μόνιμοι  και 

αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολείο κατά τη χρονική περίοδο της επιμόρφωσης, 

ώστε  να  έχουν  τη  δυνατότητα  να  εφαρμόσουν  στην  πράξη  ‐  στην  τάξη  τους  ‐  τις  γνώσεις  και 

δεξιότητες  που  αποκτούν,  έκαναν  αίτηση  συμμετοχής  και  επελέγησαν  κατόπιν  κλήρωσης.  Η 

επιμόρφωση στοχεύει στην διδασκαλία των εννοιών της πληροφορικής με οργανωμένη σχεδίαση και 

υλοποίηση  διδακτικών  καταστάσεων,  με  τη  χρήση  των  ΤΠΕ,  στο  πλαίσιο  του  πραγματολογικού 
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μοντέλου,  που  χαρακτηρίζεται  από  τη  συνδυασμένη  διδασκαλία  μαθημάτων  «αμιγούς» 

Πληροφορικής και  την  ταυτόχρονη ένταξη των ΤΠΕ ως μέσου στήριξης  της μαθησιακής διαδικασίας 

στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα. 

Η επιμόρφωση διακρίνεται σε δύο μέρη, το Γενικό Μέρος (που αφορά όλους τους κλάδους) και το 

Ειδικό που αφορά τον κάθε κλάδο. Βασικά διδακτικά αντικείμενα της επιμόρφωσης είναι: σύγχρονες 

θεωρήσεις για τη μάθηση, σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι και ΤΠΕ, κοινότητες πρακτικής και μάθησης, 

διδακτική  της  πληροφορικής,  διδακτικά  σενάρια  και  διαθεματικότητα,  εκπαιδευτικό  λογισμικό, 

βασικά  εργαλεία  πληροφορικής,  πολυμέσων  και  του  διαδικτύου  προγραμματιστικοί  μικρόκοσμοι, 

σχεδίαση  μαθημάτων  με  χρήση  διαδικτύου,  δημιουργία  μαθησιακού  υλικού  πολυμέσων  και 

υπερμέσων,  αλγόριθμοι,  Logo‐like  προγραμματισμός  ‐  οπτικά  περιβάλλοντα,  αντικειμενοστρεφής 

προγραμματισμός, ειδικά θέματα και συστήματα διαχείρισης μάθησης, εφαρμογή στην τάξη κ.λπ. 

Η μάθηση επιτυγχάνεται με την αλληλεπίδραση του επιμορφούμενου με το περιβάλλον του μέσα 

από  τη  λύση  προβλημάτων  και  μια  έννοια  (ή  μια  τεχνική  ή  μια  μέθοδος)  είναι  τόσο  πιο 

αποτελεσματική, όσο πιο πολύ συνεισφέρει στη λύση αυτών των προβλημάτων. Τα προβλήματα που 

πρέπει  να  επιλυθούν,  στη  διάρκεια  της  επιμόρφωσης,  είναι  διδακτικής  φύσεως  και  αυτό  το  είδος 

προβλημάτων τα οποία πρέπει να μάθουν να επιλύουν οι επιμορφούμενοι. Ουσιαστικός παράγοντας 

για την επιτυχία της επιμόρφωσης, είναι λοιπόν η δημιουργία και η διατήρηση ενός πλαισίου για μια 

διαρκή  και  ουσιαστική  αλληλεπίδραση  μεταξύ  των  μελών  της  «μανθάνουσας  κοινότητας»  ( 

επιμορφούμενοι και φυσικά ο επιμορφωτής). 

Το επιμορφωτικό υλικό δε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί με  τον συνηθισμένο τρόπο – δηλαδή ως 

ένα κείμενο  το οποίο θα «διδάξει»  ο  επιμορφωτής  ‐ αλλά ως ένα κείμενο που θα ευνοήσει  και θα 

στηρίξει  την  ισχυρή διδακτική‐επιμορφωτική αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών κάθε τμήματος,  της 

«μανθάνουσας  κοινότητας».  Οι  διδασκαλίες  θα  βασίζονται  κατά  κύριο  λόγο  σε  μια  σειρά  από 

«δραστηριότητες» που προτείνονται σε κάθε Συνεδρία, έτσι ώστε η συμμετοχή των επιμορφούμενων 

να είναι συνεχής και όχι τυπική (δηλαδή να συμμετέχουν στο επιμορφωτικό μάθημα και όχι μόνο να 

το παρακολουθούν). 

Στόχος της Επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου δεν είναι η επικαιροποίηση των γνώσεων των διδασκόντων, 

αλλά η παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη 

διδακτική  πράξη.  Επίσης  η  δημιουργία  και  χρήση  εκπαιδευτικών  σεναρίων  και  δραστηριοτήτων  με 

χρήση ΤΠΕ, αποτελούν βέβαια κεντρικό στόχο της Επιμόρφωσης Β’ επιπέδου. Ο τρόπος διδασκαλίας 

προτείνεται να υλοποιηθεί με χρήση ΤΠΕ και εφαρμογή των εκπαιδευτικών τεχνικών, που καλούνται 

να εφαρμόσουν οι επιμορφούμενοι στην τάξη. Το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών ήταν αυξημένο και 

ήδη  προγραμματίζονται  τμήματα  μικτής  εκπαίδευσης  από  απόσταση  (e‐learning),  για  ειδικές 

περιπτώσεις. 
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Αξιοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS) 

στη διδασκαλία της Πληροφορικής 

 

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης 

Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19 & Καθηγητής Σύμβουλος (ΣΕΠ) Α.Π. Κύπρου 

papadakis@sch.gr 

 

Η  διδασκαλία  της  Πληροφορικής  για  να  είναι  ελκυστική  και  αποτελεσματική  οφείλει  να 

περάσει  από  το  «τι  ξέρεις»  στο  «πως  μαθαίνεις»  αξιοποιώντας  προηγμένες  μαθησιακές 

τεχνολογίες  και  συστήματα.  Οι  νεότερες  θεωρίες  μάθησης  και  οι  σύγχρονες  παιδαγωγικές 

στρατηγικές υποστηρίζουν ότι ο σχεδιασμός του μαθήματος με μαθησιακές δραστηριότητες που 

έχουν ως  επίκεντρο  το μαθητή  και  τη  διευκόλυνση  της μάθησης  του αντί  για  την παραδοσιακή 

μετωπική διδασκαλία και τη μεταφορά γνώσεων είναι αποτελεσματικότερος. 

Οι εξελίξεις στο πεδίο της μαθησιακής τεχνολογίας όπως αυτές στον τομέας της μαθησιακής 

σχεδίασης  παρέχουν  νέα  πλαίσια  και  μέσα  που  επιτρέπουν  την  ψηφιακή,  αναπαράσταση, 

αποθήκευση και διαχείριση οποιαδήποτε  εκπαιδευτικής  διαδικασίας.  Τα άτομα οργανωμένα σε 

εκπαιδευτικές ομάδες συνεργάζονται, παίζουν ρόλους και εμπλέκονται σε ατομικές και ομαδικές 

μαθησιακές  δραστηριότητες  με  την  υποστήριξη  ενός  περιβάλλοντος  το  οποίο  παρέχει 

κατάλληλους πόρους και υπηρεσίες. 

Το  Σύστημα  Διαχείρισης  Μαθησιακών  Δραστηριοτήτων  (LAMS)  είναι  ένα  Διαδικτυακό 

Ελεύθερο Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛΑΚ) που υποστηρίζει τη σχεδίαση, συγγραφή, διαχείριση 

και  εποπτεία  της  «εκτέλεσης»  μαθημάτων  με  τη  μορφή  ακολουθιών  μαθησιακών 

δραστηριοτήτων. Είναι η πιο διαδεδομένη και δημοφιλής πλατφόρμα για μαθησιακό σχεδιασμό 

και υποστήριξη της μάθησης (http://lamsfoundation.org). 

Η Ελληνική Κοινότητα του LAMS (http://blogs.sch.gr/groups/lams) έχει δημοσιεύσει ‐ διαθέσει 

περισσότερες  από  300  ανοικτές  ακολουθίες  μαθησιακών  δραστηριοτήτων  στα  Ελληνικά, 

ελεύθερες  με  άδειες Creative Commons  για  προσαρμογή  και  επαναχρησιμοποίηση  (οι 180  από 

αυτές  για  τα  μαθήματα  της  Πληροφορικής),  στο  διεθνές  αποθετήριο  τους  LAMS 

(http://lamscommunity.org/lamscentral/?language=el). Αυτές περιλαμβάνουν ηλεκτρονικά φύλλα 

δραστηριοτήτων,  σχέδια  μαθήματος,  πρότυπα  σχεδίων  μαθήματος  και  σεναρίων  και 

ολοκληρωμένα μαθήματα και εκπαιδευτικά σενάρια. Το μεγαλύτερο μέρος από αυτές έχουν ήδη 

χρησιμοποιηθεί με  επιτυχία για  τη διδασκαλία  της Πληροφορικής μέσα και  έξω από  το ΣΕΠΕΗΥ 
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από  σημαντικό  αριθμό  εκπαιδευτικών  πληροφορικής.  Από  τα  πρώτα  αποτελέσματα  υπάρχουν 

σημαντικές ενδείξεις ότι αυξάνει το ενδιαφέρον και η απόδοση των μαθητών, ενώ παράλληλα η 

διαμορφωτική αξιολόγηση  των μαθητών  και  η  υλοποίηση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην 

πληροφορική γίνεται ευκολότερη και εφικτή στη σημερινή σχολική πραγματικότητα. 

Η έκδοση του LAMS στο cloud παρέχει επιπλέον ένα ακόμη πιο απλοποιημένο περιβάλλον το 

LessonLAMS  (http://lessonlams.com/lams/cloud/index.do)  με  απλό  συντάκτη  μαθήματος  και 

έτοιμα υποδείγματα  (templates),  παραδείγματα  και  ιδέες ψηφιακών σχεδίων μαθημάτων  («The 

LAMS  Activity  Planner»)  που  βασίζονται  στις  πιο  δημοφιλής  παιδαγωγικές  στρατηγικές  και 

τεχνικές  ελεύθερα  για  χρήση  και  προσαρμογή.  Δίνει  επίσης,  τη  δυνατότητα  ενσωμάτωσης  των 

δημοσιευμένων ακολουθιών LAMS στη Διεθνή κοινότητα, σε Blogs και άλλες ιστοσελίδες. 

Το LAMS είναι ένα Σύστημα Υποστήριξης της Μάθησης και όχι ένα ακόμη Σύστημα Διαχείρισης 

Μαθημάτων/Περιεχομένου όπως τα Moodle, Blackboard, Sakai, .LRN κ.α που ήδη κάνουν αρκετά 

καλά τη διαχείριση των χρηστών, μαθημάτων και περιεχομένου. Η αυτόνομη χρήση του αρκεί για 

την υποστήριξη της δια ζώσης διδακτικής πράξης, Όμως για μία ολοκληρωμένη λύση οργάνωσης 

και  παροχής  μαθημάτων  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευσης  ή  μικτής  μάθησης  (e‐learning  /  blended 

learning)  η  βέλτιστη  λύση  είναι  ο  συνδυασμός  του  LAMS  (που  αυτή  τη  στιγμή  θεωρείται  το 

κορυφαίο  στον  τομέα  σχεδιασμού,  ανάπτυξης,  εποπτείας  και  υποστήριξης  της  μαθησιακής 

διεργασίας)  με  ένα  LCMS  όπως  το Moodle  (ή  άλλο)  που  αντίστοιχα  υποστηρίζει  πολύ  καλά  τα 

θέματα οργάνωσης και διαχείρισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
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Η Ηλεκτρονική Κοινότητα Εκπαιδευτικών Πληροφορικής 

 

Παναγιώτης Τσιωτάκης, Αθανάσιος Τζιμογιάννης 

Τμήμα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

ptsiotakis@uop.gr, ajimoyia@uop.gr

 

Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται έντονο ενδιαφέρον για τις Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης 

(ΗΚΜ)  και  τη  μελέτη  της  παιδαγωγικής  τους  αξίας  στο  πλαίσιο  των  εποικοδομιστικών  θεωριών 

μάθησης.  Οι  Johnson &  Johnson  (2002)  ισχυρίζονται  πως  οι  ΚΜ προσφέρουν  ένα  χώρο  για  συνεχή 

μάθηση και διαμορφώνουν, ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, υποστήριξης, υιοθέτησης κοινών στόχων. 

Για  τη συγκρότηση μιας κοινότητας είναι απαραίτητο να διαμορφωθούν μια σειρά από κανόνες 

και συνήθειες, καθώς και ισχυροί δεσμοί και αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών για την επίτευξη των 

κοινών  στόχων  (Wenger,  1998).  Ο  Wilson  (1995)  έχει  προτείνει  τη  μεταφορά  της  μαθησιακής 

οικολογίας για να περιγράψει τα μαθησιακά περιβάλλοντα ως χώρους, όπου οι εκπαιδευόμενοι 

• εργάζονται μαζί και υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον 

• χρησιμοποιούν ποικίλα εργαλεία και πόρους πληροφοριών 

• επιδιώκουν  να  πετύχουν  τους  μαθησιακούς  στόχους  τους  μέσα  από  διαδικασίες  επίλυσης 

προβλημάτων. 

Στη θεώρηση της μάθησης ως οικοσύστημα εδράζονται οι  ιδέες για την ανάπτυξη των KM. Κάθε 

μέλος  του  μαθησιακού  οικοσυστήματος  επιδιώκει  τους  δικούς  του  ξεχωριστούς  στόχους  αλλά  στα 

όρια ενός οργανωμένου πλαισίου κανόνων, το οποίο επιτρέπει να διαμορφώσουν τη μαθησιακή τους 

ικανότητα  (Siemens,  2003).  Ένα  μαθησιακό  οικοσύστημα  χαρακτηρίζεται  από  την  ικανότητα  της 

αυτοσυντήρησης  και  της  αειφορίας,  καθώς  κάθε  μέλος  προσφέρει  γνώσεις,  εμπειρίες,  ικανότητες 

ακόμη και δημιουργίες, συμβάλλοντας στη συλλογική σκέψη και γνώση της κοινότητας. 

Οι ΗΚΜ προτείνονται ως ένα αποτελεσματικό μοντέλο για την επιμόρφωση και την επαγγελματική 

ανάπτυξη  των  εκπαιδευτικών  της  πράξης  (Graham,  2007;  Luehmann  &  Tinelli,  2008;  Jimoyiannis, 

Gravani & Karagiorgi 2011). Η εξέλιξη  των τεχνολογικών εργαλείων τα τελευταία χρόνια,  ειδικότερα 

του  Ιστού  δεύτερης  γενιάς  (Web  2.0),  έχει  διευρύνει  το  ενδιαφέρον  για  τη  δημιουργία  και  μελέτη 

κοινοτήτων εκπαιδευτικών. Πέρα από τις ασύγχρονες συζητήσεις και τις πλατφόρμες διαχείρισης της 

μάθησης, στην κατεύθυνση της υποστήριξης κοινοτήτων αξιοποιούνται δυναμικά σύγχρονα εργαλεία 

του Web  2.0,  όπως  τα  ιστολόγια, wikis,  e‐protfolios  κ.α.  (Hou  et  al.,  2010;  Jimoyiannis,  Tsiotakis & 

Roussinos, 2011). 
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Οι ΗΚΜ απαρτίζονται από δυο θεμελιώδη και αλληλένδετα στοιχεία: την αλληλεπίδραση μεταξύ 

των  μελών  τους  και  τα  ψηφιακά  εργαλεία  υποστήριξής  τους.  Η  Preece  (2000)  αναφέρει 

χαρακτηριστικά  πως  «η  σχεδίαση  του  λογισμικού  (πλατφόρμας)  επηρεάζει  τη  λειτουργία  της 

κοινότητας  όπως η αρχιτεκτονική  ενός  σπιτιού  τους  διαμένοντες  σε αυτό».  Η ψηφιακή πλατφόρμα 

παρέχει  τον  εικονικό  κοινωνικό  χώρο  ‘συνάντησης’  της  κοινότητας  αλλά  και  τη  ‘μνήμη’  της.  Κατά 

συνέπεια, έχει σημαντική επίδραση στην οικοδόμηση και λειτουργία της κοινότητας. 

Κεντρική  ιδέα  της  Ηλεκτρονικής  Κοινότητας  Εκπαιδευτικών  Πληροφορικής  (ΗΚΕΠ)  είναι  η 

προετοιμασία και η υποστήριξη των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών Πληροφορικής. Ο εκπαιδευτικός 

σχεδιασμός  του  περιεχομένου  δεν  έγινε  με  βάση  τα  τυπικά  χαρακτηριστικά  ενός  προγράμματος 

επιμόρφωσης. Οι θεματικές ενότητες συνεργασίας και αλληλεπίδρασης, ενδεικτικά είναι: 

• Γενικές αρχές και φιλοσοφία του νέου Π.Σ. Πληροφορικής‐ΤΠΕ 

• Διδακτική της Πληροφορικής και Παιδαγωγική Γνώση του αντικειμένου 

• Ζητήματα διδακτικού σχεδιασμού και οργάνωσης διδασκαλίας 

• Εξέλιξη της τεχνολογικής γνώσης για το αντικείμενο 

• Σχέδια έρευνας με ΤΠΕ 

• Χρήση εργαλείων Web2.0 στο μάθημα της Πληροφορικής‐ΤΠΕ. 

Η πιλοτική λειτουργία της κοινότητας ακολούθησε τις φάσεις του μοντέλου πέντε (5) βημάτων της 

Salmon (2000): προσέλκυση‐πρόσβαση, κοινωνικοποίηση, ανταλλαγή πληροφοριών. 
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