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3.7. Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής στην προσχολική και 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση  

Στόχοι της ενότητας 

Οι εκπαιδευτικοί να γνωρίσουν (σε συνέχεια µε τις προηγούµενες ενότητες του γενικού 

µέρους) και να µπορούν να εντάξουν όλα τα βασικά εργαλεία πληροφορικής 

(επεξεργαστές κειµένου, λογιστικά φύλλα, εργαλείων ελεύθερης και γραµµικής σχεδίασης, 

εργαλεία παρουσίασης, εργαλεία διαδικτύου, εργαλεία επικοινωνίας) στην εκπαιδευτική 

δραστηριότητα των γνωστικών αντικειµένων της προσχολικής και πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης. 

Επιπλέον, να γνωρίσουν τον τρόπο µε τον οποίο θα µπορούν να αξιολογούν  τους 

διαδικτυακούς τόπους κυρίως ως προς την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των 

περιεχοµένων τους για θέµατα που αφορούν στον κλάδο ΠΕ60/70. 

Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα 

Τελειώνοντας την ενότητα οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιµοποιούν 

κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο το λογισµικό βασικών εφαρµογών και την αναζήτηση στο 

διαδίκτυο για θέµατα που άπτονται του αντικειµένου τους. 

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

Σήµερα παρατηρείται µια έντονη κινητικότητα στο χώρο των εκπαιδευτικών για την 

ανάπτυξη µαθησιακού υλικού και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων µε δεδοµένα –

εκπαιδευτικά υλικά από το διαδίκτυο. 

Έννοιες – Κλειδιά 

Αναζήτηση, ∆ιαµεσολαβητές, Μεταφραστικές µηχανές. 
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Λογισµικό βασικών εφαρµογών για τους Μαθητές  

Πρόγραµµα Ζωγραφικής  

Πρόκειται για λογισµικό εφαρµογών το οποίο µπορούν να  χρησιµοποιήσουν οι µαθητές 

προκειµένου-κατά κύριο λόγο- εξοικειωθούν µε το ποντίκι και τον υπολογιστή εν γένει, 

ιδίως στο νηπιαγωγείο και στις µικρές τάξεις του δηµοτικού. Ως τέτοιο είναι ανοικτό 

λογισµικό (δηλ. ελεύθερο περιεχοµένου) π.χ. το TuxPaint ή κάποιο το οποίο εντάσσεται 

ως εργαλείο στην εκτέλεση µιας δραστηριότητας σε κάποιο από τα λογισµικά του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (π.χ. Γλώσσα Α’-Β’ ∆ηµοτικού) ή και το MSPaint που 

εντάσσεται στο λειτουργικό σύστηµα Windows. Στη συνέχει το λογισµικό αυτό µπορούν 

και να το χρησιµοποιήσουν και για να επεξεργαστούν (σε βασικό επίπεδο) εικόνες.  

Κειµενογράφος 

Πρόκειται για λογισµικό εφαρµογών το οποίο µπορούν να  χρησιµοποιήσουν οι µαθητές 

προκειµένου να συντάξουν γραπτώς τις αναφορές τους. Ως τέτοιο είναι ανοικτό λογισµικό 

(δηλ. ελεύθερο περιεχοµένου) το οποίο εντάσσεται ως εργαλείο στην εκτέλεση µιας 

δραστηριότητας. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε ελεύθερο/δωρεάν (π.χ. Writer 

της σουίτας OpenOffice) ή µη (π.χ. Word της σουίτας Microsoft Office) λογισµικό 

κειµενογράφου.  Στις πρώτες πάντως τάξεις του ∆ηµοτικού Σχολείου και κυρίως για την 

εξοικείωση µε το πληκτρολόγιο και των γραµµάτων, προτείνεται το πρόγραµµα γραφής 

απλού κειµένου (π.χ. WordPad) 

Πρόγραµµα παρουσίασης  

Πρόκειται για λογισµικό εφαρµογών το οποίο θα χρησιµοποιήσουν οι µαθητές προκειµένου 

να παρουσιάσουν συνοπτικά τα αποτελέσµατα της διερεύνησης τους. Ως τέτοιο είναι 

ανοικτό λογισµικό (δηλ. ελεύθερο περιεχοµένου) το οποίο υποστηρίζει την εκτέλεση της 

δραστηριότητας ως εργαλείο. Για το σκοπό αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε 

ελεύθερο/δωρεάν (π.χ. Impress της σουίτας OpenOffice) ή µη (π.χ. PowerPoint της 

σουίτας Microsoft Office) λογισµικό παρουσίασης.  

Φυλλοµετρητής.  

Πρόκειται για λογισµικό εφαρµογών το οποίο θα χρησιµοποιήσουν οι µαθητές για να 

περιηγηθούν σε ιστοσελίδες του παγκόσµιου ιστού. Ως τέτοιο είναι ανοικτό λογισµικό 

(δηλ. ελεύθερο περιεχοµένου) και µπορεί να υποστηρίξει σχετικές δραστηριότητες 

φυλλοµέτρησης ιστοσελίδων. Για τους σκοπούς αυτούς µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

οποιοδήποτε ελεύθερο/δωρεάν (π.χ. Mozilla Firefox) ή µη (π.χ. Internet Explorer) 

πρόγραµµα φυλλοµετρητή.  
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Λογιστικό Φύλλο 

Πρόκειται για λογισµικό εφαρµογών το οποίο µπορούν να χρησιµοποιήσουν οι µαθητές για 

την επεξεργασία των αριθµητικών δεδοµένων.  Ως τέτοιο, είναι ανοικτό λογισµικό (δηλ. 

ελεύθερο περιεχοµένου) και µπορεί να υποστηρίξει υπολογισµούς, δηµιουργία γραφικών 

παραστάσεων κτλ. Για τους σκοπούς αυτούς µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε 

ελεύθερο/δωρεάν (π.χ. Calc της σουίτας OpenOffice) ή µη (π.χ. Excel της σουίτας 

Microsoft Office) λογισµικό λογιστικού φύλλου.   

Εννοιολογικής Χαρτογράφησης 

Πρόκειται για λογισµικό εφαρµογών το οποίο θα χρησιµοποιήσουν οι µαθητές για τη 

δηµιουργία εννοιολογικών χαρτών. Ως τέτοιο, είναι ανοικτό λογισµικό (δηλ. ελεύθερο 

περιεχοµένου) το οποίο µπορεί να υποστηρίξει τη δηµιουργία εννοιολογικών χαρτών. 

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε ελεύθερο/δωρεάν (π.χ. IHMC Cmap Tools) ή µη 

(π.χ. Kidspiration/Inspiration) λογισµικό εννοιολογικής χαρτογράφησης.  

Επεξεργασίας Video 

Ιδανικό πρόγραµµα για να εισάγουν video (για παράδειγµα στις παρουσιάσεις τους) που 

ενδεχοµένως να έχουν και οι ίδιοι τραβήξει, αποτελεί το πρόγραµµα Moviemaker που 

συµπεριλαµβάνεται στο λειτουργικό σύστηµα των Windows. Υπάρχουν βεβαίως και 

δωρεάν τέτοια λογισµικά στο διαδίκτυο που κανείς µπορεί να αναζητήσει και να βρει 

εύκολα. ΜΕ αυτό το λογισµικό µπορούν να εισάγουν µε µορφή αρχείου στο σκληρό τους 

δίσκο αρχεία video κάθε φορά που το επιθυµούν µε µια απλή σύνδεση µε την 

videocamera. Το video αυτό µπορούν να το κόψουν σε χρήσιµα κοµµάτια να προσθέσουν 

υπότιτλους και να του αλλάξουν format ώστε να του µειώσουν το µέγεθος για να µπορούν 

να το στείλουν ακόµα και µε το email εύκολα. 

Η πρώτη οµάδα σεναρίων (ενότητα 6.5) αναφέρεται εκτενώς στη χρήση από τους µαθητές 

αυτών των εργαλείων. 

Λογισµικό βασικών εφαρµογών για τους Εκπαιδευτικούς 

Τα λογισµικά που αναφέρθηκαν (πριν) αποτελούν (µαζί µε την αναζήτηση στο ∆ιαδίκτυο) 

τα βασικά εργαλεία πληροφορικής που µπορεί να χρησιµοποιήσει ο εκπαιδευτικός τόσο 

κατά την προετοιµασία όσο και κατά τη διάρκεια του µαθήµατός του. 

Πολυµεσικά υλικά µπορούν είτε να αναζητηθούν στο διαδίκτυο είτε να δηµιουργηθούν από 

τον εκπαιδευτικό. Η βασική επεξεργασία των εικόνων/φωτογραφιών µπορεί να γίνει ακόµα 

και µε το MSPaint και του ήχου ή και του video µε το moviemaker.  
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Εννοιολογικοί χάρτες µπορούν να δηµιουργηθούν µε ένα λογισµικό εννοιολογικής 

Χαρτογράφησης σαν το CMap. 

Το λογισµικό παρουσίασης µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τον διδάσκοντα, για να 

δηµιουργηθεί µια µικρή πολυµεσική εφαρµογή για να διδαχθεί κάποια ενότητα. Σε αυτό το 

λογισµικό που υποστηρίζει κίνηση (animation) και διασύνδεση µε υπερσυνδέσµους 

µπορούν να ενταχθούν εκτός από κείµενα και εικόνες, ήχοι και video που µπορεί ο 

εκπαιδευτικός είτε να τα έχει εντοπίσει στο διαδίκτυο (µε τρόπους που θα αναφερθούν 

λίγο παρακάτω) είτε να τα έχει δηµιουργήσει ο ίδιος.  

Οι βασικές αρχές για την αξιοποίηση του λογισµικού αυτού στην διδακτική πράξη 

στηρίζονται σε αυτές που αναφέρονται στην χρήση οποιουδήποτε λογισµικού γενικής 

χρήσης και επιπρόσθετα θα πρέπει: 

� να µην χρησιµοποιούνται πολλά χρώµατα (µέχρι τέσσερα το πολύ) 

� να µην υπάρχουν πολύ µεγάλα και πολύ µικρά γράµµατα 

� να µην υπάρχει πολύ κείµενο στην κάθε διαφάνεια 

� να είναι συνοπτικά ως προς το περιεχόµενο και το νόηµα  

� να αποτελούν σύνοψη των όσων παρουσιάζει ο εκπαιδευτικός. 

� ο ρόλος του διδάσκοντα σε µία παρουσίαση να είναι αυτός του ενορχηστρωτή της  

∆ραστηριότητα 

Οι εκπαιδευτικοί να δηµιουργήσουν µε ο πρόγραµµα CMap έναν χάρτη εννοιών.  

Αξιοποίηση µαθησιακών πόρων από το ∆ιαδίκτυο  

Αναζήτηση µαθησιακού υλικού  στο ∆ιαδίκτυο σχετική µε την προσχολική και τη  

πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 

Οι βασικοί µηχανισµοί εύρεσης µαθησιακού υλικού είναι οι ακόλουθοι: 

� µέσω απλών µηχανών ή µετα-µηχανών αναζήτησης (π.χ. google.com, dogpile.com, 

κ.λπ.) 

� µέσω πλοήγησης σε καταλόγους υλικού των εκπαιδευτικών πυλών, π.χ. Εκπαιδευτική              

 πύλη του ΥπΕΠΘ e-yliko (http://www.e-yliko.gr/), η πύλη  Έδρα Εκπαίδευσης 

(http://www.edra.ipet.gr/). Οι πύλες αυτές περιέχουν καταλόγους που 

κατηγοριοποιούν το µαθησιακό υλικό ανά γνωστικό αντικείµενο.  
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Για ακόµα µεγαλύτερη ευκολία και αποτελεσµατικότερη εύρεση µαθησιακού υλικού από 

µηχανές αναζήτησης, οι δηµιουργοί υλικού το περιγράφουν µε µετα-δεδοµένα  και το 

αποθηκεύουν σε «εκπαιδευτικούς διαµεσολαβητές» (educational brokers). 

Οι πιο γνωστοί διαµεσολαβητές είναι: 

� LearnAlberta Portal, http://www.learnalberta.ca/    

� BELLE/CAREO, http://careo.netera.ca   

� COLIS, http://www.edna.edu.au/go/browse/0   

� MERLOT, http://www.merlot.org  

� EducaNext, http://www.educanext.org/   

 

Εικόνα 1. Φόρµα αναζήτησης στο MERLOT 

Τα συστήµατα αυτά προσφέρουν τρεις τρόπους αναζήτησης:  

� απλή αναζήτηση (text search) µε κάποιες λέξεις-κλειδιά,  

� εξειδικευµένη αναζήτηση (advanced  search) βάσει επιλογών που παρέχει το σύστηµα  

� προσαρµοσµένη αναζήτηση (customized search) µε χρήση επερωτήσεων (queries).  

Η αναζήτηση στηρίζεται στα λέξεις «κλειδιά» που τοποθετούνται στο πεδίο αναζήτησης 

που διαθέτει κάθε µηχανή αναζήτησης. Όµως πως µπορεί να ξέρει κανείς τα σωστά 

«κλειδιά» που θα ανοίγουν την «πόρτα» για να βρεθεί αυτό που αναζητείται;  

Αυτά βρίσκονται σταδιακά. Πρώτα από όλα τοποθετούνται οι λέξεις που θεωρεί κανείς πως 

είναι σχετικές µε το θέµα που είναι υπό αναζήτηση. Επιπλέον µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

µια µετα-µηχανή Αναζήτησης (σαν την dogpile.com) που προσφέρει σχετικά µε το 

αντικείµενο λέξεις κλειδιά που µπορούν να βοηθήσουν στη συγκεκριµενοποίηση των 

λέξεων που θέλουµε. 
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Στη συνέχεια και µε την βοήθεια της µετα-µηχανής ή και κάποιου διαµεσολαβητή αλλά και 

την ανάγνωση σχετικών κειµένων σε κάποιες ιστοσελίδες ταυτοποιούνται (κατά το 

δυνατόν) οι καταλληλότερες λέξεις κλειδιά. 

Τέλος και µέσα από τη σύνθετη αναζήτηση που διαθέτουν οι µηχανές αναζήτησης µπορεί ο 

εκπαιδευτικός να βρει συγκεκριµένου τύπου αρχεία (Παρουσιάσεις-ppt,λογιστικά φύλλα-

xls κλπ). Έτσι θα είναι σε θέση να δηµιουργήσει µια πολυµεσική εκπαιδευτική εφαρµογή 

µε κείµενο ήχους εικόνες video και υπερσυνδέσεις  

Προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να πραγµατοποιήσουν µία δραστηριότητα που να 

αποτελείται από τα ακόλουθα βήµατα: 

ΒΗΜΑ 1ο: 

Αρχικά ορίζονται οι στόχοι της αναζήτησης: Το είδος του υλικού ή λογισµικού που 

αναζητείται, το γνωστικό αντικείµενο, το επίπεδο των µαθητών στο οποίο απευθύνεται, τις 

τεχνικές προδιαγραφές του υλικού που χρησιµοποιούµε.  

ΒΗΜΑ 2ο: 

Στη συνέχεια επιλέγονται οι µηχανές αναζήτησης, εκπαιδευτικές πύλες και εκπαιδευτικοί 

διαµεσολαβητές για την αναζήτηση.  

ΒΗΜΑ 3ο: 

Χρησιµοποιείται η µηχανή αναζήτησης (ή µηχανές αναζήτησης), οι κατάλογοι της πύλης 

και οι τρόποι αναζήτησης ενός διαµεσολαβητή.  

ΒΗΜΑ 4ο: 

Τέλος, αξιολογούνται τα αποτελέσµατα και σχολιάζεται από τους επιµορφούµενους η 

αποδοτικότητα των τρόπων αναζήτησης. 

Μεταφραστικές µηχανές 

Μια πολύ βασική υπηρεσία του διαδικτύου είναι και η δυνατότητα µετάφρασης λέξεων, 

κειµένων, ιστοσελίδων ακόµα και ολόκληρων δικτυακών τόπων. Η µετάφραση ναι µεν δεν 

είναι απολύτως ακριβής για µεγάλα κείµενα (σε κάποιες εκ των περιπτώσεων απέχει πολύ 

µάλιστα από το να είναι κοντά) παρέχει όµως την δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες 

που είναι γραµµένες ακόµα και σε γλώσσες εντελώς άγνωστες στους περισσότερους από 

εµάς (για παράδειγµα την Ιαπωνική ή και την Κινεζική Γλώσσα). Τουλάχιστον µπορεί 

κανείς να προσεγγίσει το νόηµα αυτών που περιέχονται στην ιστοσελίδα. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις µπορούµε να επιχειρήσουµε να την µεταφράσουµε στην Αγγλική γλώσσα (και 

όχι στην Ελληνική). http://www.worldlingo.com και η http://babelfish.altavista.com/ 
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Εικόνες 2,3. Μεταφραστικές Μηχανές 

∆ραστηριότητες  

Προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να πραγµατοποιήσουν µία δραστηριότητα µετάφρασης µια 

ιστοσελίδας του γνωστικού αντικειµένου που θα τους ενδιέφερε περισσότερο. 

 

Να χρησιµοποιήσουν δεδοµένα (αρχεία - πληροφορίες κλπ) από τις ιστοσελίδες που 

αναζήτησαν (ακόµα και από αυτές που µετέφρασαν) για να δηµιουργήσουν µια σύντοµη 

εκπαιδευτική εφαρµογή µε ένα λογισµικό Παρουσιάσεων (για παράδειγµα το PowerPoint).  

 

Σε αυτή την εκπαιδευτική εφαρµογή καλό θα ήταν να εντάξουν και αρχεία εικόνων ή και 

video που οι ίδιοι δηµιούργησαν και να εστιασµένη (θεµατικά) σε ένα γνωστικό 

αντικείµενο/ θεµατική ενότητα της ειδικότητας (ΠΕ60/70).  

(Σηµείωση: Εικόνες –ήχοι-video  οι εκπαιδευτικοί θα µπορούσαν να έχουν τραβήξει ακόµα και µε το κινητό τους 

τηλέφωνο). 
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4.4. Εκµάθηση της χρήσης λογισµικών για την αξιοποίησή τους στη 

διδασκαλία και τη µάθηση των γνωστικών αντικειµένων της προσχολικής 

και πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης - ∆ραστηριότητες και παραδείγµατα 

Στόχοι της ενότητας 

Οι εκπαιδευτικοί να γνωρίσουν τα υπάρχοντα Πιστοποιηµένα Εκπαιδευτικά Λογισµικά, να 

µπορούν να τα αξιολογούν για να µπορούν να δηµιουργούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

µε αυτά. 

Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει µε το τέλος της ενότητας: 

� Να γνωρίζουν τη λειτουργικότητα και τα βασικά στοιχεία αντιπροσωπευτικών 

κατηγοριών και συγκεκριµένων εκπαιδευτικών λογισµικών. 

� Να είναι σε θέση να αξιολογούν την ποιότητα των εκπαιδευτικών λογισµικών της 

προσχολικής και πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, την καταλληλότητά τους καθώς και τα 

ενδεχόµενα µαθησιακά οφέλη, έτσι ώστε να µπορούν να επιλέγουν τα κατάλληλα  

λογισµικά που θα χρησιµοποιήσουν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

Σηµαντικό είναι να σηµειωθεί πως για την εν γένει εκπαιδευτική διαδικασία έχουν 

αναπτυχθεί πολλά και διαφορετικά εκπαιδευτικά λογισµικά. Κάθε ένα από αυτά καλύπτει 

συγκεκριµένες εκπαιδευτικές ανάγκες.  

Στο παρόν επιµορφωτικό υλικό παρέχονται (στην Κατηγορία Ι) στοιχεία και πληροφορίες 

για τα λογισµικά που θα χρησιµοποιηθούν κατά την ανάπτυξη των σεναρίων (ενότητα 

6.5).  

Επίσης γίνεται  αναφορά στοιχείων και πληροφοριών για περισσότερα λογισµικά (στην 

κατηγορία ΙΙ) που θεωρούµε ότι µπορούν να καλύψουν επιπλέον θεµατικές περιοχές.  

Για λόγους πληρότητας της παρουσίασης και επειδή θεωρήθηκε σηµαντικό να 

συµπεριληφθούν και τα νέα εκπαιδευτικά λογισµικά που αναρτήθηκαν στο δικτυακό τόπο 

του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου συµπεριλαµβάνεται και η κατηγορία ΙΙΙ.  

Τονίζεται πάντως πως για εκπαιδευτικούς σκοπούς (χρήσεις) υπάρχουν συγκεκριµένοι 

κατάλογοι εγκεκριµένων λογισµικών (www.ypepth.gr) αλλά και πλήθος λογισµικών που 

µπορεί ο κάθε ανήσυχος εκπαιδευτικός να (αναζητήσει και να) βρει στο διαδίκτυο και 

βεβαίως να χρησιµοποιήσει ελεύθερα (freeware). 
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Υπάρχουν βεβαίως στην αγορά διάφορα εµπορικά λογισµικά που µπορούν και τα σχολεία 

µεµονωµένα να προµηθευτούν και να χρησιµοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς στο 

µέλλον και µετά την διαδικασία επιµόρφωσης µέσα από το πρίσµα και την µορφή των εν 

γένει σεναρίων που θα παρουσιαστούν αργότερα.  

Έννοιες – Κλειδιά 

Εκπαιδευτικό Λογισµικό, Αξιολόγηση Λογισµικού, Κατηγορίες Εκπαιδευτικού Λογισµικού. 
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Στοιχεία προτεινόµενων λογισµικών I 

Ακολουθούν κωδικοποιηµένα τα επιµέρους στοιχεία για τα περισσότερα εκ των λογισµικών 

που προτείνονται, προκειµένου (οι επιµορφωτές και) οι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν µια 

γενική εικόνα για τα συγκεκριµένα λογισµικά και τα επιµέρους χαρακτηριστικά τους. 

Στην παρούσα ενότητα αναφέρονται τα λογισµικά που προτείνονται να χρησιµοποιηθούν 

από τους εκπαιδευτικούς για την προσχολική και την πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Η 

συγκεκριµένη θεµατική περιοχή αναπτύσσεται (είτε µέσα από συγκεκριµένα σενάρια, είτε 

µέσω συγκεκριµένων δράσεων) στη συνέχεια. Στα λογισµικά που περιγράφουµε υπάρχουν 

και δύο που δεν συµπεριλαµβάνονται στα λεγόµενα Εκπαιδευτικά Λογισµικά µε την 

αυστηρή έννοια του όρου, όµως αποτελούν πλατφόρµες που χρησιµοποιούνται στην 

εκπαιδευτική διαδικασία εν γένει. 
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∆ηµιουργός Μοντέλων 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ο "∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ", (και ο ∆ηµιουργός Μοντέλων 2), είναι 

ένα αντικειµενοστραφές περιβάλλον µοντελοποίησης, που υποστηρίζει ποιοτικούς, 

ηµιποσοτικούς και ποσοτικούς συλλογισµούς, και επιτρέπει εναλλακτικούς τρόπους 

έκφρασης και οπτικοποίησης µοντέλων.  

∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, 

Εργαστήριο ∆ιδακτικής Θετικών Επιστηµών 

(Ο ∆ηµιουργός Μοντέλων 2 αναπτύχθηκε από κοινοπραξία ερευνητικών οµάδων πανεπιστηµιακών 

ιδρυµάτων, στα πλαίσια  του έργου «Πηνελόπη» της Ενέργειας «Οδύσσεια» του ΕΠΕΑΕΚ. Αποτελεί 

βελτίωση και επέκταση του ∆ηµιουργού Μοντέλων, ο οποίος αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου 

«Σειρήνες»). 

ΜΑΘΗΜΑ / ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Μαθηµατικά, Περιβαλλοντική, Πληροφορική, Φυσικά 

ΗΛΙΚΙΑ: Άνω των 10 ετών 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Περιβάλλον έκφρασης, µοντελοποίησης και επικοινωνίας για την ανάπτυξη της µάθησης, 

της φαντασίας και της σκέψης. Επιτρέπει την οπτικοποίηση συλλογιστικών µοντέλων µε 

εφαρµογή στα Μαθηµατικά (αναλογίες) αλλά και σε άλλα γνωστικά αντικείµενα όπως: 

κινηµατική, δυναµική, ζωολογία, µοντέλα λήψης αποφάσεων κ.τ.λ. και µε την νέα του 

έκδοση και σε πολλές θεµατικές του ∆ηµοτικού Σχολείου. 

Το περιβάλλον αυτό αποτελείται από πέντε βασικές συνιστώσες: τον «Χώρο των 

Προβληµάτων - Καταστάσεων», τον «Χώρο Σχεδιασµού του Μοντέλου», τον «Χώρο 

∆οκιµής του Μοντέλου», το «Ντοσιέ Σηµειώσεων», και την «Εγκυκλοπαίδεια: Μοντέλα 

των Επιστηµών», ενώ συγχρόνως υποστηρίζει λειτουργίες µέσω τοπικού δικτύου και 

διαδικτύου. 

ΧΡΗΣΗ/ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ) 

http://odysseia.cti.gr/seirines/ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ /ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Στο CD, περιλαµβάνονται και τα παρακάτω εγχειρίδια: α) Εγχειρίδιο Χρήσης για τον 

Υπεύθυνο Εργαστηρίου, β) Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Καθηγητή, γ) Οδηγίες ∆ιδασκαλίας 

για τον Καθηγητή, δ) Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Μαθητή, ε) Τετράδιο Εργασίας Μαθητή. 
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MicroWorlds Pro1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Πολυµεσικό Περιβάλλον, ειδικά επινοηµένο για εκπαιδευτική χρήση, το 

οποίο ενσωµατώνει τη δυνατότητα δηµιουργίας εργασιών µε κείµενα, κινούµενα σχέδια, 

ήχους, εικόνες και βίντεο. 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: LCSI (http://www.lcsi.ca). Το πολυµεσικό περιβάλλον Microworlds Pro 

(καναδέζικη έκδοση 1998) είναι εξελληνισµένο (2002 από το Ε. Α. Ι. Τ Υ και µε ανάδοχο 

φορέα την Rainbow Computers).  

ΜΑΘΗΜΑ / ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Μαθηµατικά, Φυσική, Χηµεία, Φυσική Αγωγή 

ΗΛΙΚΙΑ: Άνω των 8 ετών 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Περιλαµβάνει έναν Επεξεργαστή Εικόνας κατάλληλο για παιδιά καθώς και εργαλεία για 

Μουσική, Επεξεργασία Κειµένου και Ζωγραφική, εµπεριέχει τη Γλώσσα Προγραµµατισµού 

Logo παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα δηµιουργίας Κινουµένων Σχεδίων, Παρουσιάσεων, 

Προσοµοιώσεων και Μοντελοποιήσεων µε εντολές οπότε ικανοποιεί την απαίτηση του νέου 

Προγράµµατος Σπουδών για εξοικείωση των µαθητών µε τον προγραµµατισµό σε Logo-

like περιβάλλον. 

Περιλαµβάνει επίσης την πασίγνωστη Χελώνα (Turtle) η οποία επιτρέπει στους µαθητές να 

σχεδιάζουν γεωµετρικά σχήµατα και να κάνουν Μαθηµατικά (Γεωµετρία της Χελώνας), τα 

Πλαίσια Κειµένου που αποτελούν µικρούς Επεξεργαστές Κειµένου, τους Μεταβολείς 

(Sliders) και τα Κουµπιά (Buttons) ως εργαλεία κατάλληλα για τη δηµιουργία εργασιών 

που απαιτούν αλληλεπίδραση µαθητή-υπολογιστή, 

ΧΡΗΣΗ/ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ) 

Έχει διατεθεί στα εργαστήρια 350 περίπου σχολείων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

(έργο Κίρκη, ΥπΕΠΘ, Β' ΚΠΣ) και σε 2.050∆ηµοτικά σχολεία της χώρας (έργο εξοπλισµού 

σχολικών εργαστηρίων, ΥπΕΠΘ, Γ' ΚΠΣ),  χρησιµοποιήθηκε από Επιµορφωτές ΤΠΕ, στο 

πλαίσιο του Προγράµµατος Ενδοσχολικής Επιµόρφωσης του ΥπΕΠΘ (2001-2003). 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ /ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

� Ικανοποιεί τις απαιτήσεις του νέου ∆ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράµµατος 
Σπουδών (2003) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, για την ένταξη της Πληροφορικής 
στο δηµοτικό σχολείο  επιτρέπει τη δηµιουργία εργασιών που αναρτώνται στη σχολική 

                                          

1 Από το βιβλίο : «Ο δάσκαλος δηµιουργός: προτάσεις για παιδαγωγική αξιοποίηση του Microworlds Pro στο 
Νηπιαγωγείο και το ∆ηµοτικό Σχολείο», Ν. ∆απόντε, Ν. Τζιµόπουλου, Σ. Τσοβόλα, Ι. Μαστρογιάννη, Σ. 
Ιωάννου, Α. Αλπά 
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ιστοσελίδα (και εποµένως να τρέχουν στο διαδίκτυο) ώστε να επιτευχθεί η απαίτηση 
του Προγράµµατος Σπουδών για έκφραση των µαθητών και επικοινωνία µε άλλους, 

� Είναι σχεδιασµένο ώστε να προσφέρεται για µαθησιακό περιβάλλον διερευνητικού 
χαρακτήρα και ευνοϊκό για δηµιουργικές δραστηριότητες, γνωστική ανάπτυξη και 
συνεργατική δουλειά των µαθητών στο σχολικό εργαστήριο, 

� Μπορεί να χρησιµοποιηθεί από το δάσκαλο είτε ως σχεδιαστικό πακέτο, χωρίς να 
χρειάζεται καθόλου προγραµµατισµός, είτε ως πολυµεσικό περιβάλλον παρουσιάσεων 
µε χρήση στοιχειωδών εντολών ή ως περιβάλλον επικεντρωµένο σε δραστηριότητες 
διαθεµατικού χαρακτήρα µε προγραµµατισµό. 
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Ηλιακός Θερµοσίφωνας (Ροή Θερµότητας) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ανοικτό λογισµικό, Ελεύθερης Πλοήγησης, Μερικώς ∆ιαδραστικό / 

Προσοµοιώσεων, Τοπικής Χρήσης σε Η/Υ και σε δίκτυο, Θεµατικό για Φυσική, και για 

ατοµική ή/και οµαδική χρήση. 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: Εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του 

Παιδαγωγικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Αθηνών\, (http://micro-kosmos.uoa.gr) 

ΜΑΘΗΜΑ / ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Φυσική / Ροή Θερµότητας 

ΗΛΙΚΙΑ: Άνω των 10 ετών 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Λογισµικό για την διδασκαλία της ροής θερµότητας για µαθητές του δηµοτικού (και του 

γυµνασίου) µε διαθεµατική προσέγγιση των φαινοµένων. Το λογισµικό προσφέρει τη 

δυνατότητα σύνδεσης των µακροσκοπικών παρατηρήσεων µε τα µικροσκοπικά φαινόµενα 

στα οποία οφείλονται και µέσω κατασκευών µε απλά υλικά επιτρέπει τον πειραµατισµό 

(και) µε χρήση αισθητήρων συνδεδεµένων µε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το λογισµικό 

συνοδεύεται από οδηγό για τον εκπαιδευτικό και οδηγό µε φύλλα εργασίας για τους 

µαθητές σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή. Το λογισµικό απαιτεί λειτουργικό σύστηµα MS 

Windows 9X, NT, 2000, XP και την ύπαρξη web browser. 

ΧΡΗΣΗ/ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΈΣ) 

Το εκπαιδευτικό λογισµικό αξιολογήθηκε στο εργαστήριο Φυσικής των φοιτητών του 

Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

Ιµβριώτη, ∆., Πατρινόπουλος, Μ., Καλκάνης, Γ.Θ. (2001) "Εκπαιδευτικό λογισµικό 
προσοµοίωσης και υλικό διασύνδεσης µε Η/Υ για τη µελέτη της ροής θερµότητας στο 
δηµοτικό σχολείο: Η περίπτωση του ηλιακού θερµοσίφωνα"Aνακοίνωση στο Πανελλήνιο 
Συνέδριο µε ∆ιεθνή Συµµετοχή "Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση 
από Απόσταση", Ρέθυµνο, Ελλάδα. 

M. Patrinopoulos, D. Imvrioti, V. Dimopoulos, D. Sotiropoulos, A. Tsagogeorga, L. 
Papatsimba, P. Dimitriadis, G. Th. Kalkanis ‘Visualizing and measuring by the computer 
the operation of hands-on educational devices - The case of solar water heater’. 6th 
Workshop on Multimedia in Physics Teaching and Learning of the European Physical 
Society (Division of Education), Ghent , October 28-30, 2001 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ/ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Οι οδηγίες χρήσης και λοιπές πληροφορίες παρέχονται (µέσα στο λογισµικό και ) από την 

ηλεκτρονική σελίδα του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστηµών, Τεχνολογίας και 

Περιβάλλοντος (http://micro-kosmos.uoa.gr/gr/gr-index.htm) και την ηλεκτρονική 

διεύθυνση αλληλογραφίας kalkanis@primedu.uoa.gr 
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∆ασικές Πυρκαγιές (Απυρόσοφος) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: «∆οµηµένο λογισµικό, ηµι-κατευθυνόµενης Πλοήγησης, Μερικώς 

∆ιαδραστικό / Προσοµοιώσεων, Τοπικής Χρήσης σε Η/Υ, Θεµατικό για Φυσικές Επιστήµες-

Τεχνολογία-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ατοµική και οµαδική χρήση). 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: Εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του 

Παιδαγωγικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Αθηνών,http://micro-kosmos.uoa.gr 

ΜΑΘΗΜΑ / ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Φυσικές Επιστήµες /Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

ΗΛΙΚΙΑ: Άνω των 10 ετών 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παραγωγή αυτού του εκπαιδευτικού λογισµικού συνίσταται στη παροχή ολοκληρωµένης 

βάσης πληροφοριών, η οποία περιγράφει το φαινόµενο των δασικών πυρκαγιών µε 

επιστηµονικό τρόπο, αρκετά απλοποιηµένο ώστε να γίνεται κατανοητό από τους µαθητές, 

κλιµακούµενο και επιλέξιµο αντίστοιχα, ανάλογα µε την ηλικία, τις δυνατότητες και το 

δυναµικό της κάθε οµάδας εργασίας. 

Παρέχονται κατάλληλες ευκαιρίες / παραδείγµατα, για την δηµιουργία ερεθίσµατος 

ενασχόλησης µε το θέµα, που αναφέρονται σε επίδειξη εικόνων δάσους - ηλεκτρονικών ή 

µη, αεροφωτογραφιών, ερωτήσεις για την ενηµέρωση των µαθητών στο θέµα - ως τοπικό 

φαινόµενο κλπ, ενηµέρωση για τα κατόπιν αυτής αποτελέσµατα, ώστε να ακολουθήσει 

συζήτηση για να δοθούν απαντήσεις και σε συνδυασµό µε άλλες προϋποθέσεις / 

δραστηριότητες, θα µπορέσουν να προκαλέσουν το ενδιαφέρον για µελέτη, έρευνα, 

µάθηση σε ότι έχει σχέση µε το θέµα. 

Η πληροφορία που παρέχεται είναι δυνατό να διαχυθεί µέσω αυτού του εκπαιδευτικού 

λογισµικού και έχει τη δυνατότητα συνεχούς ενηµέρωσης, και συµπλήρωσης, µε στοιχεία 

που συλλέγονται από τις συχνές επιτόπιες µελέτες, καταγραφές, αποτυπώσεις χώρου και 

εξελίσσεται εφ’ όσον και οι µαθητές αποκτούν όλο και περισσότερες ικανότητες και 

δεξιότητες, άρα δίδουν και πληρέστερα αποτελέσµατα π.χ κατασκευή οργάνων, 

ενηµέρωση χαρτών, λήψη µετεωρολογικών µετρήσεων κλπ. 

Προσδίδεται βαρύτητα στη χρήση του Η/Υ ως εργαλείο για την εύρεση της πληροφορίας, 

την αυτοαξιολόγηση και τη συνεργασία µε άλλους χρήστες / συνεργάτες που ερευνούν το 

ίδιο αντικείµενο. Επίσης θεωρείται ως εργαλείο άµεσης ανατροφοδότησης και ενίσχυσης, 

διότι (µέσω της υπαίθριας συλλογής πληροφοριών, οι οποίες στη συνέχεια - και 

χρησιµοποιώντας το προτεινόµενο µαθηµατικό µοντέλο πρόβλεψης µιας δασικής 

πυρκαγιάς,-) του προσφέρει τη δυνατότητα άµεσης εξακρίβωσης της αξιοπιστίας αυτών 
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των πληροφοριών (ταυτόχρονη οπτικοποίηση κινδύνου σε ηλεκτρονικό χάρτη της 

περιοχής του), όχι µόνο σε προσωπικό επίπεδο επιτυχίας αλλά και σε επίπεδο 

επιστηµονικής γνώσης. 

Οι επιτόπιες µελέτες µιας συγκεκριµένης δασικής περιοχής, τοπικού ενδιαφέροντος, οι 

οποίες όµως, αφορούν εν γένει την προστασία των δασών της χώρας µας, δίνουν τη 

δυνατότητα γενίκευσης, εντάσσονται δηλαδή σε σηµεία αναφοράς µε κοινά 

χαρακτηριστικά (προσώπων, πραγµάτων, φαινοµένων, εννοιών, συλλογισµών).   

ΧΡΗΣΗ/ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚEΣ) 

Το εκπαιδευτικό λογισµικό παρουσιάσθηκε και αξιολογήθηκε (ενδεικτικά): 

S. Straga, “An educational Software/Material for Forest Fire Prevention” 1st IOSTE 
Symposium in Southern Europe, “Science and Technology Education: Preparing Future 
Citizens” proc.V. II, Paralimni, Cyprus, 2001 

S. Straga, G. Kalkanis “The scientific method enhanced by systemic analysis – field work 
– educational material – information technologies, as a sequence of future Environmental 
Education”, Workshop on Environmental Education for Sustainable Future, Indian 
Environmental Sosiety 1999  

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ /ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Οι οδηγίες χρήσης παρέχονται από την ηλεκτρονική σελίδα του Εργαστηρίου Φυσικών 

Επιστηµών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος  

(http://micro-kosmos.uoa.gr/gr/gr-index.htm). 
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Το "ηλεκτρικό" φως – Μία διαθεµατική / επιστηµοκεντρική προσέγγιση 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κλειστό λογισµικό, ∆οµηµένης Πλοήγησης, Μερικώς ∆ιαδραστικό / 

Προσοµοιώσεων, Τοπικής Χρήσης σε Η/Υ, Θεµατικό για Φυσική, ατοµική και οµαδική 

χρήση 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: Εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του 

Παιδαγωγικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Αθηνών,(http://micro-kosmos.uoa.gr) 

ΜΑΘΗΜΑ / ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Φυσική / Ηλεκτρισµός 

ΗΛΙΚΙΑ: Άνω των 10 ετών 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Λογισµικό για την διδασκαλία του «ηλεκτρικού» φωτός  για µαθητές του δηµοτικού και 

του γυµνασίου µε διαθεµατική προσέγγιση των φαινοµένων. Το λογισµικό έχει ως 

κεντρικό θέµα το «ηλεκτρικό» φως σε µεταλλικό αγωγό και περιλαµβάνει τη µελέτη των 

φαινοµένων και αντίστοιχων τεχνολογικών εφαρµογών. Το λογισµικό απαιτεί λειτουργικό 

σύστηµα MS Windows 9X, NT, 2000, XP και την ύπαρξη web browser. 

ΧΡΗΣΗ/ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ) 

Το εκπαιδευτικό λογισµικό αξιολογήθηκε στο εργαστήριο Φυσικής των φοιτητών του 

Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Και αποτελεί 

µέρος CdRom συνοδευτικού του βιβλίου «Η διαθεµατικότητα στην σχολική γνώση». Η.Γ. 

Ματσαγγούρας. Εκδόσεις Γρηγόρη. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ /ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Οι οδηγίες χρήσης παρέχονται από την ηλεκτρονική σελίδα του Εργαστηρίου Φυσικών 

Επιστηµών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος  

(http://micro-kosmos.uoa.gr/gr/gr-index.htm) 
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Τα αποτελέσµατα του ηλεκτρικού ρεύµατος 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ανοικτό λογισµικό, Ελεύθερης Πλοήγησης, Προσοµοιώσεων, Τοπικής 

Χρήσης σε Η/Υ, Θεµατικό για Φυσική, ατοµική και οµαδική χρήση. 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: Εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του 

Παιδαγωγικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Αθηνών, (http://micro-kosmos.uoa.gr) 

ΜΑΘΗΜΑ / ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Φυσική / Ηλεκτρισµός 

ΗΛΙΚΙΑ: Άνω των 10 ετών 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Λογισµικό για την διδασκαλία του ηλεκτρικού ρεύµατος και των αποτελεσµάτων του για 

µαθητές του δηµοτικού και του γυµνασίου µε διαθεµατική προσέγγιση των φαινοµένων. 

Το λογισµικό έχει ως κεντρικό θέµα το ηλεκτρικό ρεύµα σε µεταλλικό αγωγό και 

περιλαµβάνει τη µελέτη των φαινοµένων και αντίστοιχων τεχνολογικών εφαρµογών: 

διαστολή - διµεταλλικό έλασµα, τήξη - τηκόµενη ασφάλεια, φωτοβολία - λαµπτήρας 

πυράκτωσης. Το εκπαιδευτικό λογισµικό έχει δοµηθεί µε βάση το ερευνητικά εξελισσόµενο 

διδακτικό πρότυπο που περιλαµβάνει τα βήµατα: έναυσµα ενδιαφέροντος, διατύπωση 

υποθέσεων, πειραµατισµός, διατύπωση συµπερασµάτων, εφαρµογές. Το λογισµικό απαιτεί 

λειτουργικό σύστηµα MS Windows 9X, NT, 2000, XP και την ύπαρξη web browser. 

ΧΡΗΣΗ/ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ) 

Το εκπαιδευτικό λογισµικό αξιολογήθηκε στο εργαστήριο Φυσικής των φοιτητών του 

Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

Ανακοίνωση στο συµπόσιο: 

Καλκάνης, Γ.Θ. (2002), "Προτάσεις / εφαρµογές / αξιολόγηση εργαστηριακών ασκήσεων 
µε ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, σύµφωνα µε την επιστηµονική µέθοδο, και 
παράλληλη και σύγχρονη αξιοποίηση της προσοµοίωσης / οπτικοποίησης των 
µικροσκοπικών διαδικασιών και της διασύνδεσής τους µε Η/Υ µέσω αισθητήρων / 
απτήρων", Συµπόσιο στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Η διδακτική των Φυσικών Επιστηµών 
και η εφαρµογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση", Ρέθυµνο, Ελλάδα.  

∆ενδρινός, Κ., ∆ηµόπουλος, Β., Ιµβριώτη, ∆., Τσαγκογέωργα, Α., Τσάκωνας, Π., 
Νικολόπουλος, Α., Καλκάνης, Γ.Θ., "Μια εκπαιδευτική προσέγγιση θερµικών και φωτεινών 
αποτελεσµάτων του ηλεκτρικού ρεύµατος σε µεταλλικούς αγωγούς µε έναυσµα 
καθηµερινές τεχνολογικές εφαρµογές και αξιολόγηση σε φοιτητές του Π.Τ.∆.Ε. - Το 
διµεταλλικό έλασµα, η τηκόµενη ασφάλεια, ο λαµπτήρας πυράκτωσης" 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ /ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Οι οδηγίες χρήσης παρέχονται από την ηλεκτρονική σελίδα του Εργαστηρίου Φυσικών 

Επιστηµών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος  

(http://micro-kosmos.uoa.gr/gr/gr-index.htm) 
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Ο ∆ιαγόρας στην Ολυµπία 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Είναι δοµηµένης πλοήγησης. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε σχολικά 

εργαστήρια υπολογιστών.  

ΜΑΘΗΜΑ / ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Τα Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα 

Ηλικία: 7-12 ετών 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ /ΣΚΟΠΟΣ: 

Κατά τη διάρκεια της πλοήγησης µέσα από αναπαραστάσεις  µελετούν το αρχαιοελληνικό 

δωδεκάθεο και τη µυθολογία µε στόχο να κατανοήσουν την κοινωνιο-κεντρική και την 

ανθρωπο-κεντρική διάσταση των µύθων. Οι περιγραφές των επιλογών είναι απλές, 

σύντοµες και κατανοητές.  Οι µαθητές εργάζονται κατά οµάδες αναλύουν τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των αρχαίων Ελλήνων θεών και τα συγκρίνουν µε αντίστοιχες 

θεότητες από άλλους πολιτισµούς και µυθολογίες, ξεκινώντας από το χώρο που ζουν.  

ΧΡΗΣΗ/ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Σε σχολεία της οµογένειας και σε σχολεία Παλινοστούντων 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Μέσα στο λογισµικό περιγράφονται τα λειτουργικά βήµατα µε µικρές εντολές του τύπου 

εµπρός, πίσω, επόµενο κτλ.  
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Τι είναι ο σεισµός και πως µπορούµε να τον αντιµετωπίσουµε 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: CD-ROM, κλειστού τύπου, κατάλληλο για χρήση σε Η/Υ σχολικού 

εργαστηρίου, κατάλληλο για ατοµική ή οµαδική χρήση, θεµατικές που αφορούν κυρίως το 

µάθηµα της Μελέτης του Περιβάλλοντος και της Φυσικής  

∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: Οργανισµός Αντισεισµικής προστασίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος  

Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων. Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας 

ΜΑΘΗΜΑ / ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Φυσικές Επιστήµες, Μελέτη Περιβάλλοντος. Θέµα ο 

σεισµός και τρόποι αντιµετώπισης 

ΗΛΙΚΙΑ: Άνω των 7 ετών 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Ενηµερωτικό, ∆ιαδραστικό λογισµικό µε σκοπό να µάθουν οι µαθητές τι είναι ο σεισµός και  

τρόπους πρόληψης για την αντιµετώπισή του. 

∆ράσεις που έχουν σκοπό: 

� να εντοπίσουν οι µαθητές επικίνδυνα σηµεία και κινδύνους στο σχολείο 

� να γνωρίσουν τρόπους αντιµετώπισης απρόοπτων συµβάντων 

� να προβαίνουν σε σωστές επιλογές όσον αφορά θέµατα αντιµετώπισης έκτακτων 
καταστάσεων 

� να γνωρίσουν τους χώρους και το προσωπικό του σχολείου 

Ως προς τον προσανατολισµό: 

� Να διαµορφώσουν και να τηρήσουν κανόνες για ασφαλή και ευχάριστη ζωή στο 
σχολείο και να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη διαµόρφωση και φύλαξη του 
προσωπικού τους χώρου. 

ΧΡΗΣΗ/ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Σε όλα τα σχολεία της 1ης περιφέρειας Αθήνας 

Σε 5 σχολεία του 2ου Γραφείου, Β΄ Αθήνας 

Σε 8 σχολεία του 3ου Γραφείου, Β΄ Αθήνας 

Έχει διανεµηθεί δωρεάν σε όλα τα σχολεία 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ /ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Υπάρχει σχετικό φυλλάδιο του Οργανισµού Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας σε 

έντυπη και ηλεκτρονική µορφή 
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Synergo 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ανοικτό Λογισµικό, Τοπικής Χρήσης σε Η/Υ, Ατοµική και Οµαδική Χρήση 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: Πανεπιστήµιο Πατρών, Ερευνητική Οµάδα Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου 

Υπολογιστή, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών 

(http://www.synergo.gr). 

ΜΑΘΗΜΑ/ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Μαθηµατικά/ Επίλυση Μαθηµατικών Προβληµάτων 

ΗΛΙΚΙΑ: Άνω των 10 χρόνων 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Λογισµικό για τη συνεργατική επίλυση προβληµάτων µε τη βοήθεια υπολογιστή σε 

πραγµατικό χρόνο µέσα στην τάξη. Πρόκειται για πρωτότυπη πλατφόρµα συνεργατικής 

επίλυσης µε διαγραµµατικές αναπαραστάσεις όπως ∆ιαγράµµατα Ροής, ∆ιαγράµµατα 

Οντοτήτων Συσχετίσεων (ERD) κλπ για µικρές οµάδες που δουλεύουν από απόσταση. Το 

λογισµικό απαιτεί λειτουργικό σύστηµα Windows (95/98/NT/ME/2000/XP)ή  Mac OS ή 

Solaris, Linux ή HP-UX ή οποιαδήποτε έκδοσηUnix ή οποιοδήποτε άλλο λειτουργικό 

υποστηρίζει Java. Το λογισµικό έχει δηµιουργηθεί µε σκοπό την επικοινωνία οµάδων µε 

ανταλλαγή µηνυµάτων (chat) για την από κοινού διαµόρφωση διαγραµµάτων ροής. 

Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα εκ των υστέρων ανάλυσης της δραστηριότητας µέσω της 

λειτουργίας playback, στατιστικής επεξεργασίας και εικονοποίησης του δείκτη 

συνεργασίας. Το τελευταίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για διαγνωστικούς και ερευνητικούς 

σκοπούς. 

ΧΡΗΣΗ/ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Το εκπαιδευτικό λογισµικό έχει χρησιµοποιηθεί σε πολλά σχολεία ενώ πρότυπη εφαρµογή 
πραγµατοποιήθηκε στο Γυµνάσιο Βραχνέικων και η παρουσίαση της έγινε στη 2η 
Πανελλήνια ∆ιηµερίδα µε ∆ιεθνή Συµµετοχή για τη «∆ιδακτική της Πληροφορικής» από 
τους Βογιατζάκη Ελένη, Χριστακούδης Χρίστος, Μελέτης Μαργαρίτης, Αβούρη Νικόλαο. 

Avouris N., Komis V., Margaritis M., Fiotakis G., An environment for studying 
collaborative learning activities, Journal of International Forum of Educational Technology 
& Society, http://ifets.ieee.org, 2004. 

Tσώνης Γ., Παλιανόπουλος Ι., Κατής Α, Κορδάκη Μ., Ένα Περιβάλλον Πολλαπλών 
Αναπαραστάσεων για την Εισαγωγή των Μαθητών στην Έννοια του Αλγορίθµου, 3ο Παν. 
Συν. Τεχνολογίες της Π&Ε στην Εκπαίδευση, 261-270, Ρόδος 2002. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ/ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Οι οδηγίες χρήσης αναφέρονται στην ιστοσελίδα του συγκεκριµένου εκπαιδευτικού 

λογισµικού, όπως αυτή προαναφέρεται. 
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Moodle 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ανοικτό Λογισµικό, Τοπικής Χρήσης σε Η/Υ, Θεµατικό για Μαθηµατικά, 

Ατοµική και Οµαδική Χρήση 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ:Το Moodle course management system (CMS) είναι µια διαδεδοµένη 

πλατφόρµα τηλεκπαίδευσης ανοιχτού λογισµικού (www.moodle.org). 

ΜΑΘΗΜΑ/ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Μαθηµατικά/ Επίλυση Μαθηµατικών Προβληµάτων 

ΗΛΙΚΙΑ: Άνω των 10 χρόνων 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η φιλοσοφία του στηρίζεται στις Κοινωνικογνωστικές Θεωρίες Μάθησης και ειδικότερα στη 

κοινωνικοπολιτισµική θεωρία του Vygotsky. Εστιάζει στην κοινωνική πτυχή της γνώσης 

υποστηρίζοντας κοινότητες σύγχρονης και ασύγχρονης συνεργατικής µάθησης. Μέσα από 

το περιβάλλον του Moodle επιτυγχάνονται κοινωνικές αλληλεπιδράσεις (συνεργασία µε 

ενήλικους και µε οµάδες µαθητών), οι οποίες βελτιστοποιούν και επαυξάνουν τη µάθηση 

(incremental learning), βοηθώντας τον κάθε µαθητή να προσεγγίσει την δική του ζώνη 

επικείµενης ανάπτυξης (zone of proximal development). 

Χρησιµοποιείται σαν µια πλατφόρµα, πάνω στην οποία οικοδοµούνται διάφορες 

δραστηριότητες, εκµεταλλευόµενοι -πέρα των δικών του δυνατοτήτων- και άλλα 

λογισµικά (Word, Excel, PowerPoint, Paint, Hotpotatoes, Flash,και Mp3 players κλπ) είτε 

εκτελώντας άµεσα, είτε αποθηκεύοντας εκεί τις υπό ανάπτυξη δραστηριότητες.   

Η επιλογή δίνει τεράστιες δυνατότητες ευελιξίας και παραµετροποίησης στο δάσκαλο, ο 

οποίος έχει στα χέρια του ένα «ζωντανό» λογισµικό στο οποίο µπορεί να παρέµβει 

αλλάζοντας links, περιεχόµενο, τη σειρά των δραστηριοτήτων κλπ  

ΧΡΗΣΗ/ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

http://moodle.org/other/CHIP_OpenSource_profesionell_10-05.pdf 

http://ferl.becta.org.uk/display.cfm?resID=13423 

http://www.egovmonitor.com/node/3460 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ/ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Οι οδηγίες χρήσης αναφέρονται στην ιστοσελίδα της συγκεκριµένης πλατφόρµας, όπως 

αυτή προαναφέρεται. 
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Στοιχεία προτεινόµενων λογισµικών ΙΙ 

Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται λογισµικά τα οποία στα πλαίσια των προγραµµάτων 

ανάπτυξης τους έχουν χρησιµοποιηθεί (δοκιµαστεί) και συνοδεύονται από τα απαραίτητα 

εγχειρίδια χρήσης, αλλά δεν υποστηρίζονται για λόγους περιορισµού στο παρόν κείµενο 

από εκπαιδευτικά σενάρια. Κρίνονται, ωστόσο, αξιόλογα λογισµικά, ενώ (αν όχι όλα) τα 

περισσότερα από αυτά συνοδεύονται από τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εγχειρίδια (βιβλία 

δασκάλου µαθητή και φύλλα εργασίας) που θεωρούµε πως υπερκαλύπτουν τους στόχους 

αυτής της ενότητας (4.4). 
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Αβάκιο/Ε-slate 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ανοικτό Εκπαιδευτικό λογισµικό διερευνητικής µάθησης βασισµένο στη 

αρχιτεκτονική ψηφίδων για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προϊόντων 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: Ε.Α.Ι.Τ.Υ 

ΜΑΘΗΜΑ / ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Μαθηµατικά, Γεωγραφία, Ξένες Γλώσσες, Ιστορία  

ΗΛΙΚΙΑ: Άνω των 10 ετών 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Το περιβάλλον προσφέρει εργαλεία σύνθεσης εκπαιδευτικών µικρόκοσµων για 

πειραµατισµό και διερεύνηση φαινοµένων και εννοιών. Οι µικρόκοσµοι αυτοί απαρτίζονται 

από διασυνδεόµενες ψηφίδες. Σκοπός είναι η δηµιουργία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

που περιέχουν αβάκιο-ψηφίδες.  

ΧΡΗΣΗ/ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ) 

Έχει διανεµηθεί σε πολλά σχολεία της χώρας στα πλαίσια της ενέργειας Οδύσσεια και 

έχουν δηµιουργηθεί µικρόκοσµοι όπως: Ηλιακό Σύστηµα, Χελονόκοσµοι, Ανακλύπτωντας 

το Μυκηναικό Πολιτισµό. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ /ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Στη διεύθυνση http://e-slate.cti.gr/ υπάρχουν πλήρεις οδηγίες χρήσης και σχετικές 

αναφορές. 
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TableTop Jr. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κλειστό Λογισµικό, τοπικής αλλά και διαδικτυακής χρήσης  µε σκοπό 

εκµάθησης αρχών λογικής και σχετικών εννοιών 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: Αναπτύχθηκε από την TECR, Inc. µε τη συνεργασία των Joseph Learning 

Corporation, Broderbund Software, Inc., και National Science Foundation. 

H επιµέλεια έκδοσης και ο εξελληνισµός έχει γίνει από την Rainbow Computers AE. 

ΜΑΘΗΜΑ / ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Μαθηµατικά, Φυσικά , ∆ιαθεµατικά 

ΗΛΙΚΙΑ: Άνω των 10 ετών 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Το πρόγραµµα Tabletop junior επιτρέπει στα παιδιά να ασχοληθούν µε παιγνιώδη µορφή 

σε ένα ευχάριστο γραφικό περιβάλλον, πλήρως εξελληνισµένο, µε διάφορες 

δραστηριότητες που δίνουν έµφαση: 

• Στη λογική 
• Στην επεξεργασία και οργάνωση πληροφοριών 
• Στη δηµιουργία γραφικών παραστάσεων 
• Στην ανάλυση δεδοµένων. 
 

Το περιβάλλον του προγράµµατος δίνει τη δυνατότητα να δηµιουργηθούν πολλά 

µαθηµατικά παιχνίδια (π.χ. σπαζοκεφαλιές). Καθώς και η δυνατότητα αποθήκευσης όλων 

των δεδοµένων που έχουν αναλυθεί, επεξεργαστεί και απεικονιστεί σε γραφική 

παράσταση. 

Στοιχεία όπως η οµαδοποίηση, ταξινόµηση, κατηγοριοποίηση· η λογική αιτιολόγηση, η 

δηµιουργία σχεδίων, η µέτρηση και η γραφική αναπαράσταση και ερµηνεία των 

δεδοµένων αναπτύσσονται από το πρόγραµµα. 

ΧΡΗΣΗ/ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ) 

Έχει διατεθεί στα εργαστήρια 385 περίπου σχολείων της Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (έργο Κίρκη, ΥπΕΠΘ, Β' ΚΠΣ) 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ /ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Το διδακτικό πακέτο περιλαµβάνει Εγχειρίδιο χρήσης, Βιβλίο Εκπαιδευτικού και Τετράδιο 

Μαθητή. Το εκπαιδευτικό λογισµικό Tabletop Junior έχει σχεδιαστεί για το λειτουργικό 

σύστηµα Windows 3.1, 16-bit εφαρµογή. Τρέχει όµως χωρίς προβλήµατα και σε νεότερα 

λειτουργικά (32-bit) (προτείνεται να υπάρχει κατάτµηση δίσκου µε σύστηµα Fat32). 

(http://edsoft.cti.gr) 
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Λογοµάθεια 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κλειστού τύπου πρόγραµµα, µε δοµηµένη πλοήγηση, µερικώς διαδραστικό, 

για τοπική χρήση σε Η/Υ. Υπάρχει ενσωµατωµένη αξιολόγηση του προγράµµατος µε 

ποικιλία επιβραβεύσεων, οι οποίες µπορούν να επιλεχθούν από τους χρήστες. Ενώ 

διατηρείται και βαθµολογία του κάθε χρήστη. 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, το οποίο ιδρύθηκε το 1991, µε 

πρωτοβουλία της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας ώστε να είναι ερευνητικός 

οργανισµός του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

 

ΜΑΘΗΜΑ / ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Γλώσσα καλύπτει τη Νεοελληνική Γλώσσα σε όλα τα 

θέµατα: Συντακτικό, Γραµµατική, Ορθογραφία, Λεξιλόγιο. 

ΗΛΙΚΙΑ: 10 έως 14 ετών. 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το πρόγραµµα Ελληνοµάθεια αφορά το µάθηµα της Γλώσσας. Περιέχει Συντακτικό, 

Γραµµατική, Ορθογραφία και Λεξιλόγιο. Αφορά τις µεγαλύτερες τάξεις του ∆ηµοτικού 

Σχολείου και τις  πρώτες του Γυµνασίου. Αναφέρονται στις ηλικίες από 10-14 ετών.  

Στο πρόγραµµα υπάρχει η θεωρία, οι ασκήσεις και η επιβράβευση του χρήστη. Τηρείται 

αρχείο βαθµολογίας, καθώς και ο έλεγχος ανά πάσα στιγµή του υπόλοιπου τις εργασίας 

που έχει µείνει στο χρήστη. 

∆ίνεται η επιλογή ο χρήστης να ακούει ή να διαβάζει τις εκφωνήσεις και τη θεωρία των 

ασκήσεων. 
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Η βοήθεια και η χρήση της είναι αναλυτικές, κατατοπιστικές και µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

πριν αρχίσει ο χρήστης την εφαρµογή. 

ΧΡΗΣΗ/ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ / Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ /ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Οι οδηγίες χρήσης είναι ενσωµατωµένες στο CD-Rom του προγράµµατος, είναι αναλυτικές 

και κατατοπιστικές και µπορούν να προσφέρουν αρκετές ιδέες για την χρήση του 

εκπαιδευτικού λογισµικού.  
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Α Τ Μ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Υ Π Ο Σ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Λογισµικό κλειστού τύπου, κατάλληλο για χρήση σε Η/Υ σχολικού 

εργαστηρίου, κατάλληλο για ατοµική ή οµαδική χρήση. 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: Εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του 

Παιδαγωγικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Αθηνών, http://micro-kosmos.uoa.gr 

ΜΑΘΗΜΑ / ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Φυσικά και θεµατικές που αφορούν κυρίως το 

µάθηµα της Μελέτης του Περιβάλλοντος. 

ΗΛΙΚΙΑ: Άνω των 10 ετών 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Λογισµικό για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση µε διαθεµατική προσέγγιση των 

φαινοµένων και διαφορετική διαβάθµιση για τους µαθητές του δηµοτικού - γυµνασίου - 

λυκείου. Στο λογισµικό υπάρχει η δυνατότητα ενσωµάτωσης από τους εκπαιδευτικούς και 

τους µαθητές υλικού που έχουν συλλέξει και επεξεργαστεί από δικά τους περιβαλλοντικά 

προγράµµατα, σε διαφορετικές θεµατικές ενότητες.  

ΧΡΗΣΗ/ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Το λογισµικό διατίθεται σε δύο CDs, ένα µε το οποίο υπάρχει δυνατότητα να εκτελείται η 

εφαρµογή από το CD χωρίς εγκατάσταση και ένα από το οποίο γίνεται εγκατάσταση στο 

σκληρό δίσκο του χρήστη και στο οποίο υπάρχει και η εφαρµογή που επιτρέπει την 

ενσωµάτωση αρχείων του χρήστη στην εφαρµογή. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ /ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Συνοδεύεται από βιβλίο / οδηγό για τον εκπαιδευτικό και οδηγό / τετράδιο εργασίας για 

τους µαθητές σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή. Κατά την χρήση του λογισµικού δίνεται η 

δυνατότητα στους µαθητές να συνδεθούν µε το δικτυακό τόπο του Εργαστηρίου από όπου 

µπορούν να κατευθύνονται σε δικτυακούς τόπους µε σχετικά θέµατα για περισσότερη 

πληροφόρηση. 
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ΟΛΟΤΕΧΝΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ανοικτό λογισµικό, ∆οµηµένης µεθοδολογικά Πλοήγησης µε δυνατότητα 

Ελεύθερης Πλοήγησης, ∆ιαδραστικό / µε υλοποίηση πειραµατικών διαδικασιών µε χρήση 

ψηφιακών τεχνολογιών πειραµατισµού, Τοπικής Χρήσης αλλά και διαδικτυακής χρήσης, 

Αξιολόγηση µέσω ηλεκτρονικών φακέλων δραστηριοτήτων (e-portfolio), Θεµατικό για τη 

Φυσική µε διαθεµατικές προσεγγίσεις, προτεινόµενη χρήση σε οµάδες στα πλαίσια των 

αντίστοιχων µαθηµάτων. 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: Εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του 

Παιδαγωγικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Αθηνών,  

http://micro-kosmos.uoa.gr  

ΜΑΘΗΜΑ / ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Φυσική / Μηχανική, Ηλεκτρισµός, Θερµοδυναµική  

ΗΛΙΚΙΑ: Άνω των 10 ετών  

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Εκπαιδευτικό περιβάλλον και εκπαιδευτικό υλικό στο οποίο γίνεται  σύνθεση των 

τεχνολογικών εφαρµογών που είναι διαθέσιµες µε ένα µεθοδολογικό πλαίσιο µέσα από ένα 

ελκυστικό και ευέλικτο περιβάλλον. Το εκπαιδευτικό περιβάλλον εγκαθίσταται τοπικά στον 

υπολογιστή το χρήστη και επιτρέπει την καθοδήγηση της διαδικασίας, την παρουσίαση του 

εκπαιδευτικού υλικού, τον πειραµατισµό, την πολλαπλή καταγραφή των ιδεών, απόψεων, 

δραστηριοτήτων των µαθητών σε αρχεία: κειµένου, εικόνων ή γραφηµάτων, 

ηχογραφηµένων απαντήσεων, βίντεο. Κάθε χρήστης κατά την είσοδό του στην εφαρµογή 

ταυτοποιήται ώστε  να υπάρξει συνέχεια στην χρήση του και να είναι δυνατή η καταγραφή 

των δράσεων των µαθητών σε ατοµικούς φακέλους και να είναι δυνατή η παρακολούθηση 

και η αξιολόγηση από τους εκπαιδευτικούς της πορείας και των δραστηριοτήτων των 

µαθητών αλλά και η ανάκληση των από τους µαθητές προηγούµενων ενεργειών και 

αποτελεσµάτων τους. Το εκπαιδευτικό υλικό που παρουσιάζεται είναι σύµφωνο, µε το 

υπάρχον αναλυτικό πρόγραµµα, αλλά µπορεί να προσαρµοστεί και σε όποιο άλλο. Ενώ το 

υλικό είναι µε µορφή ηλεκτρονικών φύλλων  εργασίας µπορεί άµεσα να εκτυπωθεί και να 

δοθεί στους µαθητές. Η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό µπορεί να γίνει τοπικά ή και 

µέσω του Internet. Το εκπαιδευτικό λογισµικό έχει δοµηθεί µε βάση το ερευνητικά 

εξελισσόµενο διδακτικό πρότυπο που περιλαµβάνει τα βήµατα: έναυσµα ενδιαφέροντος, 

διατύπωση υποθέσεων, πειραµατισµός, διατύπωση συµπερασµάτων, γενικεύσεις 

εφαρµογές. 
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ΧΡΗΣΗ/ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ) 

Το λογισµικό αποτελεί το αποτέλεσµα της διδακτορικής διατριβής του Ματθαίου 

Πατρινόπουλου.  

Ανακοινώσεις σχετικές µε το λογισµικό έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή και ελληνικά 

συνέδρια µε ενδεικτικές αναφορές: 

Συµπόσιο / Εργαστηρίο: «Το ΟΛΟκληρωµένο ΤΕΧΝΟλογικά και Μεθοδολογικά 
ΕκΠαιδευτικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών (ΟΛΟΤΕΧΝΟ)- Πρόταση και Εφαρµογές» 5o 
Πανελλήνιο Συνέδριο «∆ιδακτική Φυσικών Επιστηµών και Νέες Τεχνολογίες στην 
Εκπαίδευση,- Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Παιδαγωγική Γνώση του Περιεχοµένου», 
Ιωάννινα, Μάρτιος 2007 

Patrinopoulos M., G. Kalkanis "PolyMorphic Combinations of Sensors and Actuators, 
Operating MultiThematic Educational Experiments in a Computer-Based Laboratory – 
Proposal and Implementation" International Conference of GIREP 2004 “Teaching and 
Learning Physics in New Contexts“, 2004 Ostrava - Czech  .  

Πατρινόπουλος Μ., Καλκάνης Θ. Γ.  “Μελέτη της Κίνησης και Νόµοι της Κίνησης – 
Παραδείγµατα διδασκαλίας των Φυσικών Επιστηµών, µε χρήση των Ψηφιακών 
Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών, σε ένα  πλήρες ευέλικτο αλληλεπιδραστικό περιβάλλον.“ 4ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο για τη ∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών και τις Νέες Τεχνολογίες 
στην Εκπαίδευση «Φυσικές Επιστήµες: ∆ιδασκαλία, Μάθηση και Εκπαίδευση», Αθήνα, 
Οκτώβριος 2004  

Patrinopoulos M., Kantzanos Ε., Kalkanis G. "Complete Interactive Environment for 
Science Training"  Hands-on Science: Science in a changing Education July 13 -16, 2005 
- University of Crete campus at Rethymno - Greece.  

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ /ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Οι οδηγίες χρήσης είναι ενσωµατωµένες στο λογισµικό το οποίο είναι διαθέσιµο και από 

τον δικτυακό τόπο www.primedu.uoa.gr/~mpatrin  

 



ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  Επιµορφωτικό υλικό-Ειδικό µέρος-Κλάδος ΠΕ60-70 

 

 σελίδα 36 

Κριτήρια επιλογής κι αξιολόγησης εκπαιδευτικών λογισµικών 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 

Εκπαιδευτικό Λογισµικό 

Το εκπαιδευτικό λογισµικό θα πρέπει σαφώς να διαχωρισθεί από τα λογισµικά γενικής 

χρήσης  (π.χ ο κειµενογράφος Word, το λογιστικό φύλλο Excel, ή η βάση δεδοµένων 

Access) αλλά επίσης και από τα όποια λογισµικά που δεν βασίζονται σε παιδαγωγικές 

αρχές και µεθοδολογίες. Αν επιχειρούσαµε να ορίσουµε το εκπαιδευτικό λογισµικό, θα 

λέγαµε ότι πρόκειται βασικά για πρόγραµµα (ή συνεργασία προγραµµάτων) το οποίο είναι 

αναπτυγµένο σε στέρεες παιδαγωγικές αρχές και προσεγγίσεις, προωθεί τη συνεργατική 

µάθηση και είναι αλληλεπιδραστικό. Σίγουρα το εκπαιδευτικό λογισµικό δεν έχει ή δεν 

πρέπει να έχει µόνο αυτά τα γνωρίσµατα. Έχει αναπτυχθεί διεθνώς µια µεγάλη συζήτηση 

για το τι είναι πραγµατικά το εκπαιδευτικό λογισµικό, πώς µπορούµε να το αξιολογήσουµε, 

ποιες αρχές θα πρέπει να το διέπουν. 

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Λογισµικού 

Η εισαγωγή των υπολογιστών στην εκπαίδευση για την υποστήριξη της µάθησης είναι 

πλέον κοινός τόπος. Έχει σηµειωθεί µετακίνηση του ενδιαφέροντος από το ερώτηµα αν θα 

πρέπει ή όχι να χρησιµοποιείται µία ποικιλία λογισµικού στο σχολείο και το Πανεπιστήµιο 

για εκπαιδευτικούς και παιδαγωγικούς σκοπούς και προς ερωτήµατα όπως: τι είδους 

λογισµικό είναι διαθέσιµο, πώς µπορούµε να το κατηγοριοποιήσουµε, κατά πόσον ένα 

συγκεκριµένο λογισµικό µπορεί να ενταχθεί στο ισχύον αναλυτικό πρόγραµµα, ποιο είναι 

κάθε φορά το πιο κατάλληλο για τους µαθησιακούς µας στόχους, ποια τα πλεονεκτήµατα 

και τα µειονεκτήµατά του, πώς θα γνωρίζουµε από πριν τα διάφορα χαρακτηριστικά του 

κ.ά. Όπως είναι φανερό, πολλά από τα ερωτήµατα αυτά έχουν σχέση µε την αξιολόγηση, 

επιλογή και χρήση του λογισµικού για εκπαιδευτικούς σκοπούς, γι’ αυτό και τίθεται το 

ζήτηµα της απόκτησης ορισµένων γνώσεων και δεξιοτήτων από µέρους των 

εκπαιδευτικών, τόσο τεχνικών όσο και ψυχοπαιδαγωγικών, που θα τους καταστήσουν 

ικανούς να κάνουν τις καλύτερες δυνατές επιλογές και χρήσεις του υπάρχοντος 

λογισµικού.  

Για την ενηµέρωση και εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σχετικά µε τα παραπάνω ζητήµατα 

έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια σηµαντική βιβλιογραφία, η οποία συνεχώς 

εµπλουτίζεται. Επειδή δε ο αριθµός των πακέτων λογισµικού συνεχώς αυξάνεται και τα 

κριτήρια - όπως και το επίπεδο της ποιότητάς τους - εµφανίζουν µεγάλη ποικιλία, η 
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αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισµικού έχει εξελιχθεί σε µία όχι και τόσο απλή 

διαδικασία. 

Η ανάγκη για την ύπαρξη ενός αξιόπιστου συστήµατος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 

λογισµικού αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο, καθώς δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις 

που αυτό παρουσιάζει διάφορες ατέλειες, ή λάθη σε διάφορα επίπεδα, παρά την ωραία του 

εµφάνιση και την καλή πρόθεση των κατασκευαστών του. Οι ατέλειες δεν έχουν σχέση 

µόνο µε τα καθαρά τεχνικά θέµατα, κάτι που είναι συχνά δύσκολο να εκτιµήσει ο µη 

ειδικός εκπαιδευτικός, αλλά και µε κριτήρια παιδαγωγικά. Όπως ακριβώς αυξάνει η 

ποσότητα των εκπαιδευτικών προϊόντων λογισµικού, έτσι αυξάνει και η ποικιλία του, τόσο 

ως προς τους τρόπους µάθησης όσο και ως προς τις διδακτικές προσεγγίσεις µέσα στην 

τάξη. 

Έτσι, οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να καταστούν ικανοί να επιλέγουν το κατάλληλο 

υποβοηθητικό λογισµικό, όπως συµβαίνει και µε την επιλογή των κατάλληλων κάθε φορά 

βιβλίων, κειµένων, δραστηριοτήτων κ.τ.λ.. ∆ιότι στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν είναι 

µόνο το λογισµικό από µόνο του, που εξασφαλίζει ευεργετικά µαθησιακά αποτελέσµατα, 

όσο η χρήση, που γίνεται από τους µαθητές µε τη βοήθεια του δασκάλου. Ένας δάσκαλος 

µε παιδαγωγικό «µεράκι», γνώση και φαντασία µπορεί να µετατρέψει ένα φαινοµενικά 

ασήµαντο ή απλό λογισµικό σε ένα θαυµατουργό εργαλείο. 

Πηγές και τρόποι επιλογής του λογισµικού 

Την ικανότητα όµως να µετατρέπει ένα λογισµικό σε µαθησιακό εργαλείο δεν την αποκτά ο 

δάσκαλος µέσα από την αποµόνωση στο σχολείο και τον τυχαίο πειραµατισµό. Εκτός από 

την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την εµπειρία και την όλη του προσωπικότητα, σηµαντικό 

ρόλο παίζει και η οργανωµένη υποστήριξη του από ικανούς συµβουλευτικούς φορείς, 

καθώς και από ένα ανεπτυγµένο σύστηµα κριτικής παρουσίασης, ενηµέρωσης και 

δοκιµαστικής χρήσης του διαθέσιµου λογισµικού. Εποµένως, επειδή ο εκπαιδευτικός 

κόσµος έχει ανάγκη από ενηµέρωση σχετικά µε το διαθέσιµο λογισµικό, τα βασικά του 

χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες της παιδαγωγικής του χρήσης, έχουν εµφανιστεί στην 

αγορά διάφορα διαφηµιστικά και ενηµερωτικά έντυπα, ειδικά περιοδικά, έρευνες, 

επιθεωρήσεις, καθώς και αξιολογήσεις εκπαιδευτικού λογισµικού από ανεξάρτητους κριτές 

και φορείς. Συνήθως όµως, αποφεύγονται για διαφόρους λόγους οι δηµοσιεύσεις 

αρνητικών κριτικών, γι’ αυτό οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται ένα αξιόπιστο όργανο κριτικής 

παρουσίασης όλων των αξιόλογων προϊόντων, να µοιραστούν εµπειρίες αλλά και να 

ανταλλάξουν απόψεις µε άλλους εκπαιδευτικούς και, αν είναι δυνατόν, να δοκιµάσουν 

πολλά από τα προϊόντα αυτά, ώστε να διαµορφώσουν προσωπική άποψη. 
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Οι ενεργοί εκπαιδευτικοί δεν θα έπρεπε να αποκλειστούν από τη διαδικασία αξιολόγησης 

του εκπαιδευτικού λογισµικού. Οι παρατηρήσεις τους χρειάζεται να λαµβάνονται υπόψη 

και θα ήταν καλό να υπάρχει ένα δηµόσιο «βήµα», όπως π.χ µέσα από ένα έγκυρο 

επιστηµονικό περιοδικό, έντυπο ή και ηλεκτρονικό, ή από συνέδρια µέσω των οποίων θα 

γίνεται διάλογος και θα ανακοινώνονται εφαρµογές, ιδέες και πρωτοβουλίες. 

Όσον αφορά στις πηγές προµήθειας λογισµικού, αυτές ποικίλλουν αρκετά. Εκτός από τις 

εταιρίες και τους οργανισµούς, που το έχουν κατασκευάσει και τα στοιχεία των οποίων 

βρίσκει κανείς σε ειδικά περιοδικά, πολλά προϊόντα διατίθενται στο εµπόριο από 

εκδοτικούς οίκους και ειδικά βιβλιοπωλεία ή καταστήµατα και από διαφόρους οργανισµούς 

ή εκπαιδευτικά ιδρύµατα µε επίσκεψη στα αρχεία τους ή µέσω δηµοσιευµένων καταλόγων. 

Στη χώρα µας, ένα µεγάλο µέρος του εκπαιδευτικού λογισµικού παράγεται και από οµάδες 

επιστηµόνων, που εργάζονται σε πανεπιστήµια, τεχνολογικά ιδρύµατα και -συνήθως 

πρότυπα ή ιδιωτικά- σχολεία, το έργο των οποίων επιδοτείται µε την ένταξη του σε ειδικά 

αναπτυξιακά προγράµµατα, όπως εκείνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ∆υστυχώς όµως αυτές 

οι δηµιουργίες δεν γίνονται ευρύτερα γνωστές στους εκπαιδευτικούς, επειδή ακριβώς δεν 

έχουν τους τρόπους διαφήµισης και «προώθησης» των «προϊόντων» τους. 

∆ιαµόρφωση κριτηρίων για την επιλογή του κατάλληλου λογισµικού 

Από την πρώτη κιόλας εµφάνιση ενός µεγάλου αριθµού προϊόντων λογισµικού 

δηµιουργήθηκε η ανάγκη διαµόρφωσης ορισµένων κριτηρίων, µε βάση τα οποία τόσο οι 

ειδικοί κριτές θα αξιολογούσαν τα εκπαιδευτικά αυτά προϊόντα όσο και οι  εκπαιδευτικοί θα 

µπορούσαν να επιλέξουν ανάµεσα τους τα πιο κατάλληλα. Με το χρόνο διαµορφώθηκε 

ένας προβληµατισµός και µία αρκετά εκτεταµένη βιβλιογραφία, από την οποία φαίνεται ότι 

τα κριτήρια, µε τα οποία αξιολογούνται τα πακέτα εκπαιδευτικού λογισµικού εντάσσονται 

σε δύο οµάδες: 

1. Στην πρώτη οµάδα ανήκουν γενικά κριτήρια παιδαγωγικού περιεχοµένου, όπως αυτά 
µε τα οποία κρίνουν οι εκπαιδευτικοί κάθε µέσο και υλικό που χρησιµοποιείται στην 
τάξη για την επιδίωξη επιθυµητών διδακτικών στόχων και έχουν σχέση µε ερωτήµατα, 
όπως: 

o καλύπτεται η διδακτέα ύλη επαρκώς; 

o είναι προσεγµένο το περιεχόµενο του λογισµικού γραµµατικά, συντακτικά, 
ορθογραφικά; 

o είναι διαθέσιµος ο χρόνος που απαιτείται; 

o ανταποκρίνεται το διδακτικό υλικό στο επίπεδο των µαθητών; 

o είναι οι δραστηριότητες ενδιαφέρουσες και η παρουσίαση ελκυστική; 

o είναι προσεγµένο το περιεχόµενο από παιδαγωγική άποψη, χωρίς ανεπιθύµητες 
παρενέργειες (π.χ. ενίσχυση προκαταλήψεων ή στερεοτύπων, φανατισµού και 
επιθετικότητας, κοινωνικά µη αποδεκτών συµπεριφορών);  
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o προσφέρεται για συνεργατικές / σύνθετες δραστηριότητες; 

o τι είδους δεξιότητες, στάσεις και αξίες καλλιεργεί; 

o συνοδεύεται από επαρκείς οδηγίες και υλικό στήριξης του δασκάλου; 

o βοηθάει στη χάραξη προσωπικών διαδροµών;  

o χρησιµοποιεί γλώσσα απλή και κατανοητή; 

o µήπως κάνει καταχρήσεις των χρησιµοποιούµενων µέσων; 

o δίνει πάντα µια διέξοδο διαφυγής; 

o αποφεύγει να ταλαιπωρεί µε περιττές επιλογές; 

o προωθεί τη βιωµατική προσέγγιση της γνώσης; 

o µήπως αντιγράφει και αναπαράγει το δασκαλοκεντρικό τρόπο διδασκαλίας; 

o βοηθάει στον πειραµατισµό και γενικότερα στην έκφραση και δηµιουργία; 

2. Η δεύτερη οµάδα κριτηρίων περιλαµβάνει τεχνολογικά θέµατα, που έχουν σχέση 
βασικά µε τον υπολογιστή και τη χρήση του ως εκπαιδευτικού εργαλείου και απαντούν 
σε ερωτήµατα, όπως : 

o έχουν αξιοποιηθεί σε ικανοποιητικό βαθµό οι αλληλεπιδραστικές δυνατότητες του 
υπολογιστή; 

o αφήνει το λογισµικό περιθώρια για έλεγχο της µαθησιακής διαδικασίας από µέρους 
του µαθητή και του εκπαιδευτικού; 

o είναι σε θέση το πρόγραµµα να χειριστεί (προγραµµατιστικά) σωστά τα 
εισερχόµενα που εισάγονται από τους µαθητές,  ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστα 
διαδικαστικά φαινόµενα, από τεχνική άποψη; 

o προσφέρονται ορισµένα χαρακτηριστικά του λογισµικού (όπως είναι τα γραφικά, ο 
ήχος, η κίνηση κ.α.) για εποικοδοµητική µάθηση ή λειτουργούν απλώς για 
εντυπωσιασµό; 

o η διόρθωση των λαθών γίνεται µε παιδαγωγικά προσεγµένο τρόπο ή βασίζεται σε 
παραδοσιακές νοοτροπίες; 

o η ενίσχυση των αντιδράσεων και της απόδοσης του µαθητή είναι αποτελεσµατική 
και γίνεται µε κατάλληλο τρόπο; 

o είναι το πρόγραµµα φιλικό και εύκολο στη χρήση του; 

o αξίζει τις απαιτούµενες δαπάνες; 

o κάνει χρήση το λογισµικό των νέων τεχνολογικών εξελίξεων; (Στην κατηγορία 
αυτή εντάσσονται πολλά ερωτήµατα, που έχουν σχέση µε ζητήµατα 
προγραµµατισµού, τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται, την ευρηµατικότητα της 
ανάλυσης από επιστηµονική και τεχνολογική άποψη κ.τ.λ.). 

Ασφαλώς τα ερωτήµατα, που θα µπορούσαν να τεθούν για να βοηθηθεί ο δάσκαλος στην 

επιλογή του εκπαιδευτικού λογισµικού, δεν εξαντλούνται στους παραπάνω πίνακες και η 

κατηγοριοποίηση τους γίνεται µε πολλούς τρόπους. 

Τα τελευταία µάλιστα χρόνια έχει αρχίσει να ασκείται έντονη κριτική στην αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού λογισµικού, που γίνεται µέσα από τις παρουσιάσεις στα διάφορα περιοδικά 

και δεν δίνει τη δέουσα βαρύτητα στα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά του λογισµικού, αλλά 

περιορίζεται στα τεχνολογικά και τεχνοκρατικά του χαρακτηριστικά. ∆εν υπάρχουν 
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«συνταγές», βάσει των οποίων µπορεί να υπολογίζει κανείς σε ποιο βαθµό ένα 

εκπαιδευτικό λογισµικό διαθέτει τα επιθυµητά χαρακτηριστικά, ούτε και τεχνικές 

πασπαρτού που να µπορούν να συλλάβουν την αξία όλων των ειδών λογισµικού και να 

συγκρίνουν ανόµοια πράγµατα. Η σηµασία του κάθε κριτηρίου µπορεί να διαφέρει 

από το ένα γνωστικό αντικείµενο στο άλλο, από τον ένα στόχο στον άλλο. (Για 

παράδειγµα άλλα είναι σηµαντικά, όταν στόχος είναι η αισθητική καλλιέργεια των 

µαθητών στο πλαίσιο της λογοτεχνίας και άλλα όταν στόχος είναι η οικοδόµηση µιας 

µαθηµατικής έννοιας, παρόλο που θα µπορούσε κανείς να τα συνδυάσει όλα µαζί). 

Οι δάσκαλοι πρέπει να γίνονται µέτοχοι στη διαδικασία αξιολόγησης των πακέτων 

εκπαιδευτικού λογισµικού τόσο στη φάση της ανάπτυξής τους, όσο και σε εκείνη της 

εφαρµογής τους και µάλιστα µετά από πολλές βελτιωµένες απόπειρες, κατά τις οποίες θα 

έχουν τη στήριξη ειδικών συµβούλων, όχι διότι αυτοί γνωρίζουν τα πάντα, αλλά επειδή το 

αποτέλεσµα θα είναι συνδυασµός θεωρητικής και εµπειρικής γνώσης και διαίσθησης.     

Συνοπτικός κατάλογος κριτηρίων 

Εν κατακλείδι, µερικοί προβληµατισµοί που γεννώνται σύµφωνα µε το παραπάνω σκεπτικό 

όσον αφορά στην αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού λογισµικού και που οδηγούν στη 

διαµόρφωση αξιολογικών κριτηρίων, σχετίζονται,  µεταξύ άλλων, και µε : 

� την παιδαγωγική αξία των γενικών και αντικειµενικών στόχων του συγκεκριµένου 
προγράµµατος 

� την αξιοποίηση της συµβολής των γνωστών παιδαγωγικών θεωριών στη διαδικασία 
της µάθησης µέσα από το συγκεκριµένο λογισµικό. 

� την καταλληλότητα της υιοθετούµενης ή υπονοούµενης θεωρητικής προσέγγισης σε 
σχέση µε τις ανάγκες των µαθητών και τους µαθησιακούς στόχους. 

� τη συνέπεια του σχεδιασµού του εκπαιδευτικού λογισµικού προς τη θεωρία ή τις 
θεωρίες που υποτίθεται ότι ακολουθούν οι σχεδιαστές του. 

� την  αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού σχεδιασµού του, αν δηλαδή τα 
επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα επιβεβαιώνονται από τις αξιολογήσεις που 
έχουν γίνει και που θα πρέπει να αποτελούν µέρος του σχεδιασµού του υπό κρίση 
λογισµικού (διαµορφωτική ή αθροιστική - ερµηνευτική αξιολόγηση κ.ά.). 

� το ρόλο του µαθητή κατά την αλληλεπίδραση µαθητή - υπολογιστή, όπως αυτός 
καθορίζεται από τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις (ευθύνη και έλεγχος της 
µαθησιακής διαδικασίας, ποιότητα της ενίσχυσης των αντιδράσεων του µαθητή, 
τρόπος ανατροφοδότησης  και διόρθωσης των λαθών, κ.ά.) 

� το ρόλο του διδάσκοντος, (δυνατότητες δηµιουργικής, διευκολυντικής και καταλυτικής 
παρέµβασης και όχι αχρήστευση της συµβολής του) 

� το βαθµό και την ποιότητα της αλληλεπίδρασης ανάµεσα στο σχεδιαστή του 
λογισµικού και το µαθητή. Ιδιαίτερα εκτιµώνται οι προσεγγίσεις εκείνες που ευνοούν 
την ανακαλυπτική και αυτόνοµη µάθηση µέσα από µία εποικοδοµιστική µαθησιακή 
διαδικασία, που αφήνουν µεγάλο µέρος του ελέγχου της διαδικασίας στο µαθητή, 
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συγχρόνως όµως λαµβάνουν υπόψη και τις επισηµάνσεις των σύγχρονων 
κοινωνικοπολιτιστικών προσεγγίσεων. 

� τις ευκαιρίες ανάπτυξης των ανώτερων λειτουργιών της νόησης, σύνθετων 
δραστηριοτήτων και συνολικής, διαθεµατικής προσέγγισης της γνώσης, οι οποίες 
προωθούν την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του µαθητή και ευνοούν την 
ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων ζωής, που έχει ανάγκη το νεαρό άτοµο της 
σύγχρονης εποχής, (κριτική σκέψη, φαντασία και πρωτοβουλία, διαπροσωπική 
επικοινωνία  και   συνεργατικότητα, αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση, σφαιρική και 
διεπιστηµονική προσέγγιση της πραγµατικότητας, οργανωτικότητα κ.ά.) 

� τις ευκαιρίες, που παρέχονται, για εργασία σε οµάδες και συνεργατική µάθηση αλλά 
και για εξατοµικευµένη διδασκαλία κ.ά.. 

� την καταλληλότητα της ύλης, της παιδαγωγικής µεθόδευσης, της παρουσίασης του 
διδακτικού υλικού, της παροχής ανατροφοδότησης σχετικά µε τις ενέργειες του 
µαθητή και την απουσία ανεπιθύµητων παράπλευρων αποτελεσµάτων. 

� την ελκυστικότητα και τα παρωθητικά για µάθηση και για εµπλοκή των µαθητών 
χαρακτηριστικά του λογισµικού. 

� την απουσία λαθών στη γλώσσα και τα κείµενα. 

� την ενδεχόµενη υπεροχή της προτεινόµενης χρήσης του υπολογιστή ως προς τα 
διδακτικά και µαθησιακά αποτελέσµατα σε σχέση µε άλλα διδακτικά µέσα, µεθόδους 
και εργαλεία. 

� το µαθησιακό όφελος σε σχέση µε το χρόνο που θα απαιτηθεί, το κόστος του κ.ά.. 

� την εγκυρότητα της αξιολόγησης που έγινε κατά τη διάρκεια της κατασκευής 
(διαµορφωτική αξιολόγηση) ή κατά τη χρήση του λογισµικού η οποία θα πρέπει να 
είναι απαραίτητος όρος του σχεδιασµού και της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού 
λογισµικού. 

� την ύπαρξη άρτιου και διευκολυντικού εγχειριδίου και άλλου υποστηρικτικού υλικού, 
το οποίο µπορεί να χρησιµοποιείται συµπληρωµατικά, ώστε να αξιοποιούνται τα 
πλεονεκτήµατα πολλών διδακτικών µεθόδων. 

Υπόδειγµα ∆ιαµορφωτικής Αξιολόγησης 

Το κείµενο που ακολουθεί αποτελεί ένα υπόδειγµα ∆ιαµορφωτικής Αξιολόγησης 

(χρησιµοποιήθηκε κατά την ανάπτυξη λογισµικού -για τις Φυσικές Επιστήµες- που 

δηµιουργήθηκε κατά την σύνταξη διδακτορικής διατριβής2,  στο Πανεπιστηµίου Αθηνών). 

Οι ερωτήσεις που διατυπώνονται µπορούν να χρησιµοποιηθούν όµως και από κάθε 

εκπαιδευτικό για την αξιολόγηση ενός οποιουδήποτε εκπαιδευτικού λογισµικού µε τις 

απαντήσεις να δίνονται φυσικά από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. 

Υπόδειγµα3 

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν είναι κλειστού και ανοιχτού τύπου. Οι 

ερωτήσεις κλειστού τύπου µπορεί είτε να διερευνούν την ύπαρξη κάποιων στοιχείων στο 

                                          

2 Ματθαίος Α. Πατρινόπουλος ΟΛΟΤΕΧΝΟ. ΟΛΟκληρωµένο ΤΕΧΝΟλογικά Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Φυσικών 
Επιστηµών. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Πανεπιστήµιο Αθηνών, 2006. 
3 Βάση για την ανάπτυξη του ερωτηµατολογίου αποτέλεσαν οι «Γενικές Προδιαγραφές Εκπαιδευτικού 
Λογισµικού» που εξέδωσε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το 1998. 
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λογισµικό µε Ναι ή Όχι, είτε ζητείται να βαθµολογηθούν κάποια στοιχεία του λογισµικού 

σε  κλίµακα από το ∆ έως το Α, µε χαµηλότερη βαθµολογία το ∆ και υψηλότερη το Α. Οι 

ερωτήσεις ανοιχτού τύπου λειτουργούν συµπληρωµατικά και σε κάθε περίπτωση που 

θεωρείτε ότι κάποια άποψη σας δεν καλύπτεται από τις ερωτήσεις ή έχετε κάποια πρόταση 

σηµειώστε τη στο χώρο που υπάρχει µετά από κάθε οµάδα ερωτήσεων ή στο τέλος τους. 

Περιεχόµενο 

  Το περιεχόµενο του λογισµικού που έχετε στα χέρια σας: ΝΑΙ ΟΧΙ 

i εναρµονίζεται µε το Πρόγραµµα Σπουδών;      

ii περιέχει επιστηµονικές ανακρίβειες;     

iii 
περιέχει µεροληπτικές, ή µη τεκµηριωµένες απόψεις για γεγονότα και 
καταστάσεις που αφορούν διάφορες κοινωνικές και πολιτισµικές οµάδες;     

iv έχει επιλεκτική ή άνιση παρουσίαση πληροφοριακών στοιχείων;     

v 
ο τρόπος δόµησης και το περιεχόµενο της πληροφορίας προσελκύει το 
ενδιαφέρoν των µαθητών;     

vi επιδιώκει τον προβληµατισµό των µαθητών για τα φαινόµενα που µελετάµε;     

vii 
η πειραµατική διαδικασία, που προτείνεται, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των 
θεµατικών ενοτήτων που µελετώνται;     

viii τα πειράµατα που προτείνονται είναι εύκολα πραγµατοποιήσιµα;      

ix 
η ανάλυση των πειραµατικών δεδοµένων και η καταγραφή των συµπερασµάτων 
από την πειραµατική διαδικασία οδηγεί στη διατύπωση της θεωρίας;      

x 
συνδέεται - όσο είναι δυνατό - µε πραγµατικές καταστάσεις, τεχνολογικές 
εφαρµογές και γεγονότα από τις εµπειρίες των µαθητών;      

xi 
ο συσχετισµός των φυσικών φαινοµένων που µελετάµε, µε τεχνολογικές 
εφαρµογές ή και άλλα φυσικά φαινόµενα, βοηθάει την καλύτερη κατανόησή 
τους;     

xii 
Η  πληροφορία που περιέχεται είναι σε αντιστοιχία µε την ηλικία των µαθητών 
που απευθύνεται;      

xiii ο τρόπος δόµησης και οργάνωσης της πληροφορίας είναι εµφανής;      

xiv δίνεται η δυνατότητα ενηµέρωσης ή βελτίωσης του περιεχοµένου;     

  Βαθµολογήστε το λογισµικό που σας δόθηκε ως προς το Περιεχόµενο:   

Παρατηρήσεις και σχόλια για το Περιεχόµενο: 
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Εκπαιδευτική Μέθοδος 

  Α. Καθορισµός - Επίτευξη στόχων:  ΝΑΙ ΟΧΙ 

i 
Είναι σαφείς ο σκοπός και οι στόχοι που θα επιτευχθούν µετά από επιτυχή 
χρήση του λογισµικού (βλ. Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών); 

    

ii 
οι προαπαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες των µαθητών τους επιτρέπουν / 
βοηθούν τους µαθητές να χρησιµοποιήσουν αποτελεσµατικά το λογισµικό ;     

iii εξηγείται πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν καθορισθεί;     

iv όπου απαιτείται, προτείνεται πρόσθετο διδακτικό υλικό;     

v 
Θεωρείται επαρκής ο χρόνος που προτείνεται για κάθε επιµέρους ενότητα του 
λογισµικού;     

  Β. Προσέγγιση του µαθησιακού υλικού:     

i 
Το διδακτικό υλικό είναι οργανωµένο και δοµηµένο σε ενότητες, µέσα από τις 
οποίες σταδιακά προσεγγίζονται και επιτυγχάνονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι;     

ii 
η εκπαιδευτική διαδροµή είναι ευέλικτη και σέβεται τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα 
και τις ικανότητες των µαθητών;     

iii 
υπάρχει η δυνατότητα µε βάση τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων που 
προτείνονται να µεταβληθεί η εκπαιδευτική διαδροµή;            

  Γ. ∆ιαδικασία µάθησης:     

i 
δίνεται η δυνατότητα στο µαθητή  να συµµετέχει ενεργά και να µαθαίνει µέσα 
από τις εµπειρίες του;     

ii 
δηµιουργούνται κίνητρα, προκαλείται  και ενθαρρύνεται η ενεργητική, η 
συνεργατική, η  διερευνητική και η δηµιουργική προσέγγιση της µάθησης;           

  ∆. Αξιολόγηση:     

i 
οι µέθοδοι αξιολόγησης και αυτο-αξιολόγησης που προτείνονται κρίνονται 
επαρκείς;     

  
Βαθµολογήστε το λογισµικό που σας δόθηκε ως προς τη ∆ιδακτική και 
Παιδαγωγική Μεθοδολογία: (δώστε τη βαθµολογία σας µε χαρακτηρισµούς 
από ∆ ως Α, µε ∆ τη χαµηλότερη και Α την υψηλότερη).  

  

Σηµειώστε τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας για την Εκπαιδευτική Μέθοδο: 
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Τεχνολογία 

  Α. Λειτουργία του Λογισµικού ΝΑΙ ΟΧΙ 

i 
είναι κατάλληλο να εξυπηρετήσει τους στόχους που έχουν τεθεί σε σχέση 
κυρίως µε τις ανάγκες των µαθητών που απευθύνεται;     

ii είναι τεχνικά αξιόπιστο;     

iii 
µετά από βλάβη µπορεί να επανακτά το βαθµό απόδοσής του χωρίς να 
έχουµε απώλεια αποθηκευµένων δεδοµένων;     

iv χρόνοι απόκρισης κυµαίνονται σε «κανονικά» πλαίσια;     

v 
οι µέθοδοι υλοποίησης των διαφόρων λειτουργιών απαιτούν όσο το δυνατό 
λιγότερους πόρους του συστήµατος ή υλικών;      

vi 
είναι φιλικό και εύκολο να χρησιµοποιηθεί από τους µαθητές χωρίς να 
απαιτείται πολύς χρόνος για την εκµάθησή του;     

vii 
η προετοιµασία, η εισαγωγή των δεδοµένων καθώς και η επεξεργασία των 
αποτελεσµάτων δεν είναι διαδικασία ιδιαίτερα χρονοβόρα και δυσνόητη      

viii 
προβλέπεται προστασία από χρήστες που δεν έχουν άδεια πρόσβασης σε 
προγράµµατα και δεδοµένα άλλων χρηστών      

  Β. Υποστήριξη του Λογισµικού     

i 
σε περιπτώσεις βλαβών ή ελαττωµάτων, απαιτείται η µικρότερη δυνατή 
προσπάθεια για τη διάγνωσή τους     

ii ελέγχεται εύκολα, η σωστή  λειτουργία του λογισµικού.     

  Γ. Συµβατότητα του Λογισµικού     

i 
το λογισµικό µπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει χωρίς 
προβλήµατα, σε συστήµατα που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του;     

ii 
µέρος του προγράµµατος / λογισµικού  ή όλο µπορεί να χρησιµοποιηθεί και 
σε άλλη εφαρµογή σχετική µε τις λειτουργίες και τους σκοπούς του 
συγκεκριµένου λογισµικού;     

iii 
υπάρχει επικοινωνία, σε επίπεδο ανταλλαγής δεδοµένων, µε άλλες 
εφαρµογές (επεξεργαστές κειµένου, προγράµµατα ζωγραφικής κ.λπ.);      

iv 
ενσωµατώνεται η δυνατότητα πρόσβασης στο Internet καθώς και 
συνεργασίας µε ευρείας χρήσης δικτυακές εφαρµογές (π.χ. Web Browsers);     
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Βαθµολογήστε το λογισµικό που σας δόθηκε ως προς την Τεχνολογική του 
επάρκεια και τις Τεχνολογικές λύσεις που προτείνει  

  

Σηµειώστε τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας, για την Τεχνολογική επάρκεια και τις 
Τεχνολογικές λύσεις που προτείνονται µε αυτό το λογισµικό: 

Αλληλεπίδραση και Περιβάλλον ∆ιεπαφής (Ανθρώπινος Παράγοντας) 

  Α. Γλώσσα - Ορολογία: ΝΑΙ ΟΧΙ 

i τα κείµενα είναι συντακτικά, γραµµατικά και εννοιολογικά σαφή;     

ii 
η ορολογία η σχετική µε τους υπολογιστές και οι τεχνικοί όροι είναι κατανοητοί  
ή επεξηγούνται επαρκώς;     

  Β. ∆οµή     

i 
η σχεδίαση του εκπαιδευτικού λογισµικού είναι σπονδυλωτή (κάθε τµήµα 
υλοποιεί µια συγκεκριµένη εκπαιδευτική ενότητα);     

ii οι ενότητες που περιέχονται παρουσιάζονται ευκρινώς στα περιεχόµενα;      

  Γ. Επίπεδο Αλληλεπίδρασης:     

i 
η αλληλεπίδραση είναι πολυεπίπεδη, δηλαδή υπάρχει επίδραση σε  επίπεδα 
ανώτερα, από αυτό της απλής πλοήγησης;     

  ∆. ∆υνατότητες αποθήκευσης - εκτύπωσης:      

i 

υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης των αποτελεσµάτων των ασκήσεων που 
εκπονεί ο µαθητής, ώστε να µπορεί να ελέγχει ο ίδιος την πρόοδό του και να 
µπορεί ο εκπαιδευτής να αξιολογήσει και να πιστοποιήσει τη γνώση των 
µαθητών, όπως έχει διαµορφωθεί;     

ii 
δίνεται στον εκπαιδευτή η δυνατότητα να εµπλουτίσει τη διαδικασία µάθησης 
και να επεκτείνει το υλικό προσθέτοντας νέες ερωτήσεις και ασκήσεις ή να 
δηµιουργεί τα δικά του σενάρια, να προσθέτει σηµειώσεις κ.λ.π.;     

iii υπάρχουν δυνατότητες παρέµβασης σε διάφορα επίπεδα από τους µαθητές;     

iv υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης οθόνων, γραφικών, κειµένων και ασκήσεων;     

  Ε. Βοήθεια     

i 
η βοήθεια που παρέχεται καθοδηγεί το χρήστη στη διαδροµή του µέσα στο 
λογισµικό και είναι ανάλογη των ενεργειών που ο χρήστης εκτελεί;     

ii υπάρχει σύστηµα άµεσης βοήθειας και λεξικό όρων και εννοιών;     

  ΣΤ. Επιβεβαίωση ενεργειών      

i επιτρέπει απλές αναιρέσεις ενεργειών και επιστροφή σε προηγούµενο βήµα;     
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ii 
αποφεύγεται η αποµνηµόνευση από τους µαθητές πολλών ονοµάτων ή 
αριθµών, που θα χρησιµοποιήσουν σε µια επόµενη ενέργεια τους;     

iii 
η παρουσίαση των σχετικών πληροφοριών είναι άµεση ή πρέπει ο µαθητής να 
«ανασύρει» την πληροφορία, µέσα από ένα πλήθος στοιχείων ;     

iv 
σε περίπτωση προβολής µε βίντεο προβολέα, το µέγεθος το γραµµάτων είναι 
τέτοιο που να µπορεί να διαβάζεται από όλους τους µαθητές;     

v 
το κείµενο είναι ευανάγνωστο, η χρήση διαφορετικών γραµµατοσειρών, 
µεγεθών γραµµάτων και χρωµάτων  γίνεται µε ορθολογικό τρόπο;       

vi 
υπάρχει συµπληρωµατικότητα, συνοχή, συγχρονισµός και ισορροπία µεταξύ 
των διαφόρων µέσων παρουσίασης πληροφοριών;     

vii έχει δοθεί προσοχή στην αισθητική αρτιότητα του προϊόντος;     

  Ζ. Έλεγχος της πληροφορίας:      

i 
υπάρχει δυνατότητα εξόδου από το πρόγραµµα από οποιοδήποτε σηµείο καθώς 
και δυνατότητα επιστροφής στο σηµείο όπου έγινε η διακοπή χωρίς να πρέπει 
να γίνουν όλα τα προηγούµενα βήµατα;     

ii 
ο µαθητής µπορεί να επιλέγει µεταξύ εναλλακτικών διαδροµών την πιο 
κατάλληλη ανάλογα µε το γνωστικό του επίπεδο ή µε τα ενδιαφέροντά του;       

iii 
η ροή του λογισµικού µπορεί  να ελέγχεται από το µαθητή και όχι από εντολές 
χρόνου;     

iv είναι εύκολη η διόρθωση µιας λανθασµένης απάντησης;     

v είναι κατανοητός στο µαθητή ο τρόπος απόκρισης σε κάθε ερώτηση;     

vi παρέχεται η δυνατότητα περισσοτέρων της µιας προσπαθειών για κάθε ερώτ;     

vii παρέχονται εναλλακτικοί τρόποι εισαγωγής δεδοµένων;     

viii 
η διαδικασία εισαγωγής δεδοµένων µπορεί να γίνει απλά ή απαιτεί 
πολύπλοκους χειρισµούς ή χρονοβόρες πληκτρολογήσεις;     

  Η. Τεκµηρίωση - Τεχνικές οδηγίες            

i 
δίνονται σαφείς οδηγίες για τις απαιτήσεις σε υλικό και λογισµικό και τεχνικές 
οδηγίες για την εγκατάσταση και λειτουργία του λογισµικού;     

ii υπάρχουν σαφείς προδιαγραφές για τις προαπαιτούµενες γνώσεις;     

iii 
δίνονται πληροφορίες στο µαθητή για τη χρήση της εφαρµογής και στον 
εκπαιδευτή για την ένταξη της σε ένα ευρύτερο εκπαιδευτικό πλαίσιο;    

  
  

  
Βαθµολογήστε το λογισµικό που σας δόθηκε ως προς το περιβάλλον εργασίας  
που προσφέρει και την ευχρηστία.         



ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  Επιµορφωτικό υλικό-Ειδικό µέρος-Κλάδος ΠΕ60-70 

 

 σελίδα 47 

Σηµειώστε τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας, για την  αλληλεπιδραστικότητα και το 

περιβάλλον διεπαφής 

  



ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  Επιµορφωτικό υλικό-Ειδικό µέρος-Κλάδος ΠΕ60-70 

 

 σελίδα 48 

Γνωριµία µε επιλεγµένα λογισµικά 

Η συγκεκριµένη ενότητα έχει σαν στόχο τη γνωριµία των εκπαιδευτικών µε τις βασικές 

λειτουργίες και δυνατότητες τριών λογισµικών.  

Η επιλογή των συγκεκριµένων λογισµικών γίνεται ενδεικτικά µιας και η πλήρης εκµάθηση 

των λογισµικών θα γίνει πραγµατικότητα µέσα από τα σενάρια και τις δραστηριότητες που 

θα αναπτυχθούν αργότερα  είτε σαν παραδείγµατα (ενότητα 6.5) είτε από τους ίδιους τους 

επιµορφούµενους (ενότητα 6.7). 

Σηµειώνεται τέλος πως όλα τα λογισµικά που θα χρησιµοποιηθούν συµπεριλαµβάνουν 

tutorials (σαν τα παρακάτω) οδηγίες εγκατάστασης και εν γένει χρήσης ακόµα και φύλλα 

εργασίας για συγκεκριµένες δραστηριότητες που σε γενικές γραµµές είναι συµβατές µε τη 

φιλοσοφία του εκπαιδευτικού υλικού που κρατάτε στα χέρια σας.  
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Γνωριµία µε το λογισµικό ∆ηµιουργός Μοντέλων 

 

 

Εικόνα 1. Αρχική Σελίδα Λογισµικού 

Οι δηµιουργοί του λένε για το λογισµικό πως : 

Ο ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ_ΜΟΝΤΕΛΩΝ συνιστά ένα ανοικτό υπολογιστικό περιβάλλον µάθησης που 

επιτρέπει σους µαθητές να επινοήσουν και να σχεδιάσουν το(τα) κατάλληλο(α) 

µοντέλο(α), να διερευνήσουν τη συµπεριφορά του(ς) και να επιδιώξουν την τροποποίηση 

ή τη βελτίωσή του(ς). Πρόκειται για ένα αντικειµενοστραφές περιβάλλον µοντελοποίησης, 

µε έµφαση στον ποιοτικό και στον ηµιποσοτικό συλλογισµό, καθώς και στους 

εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης και οπτικοποίησης µοντέλων [ Κόµης & άλλοι, 1998, 

Komis & all., 1998, Dimitracopoulou & all., 1999].  

Είναι γνωστό βέβαια πως µοντελοποίηση είναι η διαδικασία της επινόησης και της δοκιµής 

ενός µοντέλου και αυτό γίνεται µέσα στα πλαίσια του συγκεκριµένου λογισµικού. 

Η λογική δηµιουργίας ενός µοντέλου ακολουθεί το παρακάτω σχήµα, η διαδικασία 

µοντελοποίησης δηλαδή, υλοποιείται στα παρακάτω βήµατα: 
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Εικόνα 2. Η διαδικασία µοντελοποίησης σε βήµατα

 

Επινόηση µοντέλου 

Προσδιορισµός βασικών παραγόντων 

Προσδιορισµός σχέσεων ανάµεσα σε παράγοντες 

∆οκιµή µοντέλου 

∆ιερεύνηση και παρατήρηση µοντέλου 

Ερµηνεία αποτελεσµάτων 

Βελτίωση µοντέλου 

Αντιµετώπιση προβλήµατος 

Προσδιορισµός του θέµατος 

Προσδιορισµός της χρήσης του µοντέλου 
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Εικόνα 3. Έτοιµα θέµατα για µελέτη 

 

Κάνοντας κλικ εδώ εµφανίζονται κάποια έτοιµα θέµατα για µελέτη, σαν το παρακάτω: 

 

Εικόνα 4. Έτοιµα θέµατα για µελέτη 

Στη συνέχεια και µετά τη δηµιουργία ενός µοντέλου µπορεί αυτό να δοκιµαστεί κάνοντας 

κλικ στο αντίστοιχο κουµπί, ώστε να εµφανιστεί κάτι σαν της εικόνας 5.  
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Εικόνα 5.∆οκιµή Μοντέλου 

 

Υπάρχουν βεβαία ακόµα και οι δυνατότητες «Εγκυκλοπαίδεια _Μοντέλων» η Βοήθεια µε 

διάφορα θέµατα σχετικά µε το λογισµικό και τη λειτουργία του, Η «Άµεση Βοήθεια» µε 

έναν πράκτορα βοηθείας (Agent) και το κουµπί έξοδος για τερµατισµό του λογισµικού. 

Κατά τη σύνθεση ενός µοντέλου σηµαντικό ρόλο παίζουν οι σχέσεις µεταξύ των 

µεταβλητών (οντοτήτων) οι οποίες είναι τριών ειδών: 

� Ποσοτικές 
� Λογικής 
� Ηµι-ποσοτικές 
 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6. Η περιοχή επιλογής Σχέσεων 
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Ενώ οι οντότητες επιλέγονται (ή και δηµιουργούνται νέες) µέσα από την επιλογή των 

οντοτήτων: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7. Η περιοχή επιλογής Οντοτήτων 

Το λογισµικό περιλαµβάνει στο CD του πλήρες τετράδιο εργασίας που συµπεριλαµβάνει 

φύλλα εργασίας για τους µαθητές ενώ υπάρχουν προτάσεις και για ελεύθερες 

δραστηριότητες. Οι οδηγίες προς τον δάσκαλο (-τεχνικός) είναι σαφείς και ως προς τη 

χρήση του στην εκπαιδευτική διαδικασία και ως προς την εγκατάστασή του. Σηµειώνεται 

τέλος πως η έκδοση ΙΙ είναι σαφώς βελτιωµένη και εµπεριέχει νέα στοιχεία και είναι 

ενδιαφέρον να µελετηθούν (εφόσον θα διατίθεται ελεύθερα στους εκπαιδευτικούς). 
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Γνωριµία µε το λογισµικό MicroWorlds Pro 

Τα αρχεία του MicroWorlds Pro λέγονται «εργασίες». Όταν ανοίγετε µια εργασία 

εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη. 

 

Γραµµή εργαλείων: Εργαλεία για διαχείριση αρχείων, επεξεργασία, καθώς και ειδικές 
επιλογές του MicroWorlds. 
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Σελίδα εργασίας: Η "επιφάνεια εργασίας" σας, καθώς και η επιφάνεια παρουσίασης της 
εργασίας σας. Εδώ µπορείτε να τυπώσετε κείµενο, να σχεδιάσετε αλλά και να θέσετε σε 
κίνηση τις χελώνες. 

Γραµµή κατάστασης:  Εµφανίζει το όνοµα και τη σελίδα της τρέχουσας εργασίας, καθώς 
και προσωρινές πληροφορίες για την εργασία σας. Η Γραµµή κατάστασης εµφανίζει 
σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση της εργασίας. Στο αριστερό µέρος, 
βλέπετε το όνοµα της εργασίας και τον αριθµό της τρέχουσας σελίδας. Στο δεξί µέρος 
βλέπετε προσωρινές πληροφορίες, όπως: 

• Tην κατάσταση ενός αντικειµένου στο οποίο έχετε κάνει κλικ στην καρτέλα 
Εργασία. 

• Λεπτοµέρειες για τα αντικείµενα της καρτέλας Γραφικά. 
• Mηνύµατα που εµφανίζονται, όταν πατάτε το πλήκτρο F4, ενώ είναι ανοιχτή η 

καρτέλα ∆ιαδικασίες. 

Περιοχή καρτελών:  ∆ίπλα στη σελίδα Εργασίας βρίσκεται η περιοχή καρτελών όπου 
υπάρχουν τέσσερεις καρτέλες 

 

Κέντρο εντολών: Εδώ πληκτρολογείτε οδηγίες Logo.  

Με την πληκτρολόγηση λέξεων στο Κέντρο εντολών, δίνετε την εντολή στο MicroWorlds 
να τις εκτελέσει ως οδηγίες, όταν πατήσετε το πλήκτρο Enter. Συνήθως, το MicroWorlds 
"διαβάζει" µια οδηγία και την εκτελεί πριν "διαβάσει" την επόµενη οδηγία. 

Για περισσότερες πληροφορίες και τεχνικές ανατρέξτε στη βοήθεια του MicroWorlds Pro. 

 

 

 

 
Ανοίγει νέα εργασία. Ισοδυναµεί µε την επιλογή Nέα εργασία στο µενού 
Αρχείο. 

 
Ανοίγει ένα πλαίσιο διαλόγου µε αρχεία από τα οποία µπορείτε να 
επιλέξετε µια εργασία. Ισοδυναµεί µε την επιλογή ¶νοιγµα εργασίας στο 
µενού Αρχείο. 

 
Αποθηκεύει την εργασία. Ισοδυναµεί µε την επιλογή Αποθήκευση 
εργασίας στο µενού Αρχείο. 

 
Τυπώνει τη σελίδα εργασίας. Ισοδυναµεί µε την επιλογή Εκτύπωση 
εικόνας σελίδας στο µενού Αρχείο. 
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∆ιάταξη εργασίας: Εµφανίζει το µέγιστο πλάτος της επιφάνειας εργασίας, 
ενώ συρρικνώνει την επιφάνεια της καρτέλας ∆ιαδικασίες. Με το πλήκτρο 
Esc µπορείτε να εναλλάσσετε τη διάταξη εργασίας µε τη διάταξη 
διαδικασιών. 

 
∆ιάταξη διαδικασιών: Εµφανίζει την καρτέλα ∆ιαδικασίες, η οποία τώρα 
καταλαµβάνει περίπου τη µισή οθόνη. Όταν είναι ενεργή αυτή η διάταξη, η 
επιφάνεια της Εργασίας αποκτά οριζόντιες γραµµές κύλισης. Με το πλήκτρο 
Esc µπορείτε να εναλλάσσετε τη διάταξη διαδικασιών µε τη διάταξη 
εργασίας. 

 

 

 
∆ηµιουργεί µια χελώνα, όταν κάνετε κλικ πάνω στη σελίδα. 

 
∆ηµιουργεί ένα πλαίσιο κειµένου, όταν κάνετε κλικ πάνω στη σελίδα. 

 
∆ηµιουργεί ένα κουµπί. Όταν κάνετε κλικ πάνω στη σελίδα, ανοίγει το 
πλαίσιο διαλόγου του κουµπιού. 

 
∆ηµιουργεί ένα µεταβολέα. Όταν κάνετε κλικ πάνω στη σελίδα, ανοίγει το 
πλαίσιο διαλόγου του µεταβολέα. 

 
Ανοίγει τον Επεξεργαστή µελωδίας από όπου µπορείτε να συνθέσετε µια 
µελωδία. 

 
Ανοίγει τον Επεξεργαστή εγγραφής από όπου µπορείτε να κάνετε εγγραφή 
ήχου. 

 
Ανοίγει ένα πλαίσιο διαλόγου από το οποίο µπορείτε να επιλέξετε βίντεο. 

 
∆ηµιουργεί ένα δεσµό. Όταν κάνετε κλικ πάνω στη σελίδα, ανοίγει το 
πλαίσιο διαλόγου του δεσµού. 

 

 

 
Κανονικός δείκτης: Με τη βοήθεια του εργαλείου αυτού µπορείτε να κάνετε 
κλικ σε κουµπιά, να πληκτρολογήσετε κείµενο, να µετακινήσετε και να 
επιλέξετε αντικείµενα. 

 
Οφθαλµός: Με το εργαλείο αυτό µπορείτε να τροποποιήσετε τα αντικείµενα 
της σελίδας. Κάντε κλικ µε αυτό το εικονίδιο σε κάποιο αντικείµενο, 
προκειµένου να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου αυτού του αντικειµένου ή να 
δείτε αόρατα αντικείµενα. 

 
Σφραγίδα: Με το εργαλείο αυτό µπορείτε να εντυπώσετε στη σελίδα σας 
σχήµατα χελώνας, κείµενο (το πλαίσιο κειµένου πρέπει να είναι διαφανές) ή 
το εικονίδιο ενός βίντεο. 

 
Μεγέθυνση: Με το εργαλείο αυτό µπορείτε να µεγεθύνετε µια χελώνα, ένα 
κουµπί ή ένα πλαίσιο κειµένου. 
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Σµίκρυνση: Με το εργαλείο αυτό µπορείτε να σµικρύνετε µια χελώνα, ένα 
κουµπί ή ένα πλαίσιο κειµένου. 

 
Σταµατά όλες τις ενεργές διεργασίες. Ισοδυναµεί µε την επιλογή ∆ιακοπή 
όλων στο µενού Επεξεργασία. 

 

 
Αφαιρεί επιλεγµένο κείµενο, γραφικά, σχήµα χελώνας ή αντικείµενο και τα 
τοποθετεί στο Πρόχειρο. Ισοδυναµεί µε την επιλογή Αποκοπή στο µενού 
Επεξεργασία. 

 
Αντιγράφει το επιλεγµένο κείµενο, γραφικά, σχήµα χελώνας ή αντικείµενο 
και τα τοποθετεί στο Πρόχειρο. Ισοδυναµεί µε την επιλογή Αντιγραφή στο 
µενού Επεξεργασία. 

 
Επικολλά τα περιεχόµενα του Προχείρου στο ενεργό παράθυρο. Ισοδυναµεί 
µε την επιλογή Επικόλληση στο µενού Επεξεργασία. 

 
Αναιρεί την τελευταία ενέργεια επεξεργασίας (ή σχεδίασης). Ισοδυναµεί µε 
την επιλογή Αναίρεση στο µενού Επεξεργασία. 

 
Ανοίγει το ευρετήριο που αναφέρεται στα Θέµατα Βοήθειας, δηλαδή στο 
ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης του MicroWorlds Pro. 

 

 

Για να εµφανιστεί η καρτέλα ∆ιαδικασίες, κάντε κλικ στην ετικέτα ∆ιαδικασίες. 

Για να επεκτείνετε την καρτέλα ∆ιαδικασίες, κάντε κλικ στο εργαλείο ∆ιάταξη διαδικασιών 

. 

Η διαδικασία είναι µια λίστα οδηγιών µε όνοµα. Αφού δηµιουργήσετε µια διαδικασία, 
πληκτρολογείτε απλώς το όνοµά της και ξεκινά η εκτέλεση όλων των οδηγιών που αυτή 
περιέχει. 

Μια διαδικασία αποτελείται από τρία µέρη: 

για µετακίνηση        τη γραµµή τίτλου (µε το όνοµα της διαδικασίας) 
χ1, µπ 20                  τις οδηγίες 
χ2, µπ 10  
τέλος                         .τη γραµµή τέλους  

Όλες οι διαδικασίες πρέπει να ξεκινούν µε το για και το όνοµα της διαδικασίας. Επιλέγετε 
το όνοµα, το οποίο δεν πρέπει να περιέχει διαστήµατα. Οι διαδικασίες πρέπει επίσης να 
τελειώνουν µε τη λέξη τέλος σε ξεχωριστή γραµµή.  

Η καρτέλα «∆ιαδικασίες»:  Εδώ πληκτρολογείτε διαδικασίες για το πρόγραµµά σας. 
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Η καρτέλα «Εργασία»: Εµφανίζει σε δενδρική δοµή όλα τα αντικείµενα, την κατάστασή 
τους και τις µεταβλητές κατάστασης. 

Η καρτέλα «∆ιεργασίες»:  Εµφανίζει ένα δένδρο διεργασιών για όλες τις διεργασίες που 
εκτελούνται. 

 

Η καρτέλα Εργασία παρουσιάζει µια ολοκληρωµένη κατάσταση της εργασίας σας και 
συµπεριλαµβάνει όλα τα αντικείµενα και τις µεταβλητές κατάστασης. Κάτι τέτοιο είναι 
ιδιαίτερα χρήσιµο για την ανάλυση της δικής σας εργασίας ή της εργασίας κάποιου άλλου. 

Η απεικόνιση είναι οργανωµένη δενδρικά. Για παράδειγµα, αν µια εργασία έχει δύο 
σελίδες, θα δείτε το εξής: 

 
Για να δείτε όλα τα αντικείµενα µαζί, κάντε δεξί κλικ στο φόντο και επιλέξτε Ανάπτυξη 
όλων. Όταν κάνετε κλικ στο σύµβολο +, εµφανίζονται όλα τα αντικείµενα που υπάρχουν 
σε κάθε σελίδα. Για παράδειγµα: 

 

Η σελίδα1 περιέχει τα ακόλουθα αντικείµενα: 
Χελώνα 
Κείµενο  
Κουµπί 

Μεταβολέα 
Μελωδία 

Ήχο εγγραφής 
Ταινία 
∆εσµό 
Μουσική 
Ήχο 

Προγραµµατισµένο χρώµα 

Το σύµβολο συν δίπλα σε κάποιο αντικείµενο δηλώνει πως το αντικείµενο περιέχει µια 
οδηγία. Μπορούν να περιέχουν οδηγίες τα ακόλουθα αντικείµενα: 
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Η καρτέλα Εργασία περιέχει τον κατάλογο των αντικειµένων, είτε αυτά είναι κρυµµένα είτε 
ορατά. Κάτι τέτοιο είναι χρήσιµο στην ανεύρεση των αντικειµένων της σελίδας που δεν 
χρησιµοποιούνται. 

Κάθε αντικείµενο της καρτέλας Εργασία έχει ένα µενού συντόµευσης στο οποίο έχετε 
πρόσβαση µε το δεξί κουµπί του ποντικιού. Για παράδειγµα, µπορείτε να κάνετε δεξί κλικ 
σε κάποιο αντικείµενο της καρτέλας Εργασία, προκειµένου να το αφαιρέσετε ή να το 
επεξεργαστείτε. 

 

Επίσης, όταν κάνετε κλικ σε κάποιο αντικείµενο, εµφανίζεται η κατάστασή του στη γραµµή 
κατάστασης. Οι οδηγίες που περιέχουν οι χελώνες, τα κουµπιά και τα χρώµατα έχουν 
επίσης τα δικά τους µενού συντόµευσης, µε τα οποία µπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία 
παρακολούθηση διεργασίας. 

Οι µεταβλητές εργασίας, µια οδηγία Εκτελέσιµη γραµµή σε ένα πλαίσιο κειµένου και οι 
µεταβλητές χελωνών µπορούν να αφαιρεθούν µε δεξί κλικ και την επιλογή Αφαίρεση από 
το µενού τους. 

Μπορείτε να δείτε εδώ τη σηµασία των εικονιδίων που εµφανίζονται στην καρτέλα 
Εργασία. 
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Η καρτέλα «Γραφικά»: Περιέχει τα εργαλεία σχεδίασης και τα σχήµατα που θα 
χρησιµοποιήσετε για την εργασία σας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Η καρτέλα ∆ιεργασίες παρουσιάζει τις διεργασίες εν εξελίξει, δηλαδή κατά την εκτέλεσή 
τους. Κάθε διεργασία ακολουθείται από έναν αριθµό. Ο αριθµός αυτός χρησιµοποιείται 
εσωτερικά. Οι διεργασίες εµφανίζονται στο παράθυρο µόνο κατά την εκτέλεσή τους. Αν 
µια διεργασία είναι πολύ σύντοµη, εµφανίζεται στιγµιαία. Στην περίπτωση αυτή, µπορείτε 
να µειώσετε την ταχύτητα των διεργασιών µε το κίτρινο κουτάκι (Αργά) και το πορτοκαλί 
κουτάκι (Πολύ αργά) που βρίσκονται στο επάνω µέρος της καρτέλας ∆ιεργασίες. 
Εµφανίζεται ένα ειδικό εικονίδιο στην αριστερή γωνία της Γραµµής κατάστασης, το οποίο 
δείχνει πως οι διεργασίες εκτελούνται µε αργό ρυθµό. Επιλέξτε το πράσινο κουτάκι 
(Μέγιστη ταχύτητα) για να επαναφέρετε την κανονική ταχύτητα διεργασιών. Όταν 
αλλάζετε εργασία, η ταχύτητα ρυθµίζεται αυτόµατα στη Μέγιστη ταχύτητα. 

Μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες των διεργασιών στην καρτέλα Εργασία. Αν η οδηγία είναι 
διαδικασία, προσδιορίζεται στην καρτέλα ∆ιαδικασίες. 

 

Η καρτέλα αυτή περιέχει τα εργαλεία 
σχεδίασης και τα σχήµατα που θα 
χρησιµοποιήσετε στην εργασία σας.  
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Όταν κάνετε δεξί κλικ σε µια διεργασία, ενώ αυτή εκτελείται, εµφανίζεται ένα µενού 
συντόµευσης µε το οποίο µπορείτε να διακόψετε, να συνεχίσετε ή να παύσετε προσωρινά 
µια διεργασία. 

 

Αν µια διεργασία εκτελείται σε παγωµένη χελώνα ή κουµπί µε ρύθµιση Μία φορά, η 
διεργασία εµφανίζεται µε ένα εικονίδιο "κλειδαριάς" (δείτε τον πίνακα µε τα εικονίδια των 
καρτελών Εργασία και ∆ιεργασίες). Το εικονίδιο αυτό υποδηλώνει πως δεν µπορείτε να 
κάνετε κλικ στο ίδιο αντικείµενο για να σταµατήσετε τη διεργασία. Ωστόσο, έχετε και πάλι 
πρόσβαση στο παραπάνω µενού για διακοπή ή παύση της. 
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Γνωριµία µε το λογισµικό Tabletop Jr. 

Το πρόγραµµα Tabletop Jr., απευθύνεται στους µαθητές και στις µαθήτριες της Ε΄ και Στ΄ 

τάξης. Θεωρούµε όµως ότι υπό προϋποθέσεις µπορεί να χρησιµοποιηθεί και από τους 

µαθητές / τις µαθήτριες της Γ΄ και της ∆΄ τάξης. 

Σκοπός του προγράµµατος είναι τα παιδιά να εξασκηθούν σε βασικές αρχές λογικής, 

επεξεργασία και οργάνωσης πληροφοριών, να δηµιουργήσουν γραφικές παραστάσεις και 

να αναλύσουν δεδοµένα, σ’ ένα περιβάλλον µε παιγνιώδη µορφή που ενθαρρύνει την 

ανακαλυπτική µάθηση και τον πειραµατισµό από τους µαθητές/ τις µαθήτριες. 

Το συγκεκριµένο πρόγραµµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί αυτόνοµα από τα παιδιά µιας τάξης 

σε συνεργασία µε το δάσκαλο· µπορεί όµως να αποτελέσει επέκταση ενός µαθήµατος στα 

Μαθηµατικά,  στη Φυσική, στη Γεωγραφία, αλλά και στη Μελέτη Περιβάλλοντος. Επίσης 

µπορεί να αξιοποιηθεί διαθεµατικά, σ’ ένα πρόγραµµα ∆ιατροφής, γενικότερα στα πλαίσια 

της Αγωγής Υγείας ή της Περιβαλλοντικής Αγωγής (οι εκπαιδευτικοί εδώ µπορούν να 

λειτουργήσουν ως µικροί µαθητές για να γνωρίσουν το λογισµικό). 

Εγκατάσταση του προγράµµατος. 

Η διαδικασία εγκατάστασης έχει ως εξής: 

Τοποθετούµε το CD του Tabletop Jr στη µονάδα CD του Η/Υ. 

Με διπλό κλικ ανοίγουν τα περιεχόµενα του CD και κάνετε διπλό κλικ στο εικονίδιο του 

Ttjr.exe.  

Κατά τη διαδικασία εγκατάστασης δηµιουργείται ένα ντοσιέ, όπως το αναφέρει το 

πρόγραµµα σύµφωνα µε την προκαθορισµένη επιλογή. Εάν θέλετε µπορείτε να 

τροποποιήσετε τη θέση προορισµού. 

Εκκίνηση του προγράµµατος. 

Για την εκκίνηση του προγράµµατος πατάτε:  

Start → Programs → Tabletop Junior → Tabletop Junior 

ανοίγει η παρακάτω οθόνη. 

Ttjr.exe
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Η πρώτη γνωριµία µπορεί να γίνει µε τους µαθητές µπροστά στον Η/Υ εφόσον υπάρχει 

σχολικό εργαστήριο µε Η/Υ. Σε κάθε έναν Η/Υ µπορούν να καθίσουν δύο µαθητές (το 

καλύτερο), µπορεί τρεις και τέσσερις εφόσον οι συνθήκες το υπαγορεύουν. 

Με την κατεύθυνση του δασκάλου οι µαθητές ανοίγουν το Tabletop Junior. 

Σκοπός της διδακτικής παρέµβασης. 

Με τη συγκεκριµένη διδακτική παρέµβαση διάρκειας 2 – 3 διδακτικών ωρών οι µαθητές 

µπορούν: 

o Να γνωρίσουν το πρόγραµµα. 

o Να διαβάσουν τις εντολές που περιέχει. 

o Να ανακαλύψουν τις δυνατότητες κάθε εντολής. 

o Να πειραµατιστούν γνωρίζοντας το πρόγραµµα. 

o Να ενηµερωθούν για τις δυνατότητές του. 

o Να µάθουν την έννοια των εντολών και πώς µπορούν να τις αξιοποιήσουν. 

Ας ξεκινήσουµε. 

Έχοντας ανοικτό το περιβάλλον εργασίας του Tabletop Junior οι µαθητές καλούνται να το 

παρατηρήσουν, να διαβάσουν τις εντολές που περιέχει και στη συνέχεια να εκφράσουν 

ό,τι θέλουν σχετικό. 

Στη συνέχεια ζητάµε να ανοίξουν την εντολή Αρχείο για να δούµε τι περιέχει. 

ΜΕΝΟΥ ΕΝΤΟΛΩΝ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Αρχείο: 

ΝΕΟ:∆ηµιουργεί νέα οµάδα αντικειµένων. 

Τα επόµενα τρία εικονίδια είναι τρεις διαθέσιµες εργαλειοθήκες από τις πολλές που έχει. Μ’ 

ένα κλικ µπορείτε να ανοίξετε όποια θέλετε. 

ΑΝΟΙΓΜΑ: Με την εντολή αυτή ανοίγετε ένα αποθηκευµένο αρχείο. Είναι η διαδικασία που 

ακολουθείτε συνήθως για να ανοίξετε ένα αρχείο. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Αποθηκεύουµε ένα αρχείο που ήταν ήδη αποθηκευµένο, το ανοίξαµε και 

κάναµε ορισµένες αλλαγές. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΩΣ: Αποθηκεύουµε ένα νέο αρχείο που έχουµε δηµιουργήσει. 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Εκτυπώνουµε ό,τι έχουµε φτιάξει. 

ΕΞΟ∆ΟΣ: Βγαίνουµε από το πρόγραµµα. 

Συνεχίζουµε…  

Ανοίγουµε τη δεύτερη εντολή Οργάνωση. Τα παιδιά διαβάζουν τις εντολές που περιέχει: 
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Ελεύθερη: Με την ελεύθερη οργάνωση τακτοποιείτε τα αντικείµενα όπως θέλετε. 
Προσωπική επιλογή. 

Οµάδες: Ορίζετε τη συνθήκη, δηλαδή τον κανόνα µε τον οποίο οµαδοποιούνται. 

Στήλες: Τακτοποιείται σε στήλες µε βάση κάποια χαρακτηριστικά. 

Άξονες: Οργανώνεται τα δεδοµένα σε στήλες και γραµµές. 

Σύνολα: Οργανώνεται τα αντικείµενα. ∆ηµιουργείτε γύρω τους µια θηλιά. 

Αλυσίδες: Μπορείτε να συνδέσετε τα αντικείµενα σε µια αλυσίδα µε τη βοήθεια του 
ποντικιού. 

Τακτοποίηση σε παράθεση: Μπορείτε µε τη βοήθεια του ποντικιού να τακτοποιήσετε τα 
αντικείµενα µε κάποια διάταξη. 

Στη συνέχεια καθοδηγείτε τα παιδιά να πειραµατιστούν µε τις παραπάνω εντολές. 

 

Αρχείο, Νέο, Ανοίγει η εργαλειοθήκη και επιλέγουν Ανθρωπάκια. 

Εργ/θήκη 

Κουµπί  Γωνία: Αλλάζει τη 

θέση της εργαλειοθήκης στην 

Κουµπί  Ζάρια: 

∆ηµιουργείτε αυτόµατα 

Κουµπί Προσθήκη:  Επιτρέπει 

να προσθέσετε στην επιφάνεια 

εργασίας το ανθρωπάκι που 
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Τα παιδιά µε το κουµπί «Ζάρια» φτιάχνουν περίπου 10 ανθρωπάκια. Κατόπιν επιλέγουν 
Οργάνωση, Οµάδες.  

 

Αφού κάνετε αυτήν την ενέργεια θα πατήσετε το κουµπί «Χωρίς συνθήκη». 

 

Έχοντας επιλέξει τα παιδιά από το πλαίσιο 
κατασκευών την πρώτη σειρά µε τα 
κεφάλια. Η επιφάνεια διαγραµµάτων θα 
γίνει όπως φαίνεται στη δεξιά πλευρά. 

Στο κάτω µέρος της οθόνης φαίνεται ο 
κανόνας οµαδοποίησης. 

 

 

 

Κουµπί «Χωρίς συνθήκη»:  

Κάνετε κλικ  ώστε να ανοίξετε 

Πλαίσιο κατασκευών:  

Επιλέξτε τη γραµµή µε τα 
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Προχωρείτε στη συνέχεια στην εντολή 
Οργάνωση, Στήλες και επιλέγετε κανόνα 

Επιλέξτε τη δεύτερη γραµµή «µάτια». 

 

 

 

∆ίνουµε χρόνο στους µαθητές να 
πειραµατιστούν µε αυτές τις εντολές, αλλά 
και µε τις υπόλοιπες. 

 

Ας ολοκληρώσουµε … 

Ολοκληρώνουµε την περιήγησή µας µε την Εντολή ∆ιάφορα. 
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Ταξινόµησε. ∆ίνετε εντολή στο πρόγραµµα να οργανώσει τα αντικείµενα σε διαγράµµατα 
όταν έχετε χρησιµοποιήσει κάποια από τις εντολές Οµάδες, Στήλες, Άξονες και Σύνολα 
που περιέχονται στην Οργάνωση. 

Ταξινοµώ. Οµαδοποιείτε τα αντικείµενα µε τον τρόπο που εσείς θέλετε χρησιµοποιώντας 
το ποντίκι. 

Εµφάνιση του κανόνα. Η εντολή αυτή δίνει τη δυνατότητα να κρύψετε τον κανόνα µε τον 
οποίο έχετε οµαδοποιήσει τα αντικείµενα. Αυτή η εντολή φαίνεται χρήσιµη κατά τη 
διάρκεια ενός παιχνιδιού, όπου παίρνουν µέρος δύο ή περισσότεροι παίκτες και 
προσπαθούν να βρουν τον κανόνα. Πατώντας την εντολή εµφανίζεται ο κανόνας. 

Απόκρυψη του κανόνα. Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω παιχνιδιού ο κανόνας κρύβεται. 

Άδειασµα της Αυλής. Μετακινεί τα αντικείµενα της επιφάνειας διαγραµµάτων, ως οµάδα, 
από την αυλή στην επιφάνεια εργασίας. 

Προτιµήσεις. Εµφανίζεται εικονίδιο µε τα ηχητικά εφέ. 

Πληροφορίες για… Εµφανίζονται πληροφορίες για το πρόγραµµα. 

Πληροφορίες Ανθρωπάκι. 

Κλείνοντας… 

Με την ολοκλήρωση της περιήγησης δώστε χρόνο στους µαθητές να πειραµατιστούν, να 
ασχοληθούν µόνοι τους και να δοκιµάσουν τις εντολές του προγράµµατος. 

 

∆ραστηριότητες 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να επιλέξουν εκπαιδευτικά λογισµικά, να τα κατηγοριοποιήσουν 

µε βάση τα χαρακτηριστικά τους, να τα αξιολογήσουν και να τα προτείνουν για χρήση σε 

συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα της προσχολικής και πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης .
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6. ∆ιδακτική του γνωστικού αντικειµένου και ΤΠΕ 

Στόχοι της ενότητας  

Οι εκπαιδευτικοί  θα πρέπει να  

� γνωρίσουν τα βασικά στοιχεία της εξέλιξης της επιστήµης και των εργαλείων 
υπολογιστικής τεχνολογίας για τη µάθηση των γνωστικών αντικειµένων πρωτοβάθµιας 
και προσχολικής εκπαίδευσης. 

� γνωρίσουν τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη φύση της µαθησιακής διαδικασίας στα 
γνωστικά αντικείµενα πρωτοβάθµιας και προσχολικής εκπαίδευσης και τους τρόπους 
αξιοποίησης των ΤΠΕ σε αυτό το πλαίσιο 

� γνωρίσουν τις σύγχρονες τάσεις για τη διδακτική των γνωστικών αντικειµένων 
πρωτοβάθµιας και προσχολικής εκπαίδευσης και τις καινούργιες διδακτικές µεθόδους 
αξιοποίησης εκπαιδευτικών εργαλείων στο πλαίσιο αυτό 

� γνωρίσουν τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι µαθητές καθώς και τρόπους 
αντιµετώπισης των δυσκολιών αυτών γενικά και ειδικά µε τη χρήση των νέων 
εργαλείων  

Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα 

Οι εκπαιδευτικοί  πρέπει τελειώνοντας την ενότητα 6 να είναι σε θέση να: 

� εντάσσουν τη χρήση των ΤΠΕ στα Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (µε παραδείγµατα)  

� εκπονούν εκπαιδευτικά σενάρια και δραστηριότητες 

� γνωρίζουν µεθόδους και εργαλεία αξιολόγησης εκπαιδευτικών σεναρίων 

� µπορούν να υποστηρίζουν και να καθοδηγούν τους µαθητές τους στην παραγωγή 
µαθητικού υλικού 

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

Οι ενότητες 6.1 έως και 6.4 αναφέρονται σε ιστορικά στοιχεία και στοιχεία διδακτικής των 

διδακτικών αντικείµενων της προσχολικής και πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Οι ενότητες 6.5 

και 6.6 αναφέρονται στα σενάρια, τις µεθόδους δηµιουργίας τους, αξιολόγησής τους και 

τελικά ένταξής τους στα Α.Π.Σ. της ειδικότητας ΠΕ60/70.  

Έννοιες – Κλειδιά 

∆ιδακτική πρωτοβάθµιας, Εκπαιδευτικό Σενάριο, Α.Π.Σ., ∆.Ε.Π.Π.Σ., Αξιολόγηση Σεναρίων 

Εκπαιδευτικά Σενάρια, Αξιολόγηση, Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ∆ΕΠΠΣ 
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6.1. Βασικά Στοιχεία της εξέλιξης της επιστήµης και των εργαλείων των 
Τ.Π.Ε. για τη µάθηση των επιµέρους γνωστικών αντικειµένων 

Βασικά Στοιχεία της ∆ιδακτικής των Επιστήµων 

Ορολογία  

Με βάση την τρέχουσα έρευνα στον τοµέα της ∆ιδακτικής των Επιστηµών (γλώσσας και 

λογοτεχνίας, µαθηµατικών, φυσικών επιστηµών, ιστορίας κ.λπ.) καθώς και τα 

αποτελέσµατά της, ως πρωταρχικός στόχος τίθεται οι εκπαιδευόµενοι να αποκτήσουν όλες 

εκείνες τις απαραίτητες σχετικές γνώσεις και ικανότητες που θα τους φανούν χρήσιµες 

κατά τη διαδικασία σχεδίασης και υλοποίησης διδακτικών σεναρίων. Οι εκπαιδευόµενοι 

πρόκειται να εντρυφήσουν στις αρχές της εποικοδοµιστικής προσέγγισης, να στηρίξουν µε 

κατάλληλα θεωρητικά επιχειρήµατα τις σχεδιαστικές προτάσεις τους και να τεκµηριώνουν 

διδακτικά τις περιπτώσεις ένταξης και χρήσης των Τ.Π.Ε. στις δραστηριότητες που 

καθηµερινά θα προτείνουν στα πλαίσια όλων των µαθηµάτων του Αναλυτικού 

Προγράµµατος Σπουδών (Γλώσσα, Μαθηµατικά, ∆ηµιουργία και Έκφραση, Μελέτη 

Περιβάλλοντος για το Νηπιαγωγείο, Γλώσσα, Μαθηµατικά, Φυσικές Επιστήµες, Μελέτη 

Περιβάλλοντος, Ιστορία,  Καλλιτεχνικά, Μουσική και Πληροφορική για το ∆ηµοτικό).  

Βασικά στοιχεία της ∆ιδακτικής Επιστηµών που οφείλουν να προσεγγιστούν κατάλληλα 

είναι τα ακόλουθα: 

� Οι αναπαραστάσεις των µαθητών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης αναφορικά µε 

βασικές έννοιες της Γλώσσας, των Μαθηµατικών, των Φυσικών Επιστηµών, της 

Μελέτης Περιβάλλοντος, της Ιστορίας. Βασικό µέληµα είναι να προταθεί ο/οι τρόπος/οι 

µε τον/ους οποίο/ους οι Τ.Π.Ε. µπορούν να αξιοποιηθούν ώστε αφενός µεν να 

συµβάλουν στην αποκάλυψη/έκφραση/καταγραφή των αναπαραστάσεων των 

µαθητών, αφετέρου δε στην δηµιουργία, τον πειραµατισµό και την εξάσκηση µε 

εναλλακτικές αναπαραστάσεις. Για το σκοπό αυτό προτείνεται να χρησιµοποιηθούν 

κατάλληλα «εργαλεία», όπως είναι τα περιβάλλοντα εννοιολογικής χαρτογράφησης 

για την πρώτη περίπτωση και τα περιβάλλοντα προσοµοίωσης και µοντελοποίησης για 

τη δεύτερη.  

� Ο διδακτικός µετασχηµατισµός, όπου µε τον όρο αυτό περιγράφονται οι διαδικασίες 

που καθιστούν εφικτή τη µετάβαση από την επιστηµονική γνώση στη διδασκαλία. 

Πρόκειται, δηλαδή, για τη διαδικασία η οποία επιτελείται έτσι ώστε ένα αντικείµενο 

γνώσης για διδασκαλία να µετατραπεί σε αντικείµενο διδασκαλίας. Έµφαση κυρίως θα 

δοθεί σε περιπτώσεις εννοιών από τα Μαθηµατικά και τις Φυσικές Επιστήµες και η 
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εξέταση θα επικεντρωθεί στους τρόπους µε τους οποίους επιτελείται ο διδακτικός 

µετασχηµατισµός όταν στο πλαίσιο επεξεργασίας συµπεριλαµβάνονται και οι Τ.Π.Ε..  

� Το διδακτικό συµβόλαιο, ένας όρος που διατυπώθηκε καταρχήν στα πλαίσια της 

∆ιδακτικής των Μαθηµατικών και στη συνέχεια υιοθετήθηκε και από τη ∆ιδακτική των 

άλλων γνωστικών αντικειµένων. Το διδακτικό συµβόλαιο καθορίζει τους ρόλους, τη 

θέση και τις λειτουργίες που επιτελούνται ανάµεσα στον εκπαιδευτικό, τους µαθητές 

και τη γνώση. Προκαθορίζει τις δραστηριότητες που αναµένεται να αναλάβουν τόσο ο 

εκπαιδευτικός, όσο και οι µαθητές, τις αντίστοιχες θέσεις του καθένα απέναντι στην 

προς επεξεργασία γνώση, καθώς και τις συνθήκες µέσα στις οποίες οι σχέσεις µε τη 

γνώση εξελίσσονται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Βασικό σηµείο ενδιαφέροντος 

στην συγκεκριµένη περίπτωση αποτελεί ο τρόπος µε τον οποίο οι έννοιες του 

διδακτικού συµβολαίου διαµορφώνονται µε την παρουσία και την χρήση Τ.Π.Ε. στο 

σχολικό εργαστήριο ή στην τάξη.  

� Η εννοιολογική αλλαγή, όρος που υποδηλώνει ότι εννοιολογικές δοµές που 

σχηµατίζουν οι µαθητευόµενοι δεν είναι στατικές, αλλά δυναµικές, δηλαδή αλλάζουν 

διαρκώς κατά την πορεία απόκτησης νέων γνώσεων. Έτσι, είναι απαραίτητη η 

κατανόηση τόσο του τρόπου µε τον οποίο οργανώνεται και αναπαρίσταται η γνώση, 

όσο και του τρόπου µε τον οποίο οι τρέχουσες γνωστικές δοµές µεταβάλλονται κατά 

τη διαδικασία πρόσκτησης νέων γνώσεων. Η προσέγγιση της εννοιολογικής αλλαγής 

εντάσσεται στα πλαίσια της εποικοδοµηστικής προσέγγισης της µάθησης. Κεντρικό 

σηµείο ενδιαφέροντος στην προκειµένη περίπτωση αποτελεί το πώς η εννοιολογική 

αλλαγή επιτελείται όταν ο µαθητής βρίσκεται σε πλαίσιο δραστηριοτήτων µε χρήση 

Τ.Π.Ε.. 

� Η γνωστική σύγκρουση, η οποία αποτελεί µία από τις διαδικασίες που έχουν ως στόχο 

την επίτευξη της αναδιοργάνωσης των νοητικών σχηµάτων σε άλλα ευρύτερα, 

πληρέστερα και εγγύτερα στο επιστηµονικό µοντέλο. Πολύ συχνά γίνεται µια 

γενικευµένη και καταχρηστική χρήση αυτών των διεργασιών νοµιµοποιώντας έτσι 

κάθε «διδακτική παρέµβαση». Η γνωστική σύγκρουση µπορεί να επιτευχθεί είτε µε τη 

διάψευση που µπορεί να προκαλέσουν τα αποτελέσµατα ενός πειράµατος είτε µε τη 

συνειδητοποίηση της ύπαρξης διαφορετικών απόψεων στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. 

Βέβαια η γνωστική σύγκρουση δεν είναι µια απλή διαδικασία, δεν επιτυγχάνεται 

εύκολα και δεν έχει πάντοτε τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Ζητούµενο προς εξέταση 

στην συγκεκριµένη περίπτωση είναι πώς η γνωστική σύγκρουση λαµβάνει χώρα µε τη 

χρήση των Τ.Π.Ε. και ειδικότερα µε τη χρήση µαθησιακών περιβαλλόντων, όπως 

προσοµοιώσεις, µοντέλα, εναλλακτικές αναπαραστάσεις, που οδηγούν προς την 

κατεύθυνση επίτευξης της.     
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� Οι γνωστικές δυσκολίες που υπάρχουν –σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία– από την 

πλευρά κάθε ενός γνωστικού αντικειµένου θα αποτελέσουν σηµεία αναφοράς και 

καταγραφής. 

Μέθοδοι διδασκαλίας 

Η µέθοδος που επηρέασε τη διδασκαλία µέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, ήταν 

αυτή του Γερµανού παιδαγωγού Herbart. Ο Herbart διακήρυξε ότι η διδασκαλία ακολουθεί 

τα εξής στάδια: 1. Οι µαθητές ανακαλούν προηγούµενες σχετικές γνώσεις που έχουν 

αποκτήσει και η διαδικασία αυτή τους επιτρέπει να δεχθούν νέες. 2. Ο διδάσκων 

παρουσιάζει το νέο αντικείµενο διδασκαλίας.  3. Ο διδάσκων εξηγεί και αναλύει την νέα 

ενότητα µε στόχο να τη συνδέσει µε τις προηγούµενες γνώσεις των µαθητών. 4. Η νέα 

ύλη γενικεύεται και συνοψίζεται από τον διδάσκοντα. 5. Ζητείται από τους µαθητές να 

εφαρµόσουν την νέα γνώση σε πραγµατικές καταστάσεις. Παρότι τα στάδια αυτά της 

διδασκαλίας µπορούν να εφαρµοστούν σε οποιοδήποτε µάθηµα, εντούτοις µπορούν 

εύκολα να τυποποιήσουν τη διδασκαλία και να την καταστήσουν αναποτελεσµατική.  

Ο Dewey επικριτής µεθόδου του Herbart, εισηγήθηκε µια νέα µέθοδο διδασκαλίας, τη 

βιωµατική. Η βιωµατική µέθοδος διδασκαλίας του Dewey δίνει έµφαση στην ενεργό 

συµµετοχή του µαθητή και διακηρύσσει ότι η µάθηση επιτυγχάνεται µέσα από την 

ενασχόληση του µαθητή µε πραγµατικές καταστάσεις προβληµάτων. Σε αντίθεση µε την 

µέθοδο του Herbart που ήταν δασκαλοκεντρική,  η βιωµατική µέθοδος βασίζεται στην 

ενεργητική συµµετοχή του µαθητή. Πιο συγκεκριµένα ο Dewey προτείνει τα εξής στάδια 

διδασκαλίας: 1. Ο διδάσκων –µε βάση την εξέταση των εµπειριών του µαθητή– 

αποφαίνεται αν ο τελευταίος είναι έτοιµος να δεχθεί τις καινούργιες γνώσεις. 2. Για να 

είναι σε θέση οι µαθητές να συνδέσουν το νέο αντικείµενο µάθησης µε τα προηγούµενα, ο 

διδάσκων προσπαθεί να εντοπίσει γνωστικά κενά των µαθητών και στη συνέχεια να τα 

καλύψει. 3. Στη συνέχεια, ο διδάσκων ταξινοµεί ιεραρχικά τα στοιχεία της νέας θεµατικής 

ενότητας. 4. Έπειτα εκτελεί τη διδασκαλία σύµφωνα µε τα προηγούµενα.  5. Στη συνέχεια 

επαληθεύει την απόκτηση της νέας γνώσης µε βάση τις προηγούµενες. 6. Τέλος ο 

εκπαιδευτικός αξιολογεί τη διαδικασία της µάθησης.  

Οι σύγχρονες µέθοδοι διδασκαλίας –σε αντίθεση µε τις παλαιότερες– δεν έχουν ως στόχο 

την απλή αποθήκευση γνώσεων από την πλευρά του µαθητή, αλλά την ανάπτυξη της 

ικανότητας της σκέψης του. Λαµβάνουν υπόψη τους την αλληλεπίδραση των µαθητών, 

τόσο µεταξύ τους, όσο και µε τον εκπαιδευτικό και µπορούν να εφαρµοστούν στη 

διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειµένων.  
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Τρόπος µάθησης των µαθητών 

Οι µαθητές παρουσιάζουν µεταξύ τους πολλές διαφορές ως προς τον τρόπο µάθησης. Η 

προσωπικότητα και ο χαρακτήρας του κάθε µαθητή καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό την 

απόδοσή του. Οι διαφορές των µαθητών δυσχεραίνουν τη διαδικασία διδασκαλίας και της 

µάθησης. Αν η ταχύτητα της διδασκαλίας συγχρονίζεται µε την ταχύτητα σκέψης των 

µαθητών, το αποτέλεσµα είναι εντυπωσιακό. Συνήθως, όµως δεν συµβαίνει αυτό –ειδικά 

στα λεγόµενα «θετικά» µαθήµατα– µε συνέπεια οι µαθητές να αποτυγχάνουν.  

Οι βασικότερες ατοµικές διαφορές που επηρεάζουν τη διδασκαλία, αλλά και τη µάθηση 

είναι:  

1. Το στάδιο νοητικής ανάπτυξης. Αποτελεί σύνηθες φαινόµενο, µαθητές της ίδιας ηλικίας 

και τάξης να βρίσκονται σε διαφορετικό στάδιο νοητικής ανάπτυξης. Μερικοί κατανοούν τη 

συµβολική αναπαράσταση των εννοιών, κάποιοι άλλοι όχι, και µόνο µε την χρήση 

παραδειγµάτων µπορούν να πλησιάσουν –ίσως– στην κατανόηση.  

2. Ο ρυθµός εκµάθησης. Οι µαθητές δεν µαθαίνουν µε τους ίδιους ρυθµούς. Άλλοι 

µαθαίνουν αργά και άλλοι γρήγορα. Πολλοί διδάσκοντες προσπαθούν να προσαρµόσουν 

τη διδασκαλία τους στο µέσο µαθητή, αλλά πολλές φορές χωρίς να επέρχεται το ίδιο 

µαθησιακό αποτέλεσµα για όλους τους µαθητές.  

3. Το στυλ µάθησης. Ο τρόπος που µαθαίνει κάθε µαθητής δεν είναι ίδιος. Κάποιοι µαθητές 

είναι ακουστικοί τύποι, δηλαδή µαθαίνουν ευκολότερα ακούγοντας τον εκπαιδευτικό, ενώ 

κάποιοι άλλοι είναι οπτικοί τύποι, δηλαδή µαθαίνουν καλύτερα βλέποντας την παρουσίαση 

της θεµατικής ενότητας.  
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6.2. Σύγχρονο θεωρητικό πλαίσιο για τη διδασκαλία και µάθηση του 

γνωστικού αντικειµένου. Στοιχεία ∆ιδακτικής  

Στοιχεία ∆ιδακτικής της Ελληνικής Γλώσσας 

Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να παρουσιασθούν προβληµατισµοί σχετικά µε τη διδακτική 

των διαφορετικών επιπέδων ανάλυσης της γλώσσας (φωνητική, µορφολογία, λεξιλόγιο, 

σύνταξη, σηµασιολογία). Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στη διδακτική του 

λεξιλογίου (διάκριση λέξεων σε απλές και σύνθετες, διάκριση της σηµασίας των λέξεων σε 

κυριολεκτική και µεταφορική, ορθή χρήση των λέξεων από συντακτική, σηµασιολογική, 

πραγµατολογική άποψη κ.λπ.). Ενώ τέλος, θα πρέπει να προταθούν γλωσσικές ασκήσεις 

και δραστηριότητες που θα µπορούσαν να εµπλουτίσουν τη γλωσσική διδασκαλία στην 

τάξη. 

Τα νέα επιστηµονικά δεδοµένα, δείχνουν ότι τα παιδιά µπορούν να γράφουν από 3 ετών, 

χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι µπορούν και να διαβάσουν και ασφαλώς δεν σηµαίνει ότι το 

παιδί µπαίνει στην µαθησιακή διαδικασία. 

Στο νηπιαγωγείο του παρελθόντος η λανθασµένη προσέγγιση που ακολουθούσαν οι 

εκπαιδευτικοί ήταν η προσπάθεια να διδάξουν γραφή µε την αυταρχική µέθοδο. Το 

σύγχρονο νηπιαγωγείο χαρακτηρίζεται πλέον ως µαθητοκεντρικό και µε περισσότερο 

ελκυστική ατµόσφαιρα, ενώ το κλίµα που επικρατεί µιµείται την πρωτογενή οµάδα 

(οικογένεια). 

Η αναδυόµενη γραφή είναι η γραφή που αναπτύσσει το παιδί στην πρώιµη ηλικία. Το 

γράψιµο περιλαµβάνει τόσο το φωνητικό–φθογγολογικό περιεχόµενο όσο και τον 

επικοινωνιακό χαρακτήρα του και δεν πρέπει να επιβάλεται στο παιδί η στυλιζαρισµένη 

γραφή της πρώτης τάξης του δηµοτικού σχολείου. Ο δάσκαλος πρέπει να ενθαρρύνει την 

αναδυόµενη γραφή και ανάγνωση µε παιγνιώδη τρόπο και όταν κρίνει απαραίτητο να 

χρησιµοποιεί την οικοδοµική γραφή, το αργό και ορθό δηλαδή γράψιµο, ώστε να 

προσφέρει στα παιδιά το ερέθισµα που χρειάζονται να µιµηθούν. 

Το παιδί µέσα από την ιχνογραφία και τη ζωγραφική περνάει το µήνυµα ότι µπορεί να 

επικοινωνήσει µε το δάσκαλο. Η προσέγγιση γίνεται µε τέσσερις τρόπους: α) Ο δάσκαλος 

περιγράφει µια εικόνα και καλεί τα παιδιά να τη ζωγραφίσουν β) Ζητά από τα παιδιά να 

ζωγραφίσουν κάτι δικό τους γ) Υπαγορεύουν τα παιδιά και γράφει ο δάσκαλος. δ) 

Αντιγράφουν τα παιδιά αυτά που έχει γράψει ο δάσκαλος στον πίνακα. 

Ο βασικός σκοπός όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων είναι η αντίληψη από την πλευρά 

των µαθητών ότι υπάρχει τρόπος να επικοινωνήσουν και γραπτώς και ότι ο προφορικός 
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λόγος µπορεί να καταγραφεί. Είναι σηµαντικό να αναπτύσσεται ο διηγηµατικός λόγος, για 

να καλλιεργείται η αίσθηση της χρονικής ακολουθίας. Επίσης θα πρέπει να καταβάλλεται 

προσπάθεια ώστε το γραπτό να είναι καθαρό και ευανάγνωστο. 

Ο εκπαιδευτικός οφείλει να βοηθήσει το παιδί: α) Να πετύχει το σωστό σχηµατισµό των 

γραµµάτων. β) Να εµφανίζει συνέπεια στο γραφικό χαρακτήρα (να γράφει δηλαδή αυτά 

που ακούει) γ) Να γράφει πάντα µε τον ίδιο τρόπο (ρεαλιστική γραφή) δ) Να γράφει χωρίς 

να σηκώνει το µολύβι.  

Τέλος, σηµειώνονται επιγραµµατικά οι παρακάτω παρατηρήσεις και προτάσεις:  

� συνιστάται να γίνεται πρώτα η διδασκαλία των πεζών γραµµάτων και µετά των 
κεφαλαίων,  

� δεν έχει αποδειχτεί η χρησιµότητα των τετραδίων µε γραµµές ή χωρίς,  

� τα αριστερόχειρα παιδιά δυσκολεύονται πολύ να γράψουν (υπάρχουν γι' αυτά ειδικά 
στυλό και µύτες για µολύβια),  

� ο σωστός γραφικός χαρακτήρας και η σωστή γραφή των γραµµάτων εξακολουθούν να 
παραµένουν σηµαντικά για το σχολείο. 
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Στοιχεία ∆ιδακτικής της Ιστορίας 

Κατά την διδασκαλία της Ιστορίας αντιµετωπίζονται προβλήµατα τόσο θεωρητικής όσο και 

πρακτικής φύσης. Μεταξύ των σηµαντικότερων θεωρητικών προβληµάτων 

συµπεριλαµβάνεται το ότι δεν έχει καθοριστεί ακριβώς ποιος είναι ο στόχος του 

µαθήµατος: η διδασκαλία γεγονότων και ηµεροµηνιών ή µια γενικότερη "ανθρωπιστική" 

προσέγγιση στα ιστορικά γεγονότα; Επίσης, οι εκπαιδευτικοί ως πολίτες έχουν τις δικές 

τους απόψεις, ενώ ως εκπαιδευτικοί δεσµεύονται σε σηµαντικό βαθµό για το τι θα 

διδάξουν. Η Ιστορία χρησιµοποιήθηκε κατά καιρούς ως ιδεολογικό όπλο στην κατασκευή 

πολιτών όπως τους θέλει η εξουσία, η οποία δηµιουργεί και το ιδεολόγηµα της Ιστορίας. 

Τα πρακτικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διδασκαλία της 

Ιστορίας είναι ποικίλα: α) Η δυσκολία της κατανόησης της ιδιαιτερότητας και της 

αµφιβολίας. Τα παιδιά πρέπει να έχουν την αίσθηση ότι αυτό που σήµερα είναι αποδεκτό 

ως επιστηµονική άποψη, µπορεί να µην ισχύει αύριο. β) Η απώλεια των ιστορικών πηγών 

σε περιόδους µεγάλης έντασης. Είναι γνωστό πως η ιστορία γράφεται από τους νικητές, 

άρα αντικειµενική κρίση δεν µπορεί να υπάρξει. γ) Η µελέτη της Ιστορίας αναφέρεται στις 

πράξεις των ενηλίκων. Τα παιδιά έχουν την περιέργεια όχι όµως και το γνωστικό ή 

ψυχολογικό υπόβαθρο να τις ερµηνεύσουν. δ) Η δυσκολία κατανόησης των ιστορικών 

όρων. Τα παιδιά ενώ λένε "έχω το δίκιο µε το µέρος µου", δεν µπορούν να κατανοήσουν 

τον όρο "κράτος δικαίου". Το ίδιο συµβαίνει και µε τους αφηρηµένους όρους δικαιοσύνη, 

ελευθερία κ.λπ.. ε) ∆εν υπάρχει επιστηµονική συµφωνία για το "ύψος" των ιστορικών 

γνώσεων που πρέπει να κατακτήσει κάθε µαθητής. Με την ανάπτυξη των επιστηµών έχει 

γίνει πλέον δύσκολη η επιλογή της διδακτέας ύλης, καθώς και η διαδροµή των µαθητών 

µέσα από το πλήθος των πηγών.  

Εποµένως, κατά την αυστηρή "ορθολογιστική" προσέγγιση, η Ιστορία δεν είναι επιστήµη. 

Το µόνο που επιβάλλεται να κάνει ο εκπαιδευτικός είναι να αποφεύγει την ηθεληµένη 

υποκειµενικότητα. Αυτό επιτυγχάνεται µόνο µε τον αυστηρό έλεγχο των πηγών: α) Με τη 

χρήση πηγών διαφορετικής προέλευσης β)  Χρησιµοποιώντας πηγές που δίνουν την 

δυνατότητα να περνάµε σε άλλες πηγές. γ) Με έρευνα του είδους της πηγής. 

∆ύο από τις σπουδαιότερες διδακτικές αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται η Ιστορία είναι οι 

εξής: α) Η διδασκαλία ξεκινά από την εµπειρία των παιδιών. Η αναφορά στο παρελθόν 

µπορεί µερικές φορές να είναι πολύ αφηρηµένη. Το παιδί µε κατάλληλες ερωτήσεις, και 

τοποθετώντας τον εαυτό του µέσα στην χωροχρονική συνέχεια µπορεί να ζωντανέψει την 

ιστορική πραγµατικότητα, και µόνο τότε να την αντιληφθεί και να την κατανοήσει. β) 

∆εύτερη σηµαντική αρχή είναι η "χρονική εκκίνηση". Πρέπει να ξεκινάµε από το σήµερα, 
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να πηγαίνουµε πίσω στο χρόνο και να επιστρέφουµε στο σήµερα, πλουσιότεροι σε 

γνώσεις, εµπειρία και κριτική ικανότητα. 

Στοιχεία ∆ιδακτικής των Φυσικών Επιστηµών 

Η  έρευνα στη ∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών άρχισε να αναπτύσσεται ταυτόχρονα σε 

πολλές χώρες και εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα ξεχωριστό πεδίο έρευνας και µελέτης 

συγκεκριµένων προβληµάτων. Ο κύριος στόχος της είναι η βελτίωση της ποιότητας της 

διδασκαλίας των Φυσικών Επιστηµών σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης µέσα από τη 

συστηµατική θεωρητική έρευνα, αλλά και την πρακτική εφαρµογή των θεωρητικών 

συµπερασµάτων. 

Η έρευνα στη ∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών αντιµετωπίζει τη διδασκαλία και µάθηση 

των Φυσικών Επιστηµών από διάφορες οπτικές γωνιές: των Φυσικών Επιστηµών, της 

Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Ιστορίας των Φυσικών Επιστηµών, της 

Γλωσσολογίας, της Παιδαγωγικής, της Φιλοσοφίας, της Επιστηµολογίας κ.λπ.. Αυτή η 

διαθεµατικότητα στην προσέγγιση δεν σηµαίνει ότι τα αποτελέσµατα και οι µέθοδοι των 

παραπάνω επιστηµονικών πεδίων µεταφέρονται άκριτα στο χώρο της εκπαίδευσης των 

Φυσικών Επιστηµών.  

Η έρευνα στη ∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών καλείται να απαντήσει στο ερώτηµα:  «Τι 

µπορούµε να κάνουµε για να βοηθήσουµε τους µαθητές να κατανοήσουν τις Φυσικές 

Επιστήµες;» Στρέφεται δε κυρίως προς τρεις κατευθύνσεις: α) Στην προσπάθεια 

εφαρµογής ή προσαρµογής µεθόδων, πορισµάτων και πρακτικών άλλων γνωστικών 

περιοχών, µε στόχο την επίτευξη αποτελεσµατικών διδακτικών προσεγγίσεων στην 

εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήµες. β) Στον εντοπισµό και την ερµηνεία φαινοµένων 

σχετικών µε τη διδασκαλία και τη µάθηση στις Φυσικές Επιστήµες (ιδέες µαθητών για 

διάφορα φυσικά φαινόµενα, ιδέες, στάσεις και απόψεις διδασκόντων) και γενικά των 

τρόπων µε τους οποίους οι µαθητές και οι διδάσκοντες προσεγγίζουν και κατανοούν 

θέµατα που αφορούν στις Φυσικές Επιστήµες. γ) Στην ανάπτυξη µεθόδων διδασκαλίας, 

ολοκληρωµένων προγραµµάτων, διδακτικών εργαλείων, εργαλείων αξιολόγησης και 

εκπαιδευτικού υλικού (σύνταξη προγραµµάτων σπουδών, συγγραφή εγχειριδίων, 

δηµιουργία κατάλληλου λογισµικού κ.λ.π.) µε βάση τα αποτελέσµατα των δυο 

προηγούµενων τύπων έρευνας. 

Τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν σηµειωθεί σηµαντικές αλλαγές στην έρευνα της ∆ιδακτικής 

των Φυσικών Επιστηµών. Αυτές οι αλλαγές οφείλονται σε µια σειρά αλλαγών, όπως: α) τη 

φύση της διδασκαλίας, της µάθησης και της επίλυσης προβληµάτων, β) τη φύση των 

αντιλήψεων που αναπτύσσουν οι µαθητές για έννοιες, διαδικασίες και φαινόµενα των 

Φυσικών Επιστηµών, γ) το νόηµα της επίτευξης βαθύτερης ή µεγαλύτερης κατανόησης και 
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της κατάκτησης υψηλότερων γνωστικών και µεταγνωστικών δεξιοτήτων από µέρους των 

µαθητών, δ) την αλληλεπίδραση µεταξύ της ανάπτυξης των µαθητών ως ατόµων, ως 

οµάδων και την επίδραση που έχουν σ’ αυτούς οι διδάσκοντες, τα έργα του Αναλυτικού 

Προγράµµατος ή άλλες κοινότητες µάθησης, ε) την αλληλεπίδραση µεταξύ πολλών και 

διαφορετικών ως προς το αντικείµενο και τους στόχους ερευνητών και αυτών που 

καλούνται να εφαρµόσουν τα ερευνητικά δεδοµένα, οι οποίοι µπορεί να είναι 

εκπαιδευτικοί, σχεδιαστές Αναλυτικών Προγραµµάτων, στελέχη που χαράσσουν πολιτική 

κτλ. 

Τα σύγχρονα πορίσµατα της ∆ιδακτικής των Φυσικών Επιστηµών δεν δέχονται πλέον το 

µοντέλο του µανθάνοντος ως ατόµου που αγωνίζεται να κατακτήσει ένα σώµα 

προκαθορισµένων εννοιών, γεγονότων και φαινοµένων. Αντίθετα, αναγνωρίζεται ότι ο 

µαθητευόµενος είναι ταυτόχρονα µέλος πολλών κοινοτήτων µέσα στις οποίες το 

περιεχόµενο και το νόηµα των Φυσικών Επιστηµών βρίσκεται υπό συνεχή 

διαπραγµάτευση, επιτελώντας ένα σηµαντικό ρόλο στην όλη µαθησιακή διαδικασία. Έτσι, 

για να κατανοήσουµε πλήρως τις γνωστικές διαδικασίες κάθε ατόµου, είναι απαραίτητο να 

µελετήσουµε και να αναλύσουµε το σχολικό, το οικογενειακό αλλά και το ευρύτερο 

κοινωνικό περιβάλλον µέσα στο οποίο λαµβάνει χώρα η µάθηση. Οι νέες θέσεις που 

υιοθετούνται, µας καλούν να αλλάξουµε και τις προσεγγίσεις που ακολουθούµε στην 

έρευνα. 

Ένα σηµαντικό πρόβληµα που προκύπτει από την αλλαγή των θέσεων είναι, ότι όταν οι 

ερευνητές υιοθετούν νέες θέσεις για τη διδασκαλία και τη µάθηση στο µάθηµα των 

Φυσικών Επιστηµών, αυτό δηµιουργεί την ανάγκη για νέες ερευνητικές µεθοδολογίες που 

στηρίζονται σε νέες υποθέσεις και εστιάζουν το ενδιαφέρον τους σε νέα προβλήµατα ή 

προοπτικές. 

Στοιχεία ∆ιδακτικής των Μαθηµατικών 

Σκοπός της ∆ιδακτικής Μαθηµατικών είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευοµένους να 

γνωρίσουν τους στόχους, τις µεθόδους διδασκαλίας, τα εποπτικά µέσα και τους τρόπους 

αξιολόγησης των Μαθηµατικών του δηµοτικού σχολείου. Εν τάχει  αναπτύσσονται οι 

σκοποί και οι στόχοι, η µεθοδολογία της διδασκαλίας των Μαθηµατικών στη διδασκαλία 

των επιµέρους θεµάτων του αναλυτικού προγράµµατος των Μαθηµατικών του δηµοτικού 

σχολείου. 

Οι σκοποί της διδασκαλίας των Μαθηµατικών είναι οι παρακάτω. Οι µαθητές θα πρέπει:  

� Να κατανοήσουν τις βασικές αλγεβρικές πράξεις και να εξασκηθούν σε υπολογισµούς.  

� Να σχεδιάζουν γεωµετρικά σχήµατα, ώστε να µπορούν να αναπαραστήσουν γραφικά 
το χώρο που µας περιβάλλει.  
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� Να αποκτήσουν την ικανότητα ερµηνείας των γραφικών παραστάσεων.  

� Να αναπτύξουν κρίση, φαντασία και ικανότητα αξιολόγησης πραγµατικών 
καταστάσεων. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσω των διαδικασιών επίλυσης 
προβληµάτων. Επιλύοντας προβλήµατα, οι µαθητές εργάζονται πάνω σε µοντέλα, τα 
οποία αντικατοπτρίζουν πραγµατικές προβληµατικές καταστάσεις.  

� Να αποκτήσουν ακρίβεια, σαφήνεια, πειθαρχεία, µέσω της εκµάθησης και σωστής 
χρήσης της αυστηρά δοµηµένης γλώσσας των Μαθηµατικών. 

� Να αναπτύξουν –µέσω της παρατήρησης, της εξερεύνησης, της ανίχνευσης των 
νόµων και κανόνων που διέπουν τα Μαθηµατικά– ικανότητες καθαρής λογικής 
σκέψης, να διαµορφώσουν σωστή κρίση και να µάθουν να αναγνωρίζουν λογικές 
σχέσεις µεταξύ ανεξάρτητων γεγονότων.  

� Να αποκτήσουν γνώση της ιστορικής εξέλιξης των Μαθηµατικών, ώστε να 
συνειδητοποιήσουν την ευρύτητα και τη δυναµική τους, καθώς και το ρόλο που αυτά 
έχουν διαδραµατίσει στη διαµόρφωση της κοινωνίας. 

Οι παραπάνω σκοποί της µαθηµατικής εκπαίδευσης εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από το 

κοινωνικό, οικονοµικό, πολιτικό και πολιτισµικό υπόβαθρο, ενώ επηρεάζονται –µεταξύ 

άλλων– από το κάθε εκπαιδευτικό σύστηµα, από τις κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες, από 

κάποια ειδικά χαρακτηριστικά των οµάδων των µαθητών.  

Υπάρχουν κάποιες ικανότητες, οι οποίες –όπως έχουν δείξει έρευνες– αναπτύσσονται µόνο 

µέσω των Μαθηµατικών. Η µαθηµατική εκπαίδευση είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση 

και την εξέλιξη του ατόµου. Η αξία της τόσο για τον ίδιο τον άνθρωπο, όσο και για την 

κοινωνία είναι πολύ µεγάλη.  

Το µάθηµα των Μαθηµατικών χαρακτηρίζεται πολλές φορές από την µεριά των µαθητών 

ως το µάθηµα που προκαλεί δυσκολία και αίσθηµα δυσφορίας. Ακόµη και οι πιο καλοί 

µαθητές ορισµένες φορές δυσκολεύονται πολύ να κατανοήσουν το µαθηµατικό 

αντικείµενο διδασκαλίας. Οι κυριότεροι λόγοι που συνδιαµορφώνουν αυτήν την άποψη 

είναι οι ακόλουθοι:  

1. Η µαθηµατική γλώσσα. Η ειδική ορολογία των Μαθηµατικών, η γλώσσα των συµβόλων 
και των παραστάσεων δυσχεραίνουν τους µαθητές να κατανοήσουν τις διάφορες 
έννοιες. Η µαθηµατική γλώσσα η οποία έχει πολλές διαφορές µε τη φυσική καθηµερινή 
γλώσσα, είναι άλλος ένας παράγοντας που προκαλεί στους µαθητές αποστροφή για τα 
Μαθηµατικά.  

2. Η τυποποίηση του περιεχοµένου. Από παλαιότερα έχει επικρατήσει η αντίληψη της 
αυστηρότητας και της τυποποίησης που πρέπει να συνοδεύουν την ανάπτυξη του 
µαθηµατικού περιεχοµένου. Έτσι, τα Μαθηµατικά φαίνεται να είναι ένα σύνολο 
αυστηρά διατυπωµένων κανόνων που επιβάλλονται στους µαθητές. Αυτό, όµως, έχει 
ως αποτέλεσµα να νιώθουν οι τελευταίοι δυσφορία για το µάθηµα.  

3. Η αυστηρή σειρά του µαθήµατος. Τα Μαθηµατικά από τη φύση τους διακρίνονται από 
τη συνοχή και τη συνεκτικότητά τους. Όλες οι µαθηµατικές έννοιες βασίζονται στις 
προηγούµενές τους. ∆εν υπάρχουν ανεξάρτητες ενότητες στα Μαθηµατικά. Αντίθετα, 
όλα συνδέονται µεταξύ τους µε έναν αυστηρά ιεραρχικό τρόπο. Είναι, εποµένως, 
δυνατό, αφήνοντας κάποιος ένα σηµείο αδιευκρίνιστο να µην µπορέσει να κατανοήσει 
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τα επόµενα. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί πολλά κενά και κατατάσσει το µάθηµα των 
Μαθηµατικών στα δύσκολα.  

4. Η προσωπικότητα του κάθε µαθητή. Υπάρχουν µαθητές, οι οποίοι από τη φύση τους 
µπορούν και πειθαρχούν σε κανόνες, γεγονός που τους βοηθάει πολύ στην κατανόηση 
και τη µάθηση των Μαθηµατικών. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν άλλοι οι οποία 
αντιδρούν έντονα στην επιβολή κανόνων, µε αποτέλεσµα να νιώθουν µια αποστροφή 
για τα Μαθηµατικά.  

Στοιχεία ∆ιδακτικής της Πληροφορικής   

Η ∆ιδακτική της Πληροφορικής εστιάζει στη µελέτη, στον προβληµατισµό και στην 

εξάσκηση σχετικά µε τον τρόπο διδασκαλίας των επιµέρους γνωστικών αντικειµένων της 

επιστήµης της Πληροφορικής. Το περιεχόµενο των γνωστικών αντικειµένων της 

Πληροφορικής διαµορφώνεται µέσα από τις απαιτήσεις και εξελίξεις της ίδιας της 

επιστήµης και των τεχνολογιών που προκύπτουν από αυτή. Επίσης µέσα από τις ευρύτερες 

επιστηµονικές, κοινωνικές, πολιτισµικές και οικονοµικές ανάγκες και ενδιαφέροντα.  

Η βαθιά γνώση αυτού του περιεχοµένου είναι το σηµαντικότερο εφόδιο ενός ανθρώπου 

που συµµετέχει ή επιθυµεί να συµµετάσχει στο σχεδιασµό, την ανάπτυξη και εφαρµογή 

διδακτικών δραστηριοτήτων µε αντικείµενο την επιστήµη της Πληροφορικής. Η γνώση 

ωστόσο του περιεχοµένου δεν είναι από µόνη της αρκετή για να κάνει κάποιον ικανό 

εκπαιδευτικό. Γι’ αυτό απαιτείται η προσέγγιση µιας σειράς πρόσθετων γνώσεων και 

δεξιοτήτων στις οποίες πρόκειται να εστιαστούµε κατά τη διάρκεια του µαθήµατος. 

Στην Ελλάδα τελευταία έχει σηµειωθεί µια σταδιακή εισαγωγή των υπολογιστών –πέρα 

από την Τριτοβάθµια και τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση– και στην Πρωτοβάθµια. Πολλά 

από τα δηµοτικά σχολεία αυτά έχουν τις δικές τους διευθύνσεις στο ∆ιαδίκτυο. Επίσης 

πολλά δηµοτικά σχολεία εξοπλίζονται µε τα δικά τους εργαστήρια υπολογιστών. Τα 

αναλυτικά προγράµµατα Πληροφορικής έχουν τα τελευταία χρόνια αναβαθµιστεί σε µια 

προσπάθεια να συµβαδίσουν µε τις σύγχρονες παιδαγωγικές επιταγές και τις ανάγκες 

τεχνολογικού αλφαβητισµού. Όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά παγκοσµίως, παρατηρείται 

πλέον µια σταδιακή αλλά σταθερή µετάβαση από το "τεχνοκεντρικό" µοντέλο εισαγωγής 

των υπολογιστών στην εκπαίδευση, το οποίο έδινε έµφαση αποκλειστικά στη διδασκαλία 

µαθηµάτων Πληροφορικής, στο "πραγµατολογικό" µοντέλο, όπου πέρα από την ύπαρξη 

αυτόνοµου µαθήµατος ανάπτυξης –κυρίως– δεξιοτήτων Πληροφορικής, η διδασκαλία 

πάνω στους υπολογιστές ενσωµατώνεται µέσα στη διδασκαλία και µάθηση όλων των 

γνωστικών αντικειµένων του αναλυτικού προγράµµατος. Η διδασκαλία λοιπόν της 

Πληροφορικής σταδιακά ενσωµατώνεται µέσα σε διδακτικές δραστηριότητες που αφορούν 

άλλα γνωστικά αντικείµενα. Αυτό πρακτικά απαιτεί την ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας 

µεταξύ διδασκόντων για το σχεδιασµό όσο και υλοποίηση µαθηµάτων µε τη χρήση νέων 

τεχνολογιών και ιδιαίτερα την ανάπτυξη και αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού. Θέµατα 
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όπως οι βασικές αρχές σχεδίασης και αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού, οι 

κατηγοριοποιήσεις εκπαιδευτικού λογισµικού, οι µορφές αλληλεπίδρασης, οργάνωση 

περιεχοµένου αποτελούν στοιχεία που θα πρέπει να αναφερθούν. 

Θα πρέπει επίσης να συζητηθούν τόσο οι πολιτικές εισαγωγής της Πληροφορικής στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, όσο και το περιεχόµενο των αναλυτικών προγραµµάτων 

σε σχέση µε την Πληροφορική. Ακόµα, θα πρέπει να παρατεθούν οι εκπαιδευτικές 

πολιτικές που ακολουθούνται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση µε τις τρέχουσες 

τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο της πολιτικής της εκπαίδευσης και σε σχέση µε την 

εισαγωγή και διδασκαλία της Πληροφορικής στα σχολεία. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και 

η ενηµέρωση αναφορικά µε τις απαιτήσεις των αναλυτικών προγραµµάτων για µαθήµατα 

που σχετίζονται άµεσα µε την Πληροφορική.  

Η βαθύτερη κατανόηση και ο προβληµατισµός της διδασκαλίας γνωστικών περιοχών της 

επιστήµης της Πληροφορικής οριοθετεί µια εξ ίσου σηµαντική σειρά στόχων. Η προσπάθεια 

αυτή θα βασιστεί τόσο στη γνωριµία µε βασικές παιδαγωγικές θεωρήσεις, όσο και στην 

γνωριµία µε διδακτικές εφαρµογές των παραπάνω παιδαγωγικών προσεγγίσεων σε θέµατα 

που σχετίζονται µε τη διδασκαλία της Πληροφορικής. Οι δύο παραπάνω παράµετροι 

ενσωµατώνουν αναπόσπαστα και το ζήτηµα του πώς αξιολογείται µια διδακτική 

δραστηριότητα, τα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν και τα αποτελέσµατά της. Το ζήτηµα αυτό 

εξετάζεται όχι µόνο σε αναφορά µε τις ευρύτερες παιδαγωγικές θεωρήσεις, αλλά και σε 

αναφορά µε το τι συγκεκριµένα προβλέπεται από τα αναλυτικά προγράµµατα. Ειδικότερα 

σε σχέση µε τις διδακτικές εφαρµογές της Πληροφορικής, γίνεται αναφορά και στην 

αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισµικού για την Πληροφορική (παιδαγωγικές αρχές, 

σχεδιασµός, υλοποίηση), αλλά και µορφές παιδαγωγικής αξιοποίησης των δυνατοτήτων 

που προσφέρει το ∆ιαδίκτυο τόσο στους µαθητές όσο και στους διδάσκοντες.  

Η αποτελεσµατικότητα µαθηµάτων Πληροφορικής δεν εξαρτάται µόνο από την προσπάθεια 

του διδάσκοντα, αλλά και από τις ίδιες τις αντιλήψεις των µαθητών για το αντικείµενο της 

διδασκαλίας. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να παρουσιαστούν και να συζητηθούν µελέτες 

που αφορούν στις αναπαραστάσεις των µαθητών γύρω από τις Τεχνολογίες Πληροφορίας 

και Επικοινωνίας, καθώς και τους υπολογιστές. Θα πρέπει να συζητηθούν παράγοντες (πχ 

ηλικία, φύλο, προηγούµενες εµπειρίες, ευρύτερες κοινωνικές πεποιθήσεις κ.α.) που µπορεί 

να επηρεάζουν τέτοιες αναπαραστάσεις. 

Με βάση την παραπάνω προβληµατική, ενδιαφέρον σηµείο αποτελεί η εστίαση στους 

τρόπους µε τους οποίους οι εξελίξεις στο χώρο της επιστήµης της Πληροφορικής 

επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν το τι διδάσκεται και πώς διδάσκεται η 

Πληροφορική στα σχολεία. Η Βasic για πολλά χρόνια χρησιµοποιούνταν ως ένα βασικό 
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εργαλείο για την εισαγωγή των µαθητών στην Πληροφορική, σήµερα αποτελεί µια αρκετά 

ξεπερασµένη πρακτική. Οι ανάγκες του "κοινού" για µάθηση γύρω από την Πληροφορική 

τροποποιούνται µε την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, επιφέροντας σοβαρές 

επιπτώσεις στις ανάγκες του εκπαιδευτικού για διαρκή επιµόρφωση στον τοµέα της 

Πληροφορικής.  
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6.3 Ρόλοι, αντιλήψεις και παραδοχές εκπαιδευτικών και µαθητών 

αναφορικά µε το γνωστικό αντικείµενο και υπό το πρίσµα των 

Τ.Π.Ε. 

Οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις Τ.Π.Ε.  

Η διεθνής εµπειρία αναφέρει ότι οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις Τ.Π.Ε. 

ποικίλει. Παρ’ όλα αυτά οι εκπαιδευτικοί είναι γενικά δυναµικοί σε σχέση µε την 

αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία, µε την πλειοψηφία να θέλει να 

αναπτύξει δεξιότητες και γνώσεις για την ανάπτυξη των εργαλείων και εφαρµογών των 

νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μέσα από ανάλογη εκπαίδευση σε 

θέµατα τέτοια οι εκπαιδευτικοί είναι δυνατόν να ξεπεράσουν τις όποιες αντιρρήσεις, 

προκαταλήψεις και στερεότυπα σχετικά µε τις αρνητικές αντιλήψεις για το ρόλο των νέων 

τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να βασιστούν στην εκπαίδευση 

για να άρουν την όποια δυσπιστία έχουν σχετικά µε το θέµα αυτό, ακολουθώντας 

προγράµµατα ανάλογης και επιµόρφωσης, συνδυάζοντας την ποιότητα της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, µέσα από την εµπράγµατη εµπειρία (hands-on experience), τη βοήθεια και τη 

σωστή καθοδήγηση, αλλά και τις ευκαιρίες για συνεργασία µε τους συναδέλφους, 

αξιοποιώντας κοινότητες πρακτικής (communities of practice).  

Σε έρευνες επισηµαίνεται δε ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται τις ευκαιρίες, το χρόνο και 

την υποστήριξη, ώστε να µπορούν να δουν και να αποκοµίσουν το µέγιστο όφελος από 

την εκπαίδευση αυτή. 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν µια ευρύτερη σειρά των Τ.Π.Ε. πέρα από αυτές 

που χρησιµοποιούν προς το παρόν, αφού χωρίς τη συνειδητοποίηση αυτή, πολλοί 

ενδεχοµένως να αισθάνονται ότι δεν µπορούν να παρακολουθήσουν ή να αξιολογήσουν 

τις εξελικτικές ανάγκες των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση.  Η συνειδητοποίηση αυτή θα 

βοηθήσει στην αξιοποίηση των τεχνικών δεξιοτήτων, των γνώσεων και τη χρησιµοποίηση 

των διαθέσιµων πόρων των Τ.Π.Ε., ώστε να δηµιουργηθεί η δυνατότητα εφαρµογής τους 

στα καθηµερινά προγράµµατα σπουδών. 

Η αλλαγή των στάσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία σηµαίνει αλλαγή της αντίληψης και 

του τρόπου σύµφωνα µε τον οποίο η µάθηση λαµβάνει χώρα. Για την αλλαγή των 

στάσεων των εκπαιδευτικών προς την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. αξίζει να δοθεί προσοχή στα 

ακόλουθα: 

� ∆ιαφοροποιείται η άποψη της απλής µετάδοσης της γνώσης από τον εκπαιδευτικό στον 
εκπαιδευόµενο, βασισµένη στην υπόθεση ότι όλοι οι εκπαιδευόµενοι θα δεχτούν 
οτιδήποτε (πληροφορίες, δεξιότητες, στάσεις) εισάγεται στο µαθησιακό περιβάλλον. 
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� Η µάθηση µετατοπίζεται από την αλλαγή της γνώσης, στην τροποποίηση των 
πεποιθήσεων  και των ενδιαφερόντων  των εκπαιδευοµένων. 

� Το νέο µαθησιακό περιβάλλον  

o αναγνωρίζει και εκτιµά τις ιδέες και τα συναισθήµατα που οι εκπαιδευόµενοι 
διαθέτουν. 

o θα πρέπει να αναγνωρίζει τη δύναµη των µηνυµάτων και τη διαµόρφωση του 
πλαισίου και των συνθηκών στη διαµόρφωση της κατανόησης. 

o υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει µία και µοναδική άποψη ή κατανόηση σε σχέση µε 
τις σύνθετες έννοιες, και ότι αυτές οι ανταγωνιστικές απόψεις είναι αντάξιες της 
εξερεύνηση. 

o προϋποθέτει ότι οι βαθιές αλλαγές στην κατανόηση του προς µάθηση 
περιεχοµένου προέρχονται από την κοινωνική, πολιτιστική, γνωστική υποδοµή 
και τα κίνητρα των εκπαιδευοµένων.  

o ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της µάθησης και των αναγκών των 
εκπαιδευοµένων στο σηµερινό µεταβιοµηχανικό κόσµο.  

Στάσεις, δεξιότητες και εκπαίδευση των εκπαιδευτικών  

Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις Τ.Π.Ε. 

χαρακτηρίζονται από θετική ή αρνητική τοποθέτηση. Οι διαφορετικές αυτές τοποθετήσεις 

σχετίζονται µε τα επίπεδα της χρήσης των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για 

παράδειγµα, οι εκπαιδευτικοί που τείνουν να προσδιορίσουν τον εαυτό τους µέσα από τα 

θετικά οφέλη σε σχέση µε την τεχνολογία στο χώρο της εργασία τους, στη µάθηση και την 

εµπλοκή των µαθητών τους, τείνουν να αξιοποιούν περισσότερο τα εργαλεία και τις 

εφαρµογές της. 

Έµφαση αξίζει να δοθεί στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την τεχνολογία σε σχέση 

µε τη διαµόρφωση θετικών στάσεων γι’ αυτή. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί θεωρούν ότι: 

� η εργασία τους γίνεται ευκολότερη, κερδίζουν χρόνο, βελτιώνουν την επικοινωνία µε 
τους συναδέλφους και τους µαθητές τους, βρίσκουν και αξιοποιούν περισσότερες 
πληροφορίες ή διαχειρίζονται τις πληροφορίες αυτές αποτελεσµατικότερα.  

� οι µαθητές τους µπορούν να ενθαρρύνονται για συνεργασία, να τους παρέχεται 
περισσότερη βοήθεια για την απόκτηση της νέας γνώσης, να κινητοποιούνται 
περισσότερο για µάθηση αναπτύσσοντας κίνητρα και ένα βαθµό εµπιστοσύνης στον 
εαυτό  τους κ.λπ.. 

Εκείνοι που τείνουν να χρησιµοποιήσουν τις Τ.Π.Ε. λιγότερο, φαίνεται να εκδηλώνουν 

ανησυχίες, που αναφέρονται στην µειωµένη αντιστάθµιση πιθανών οφελών από τη χρήση 

των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Οι εκπαιδευόµενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διαµορφώσουν θετικές στάσεις, που 

αφορούν σε: 

� τεχνικές δεξιότητες για τη διαχείριση της γνώσης, τη χρήση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 
(technical skills and knowledge, software packages: database, spreadsheet, ICT 
resources: fax, e-mail, internet κ.α.)  
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� εφαρµογές των Τ.Π.Ε. µέσα από τη διδασκαλία δεξιοτήτων και ενσωµάτωσης των 
Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία (teaching ICT skills). 

o γενικής φύσης εφαρµογές (video conferencing,  ease of communication),  

o παιδαγωγικής-διδακτικής (pedagogical) για παράδειγµα ICT in mathematics, 
communities of practice, educational scenarios, educational software κ.α. 

� διαχείρισης (management) 

o γενικής φύσης, για παράδειγµα σε θέµατα που αφορούν στις υποδοµές του 
σχολείου: αλληλογραφία, διαµόρφωση πολιτικής και προσωπικής διαχείρισης 
κ.λπ. (monitor and update policies, update CV, time-saving, write letters).  

o διαχείρισης τάξης, για παράδειγµα οργάνωσης της τάξης, κατανοµής των ρόλων 
µέσα από ανάλογα εργαλεία κ.λπ. (organising group work). 

Η έρευνα για την αλλαγή των στάσεων µπορεί να περιλαµβάνει µικρά παραδείγµατα 

βιωµατικού τύπου, στα οποία οι εκπαιδευόµενοι θα µπορούν να προσεγγίσουν διαφορετικά 

θέµατα και αυτά να αποτελούν µέρος της ευρύτερης εκπαίδευσής τους. Μερικές βασικές 

συστάσεις θα µπορούσαν να είναι:  

� Ενθαρρύνετε τους εκπαιδευόµενους να συµµετέχουν εθελοντικά στη µελέτη 
περιπτώσεων αρχίζοντας από την κατάθεση των δικών τους αντιρρήσεων ή αρνητικών 
τοποθετήσεων (π.χ. που αναθεωρηθεί ένα κείµενο ή η δυνατότητα λύσης 
προβληµάτων), προκειµένου να ενθαρρυνθεί η γνωστική ασυµφωνία (cognitive 
dissonance), ώστε µε αυτόν τον τρόπο να συµβεί η πιθανή αλλαγή τοποθέτησης και 
στάσης.  

� Μειώστε τις δυνατότητες και τα κίνητρα για τη συµµετοχή των εκπαιδευοµένων σε 
αρνητικές συµπεριφορές, κάτι που µπορεί να επιτρέψει στους εκπαιδευόµενους την 
αλλαγή των πεποιθήσεών τους, ώστε να αξιοποιούν θετικές στάσεις για την 
ενσωµάτωση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

� Προκειµένου να ενθαρρυνθεί η βαθιά επεξεργασία του υλικού µελέτης, ενεργοποιήστε 
τις πεποιθήσεις των εκπαιδευοµένων και τις γνώσεις τους πριν τους παρέχετε το 
µήνυµα. Μεγιστοποιήστε τη δυνατότητα κατανόησης του µηνύµατος και τη δύναµη 
των επιχειρηµάτων που περιέχονται σε αυτό,  υπογραµµίστε την αξιοπιστία της πηγής 
των πληροφοριών και αυξήστε τη σχετικότητα του υλικού και των απόψεων που 
κατατίθενται. 

� Αξιοποιήστε τεχνικές που αναπτύσσουν την ενεργητική συµµετοχή, όπως η υιοθέτηση 
ρόλων, οι αναλύσεις περιπτώσεων, οι προσοµοιώσεις ή κοινότητες πρακτικών µέσα 
από εργαλεία και βιωµατική εµπλοκή των εκπαιδευοµένων, ώστε να κατανοούν 
καλύτερα τα κοινωνικά φαινόµενα, τις πολιτικές αλλαγές και τις προσωπικές 
τοποθετήσεις µέσα δραστηριότητες µε νόηµα και σηµασία (meaningful learning)  και 
δυνατότητα ενσυναίσθησης (empathy). 

Αντίστοιχες βασικές συστάσεις δίνονται σε sites όπως αυτό: 

http://www.scotland.gov.uk/library/ict/append-section5.htm#top   
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6.4 Παρουσίαση, σύγκριση και προβληµατισµός για την επίδραση 

των Τ.Π.Ε. στη διαµόρφωση της διδακτικής του γνωστικού 

αντικειµένου 

Η απόκτηση δεξιοτήτων µέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων µε χρήση 

Τ.Π.Ε. 

Οι συνήθεις δραστηριότητες που παράγονται από τη µεριά του δασκάλου ως παιδαγωγικού 

«µοντέλου» για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων έχουν ως βάση τα παρακάτω 

δοµικά στοιχεία: 

� Η µάθηση είναι βασισµένη στη µεθοδολογία και τις συµβάσεις περιεχοµένου που 
αναπτύσσονται στην εκπαίδευση. 

� Η µάθηση οργανώνεται σε τοµείς περιεχοµένου και τελικά βασίζεται σε 
«προγράµµατα». 

� Η µάθηση είναι οµοιογενής και προβλέψιµη στις µεθόδους και την οργάνωσή της. 

� Η σχέση µεταξύ της µάθησης και της κοινωνίας είναι διαδοχική και έµµεση. 

� Τα ποιοτικά κριτήρια βασίζονται σε εσωτερικά «εκπαιδευτικά» πρότυπα. 

Από τη µεριά του µαθητή η δόµηση της γνώσης παρουσιάζεται ως: 

� Η µάθηση που πραγµατοποιείται στο περιβάλλον της άµεσης εφαρµογής. 

� Η γνώση και οι δεξιότητες δεν µπορούν να περιορισθούν σε χωριστούς τοµείς 
περιεχοµένου. 

� Η µάθηση είναι ετερογενής και έχει τη δική της ιδιοσυγκρασία στις µεθόδους και την 
οργάνωσή της. 

� Η µάθηση σχετίζεται µε άλλες δραστηριότητες όσον αφορά τόσο στο χρόνο όσο και 
στον άµεσο αντίκτυπο. 

� Η ποιότητα καθορίζεται από τις επιπτώσεις αυτού που µαθαίνεται στην κοινωνία 

 

Η διαθεµατικότητα, ως στρατηγική ανάπτυξης των προγραµµάτων σπουδών στο σχολείο, 

αποτελεί βασικό στοιχείο της θεωρίας της Γνωστικής Ψυχολογίας και του 

εποικοδοµητισµού. Ο συνδυασµός διαφορετικών γνώσεων από τα επιµέρους διδασκόµενα 

µαθήµατα και ο συσχετισµός τους µε καταστάσεις της καθηµερινής ζωής αποτελούν 

βασικές επιλογές στη διαµόρφωση των περιεχοµένων ενός προγράµµατος σπουδών  µε 

τον αντίστοιχο σχεδιασµό δραστηριοτήτων. 

Βασικές έννοιες που προωθούνται είναι: 

� Η αυτενέργεια 

� Η βιωµατικότητα 

� Η φυσική εποπτεία 
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� Ο προβληµατισµός 

� Η δοκιµή νέων τρόπων µάθησης εκ µέρους των µαθητών. 

Η χρησιµοποίηση του Η/Υ µέσα στη τάξη δεν µπορεί να γίνει αποτελεσµατικά, χωρίς να 

εφαρµόζονται παιδαγωγικές αρχές που απορρέουν από το παραπάνω πλαίσιο. 

Τέτοιες είναι: 

� Η διαµόρφωση κατάλληλου κλίµατος µέσα στη τάξη, που δηµιουργεί συνθήκες 
απρόσκοπτης και φυσικής µάθησης. (∆ραστηριότητες ζεστάµατος). 

� Η προσπάθεια άσκησης των βασικών νοητικών λειτουργιών. 

� Η καταλληλότητα της γνωστικής παρέµβασης, σε σχέση µε την ηλικία, το νοητικό 
επίπεδο και τις εµπειρίες των µαθητών. 

� Ο συνυπολογισµός των ιδιαιτεροτήτων της σχολικής τάξης. 

� Η εξατοµικευµένη διδασκαλία. 

� Η παροχή κινήτρων για αυτόνοµη αλλά και συνεργατική µάθηση. 

� Η παροχή ευκαιριών για διερεύνηση και ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.  

� Η διαθεµατική προσέγγιση των γνωστικών αντικειµένων. 

 

Σύµφωνα µε τις παραπάνω αρχές, ο σχεδιασµός του προγράµµατος θα πρέπει να γίνει µε 

σκοπό να υπηρετηθούν συγκεκριµένοι στόχοι, όπως π.χ. να µάθει ο µαθητής «πώς να 

µαθαίνει» ή να οικοδοµεί  τη γνώση µέσα από πρακτικές επίλυσης προβληµάτων. Η 

µάθηση απαιτεί την ενεργό και εποικοδοµητική συµµετοχή του µαθητή. 

Κυρίαρχο στοιχείο είναι η έννοια του παραδείγµατος, δηλαδή ένα πλέγµα παραδοχών για 

τη φύση της γνώσης, τη µάθηση, τη διδακτική εργασία, την επικοινωνία κ.τ.λ. Κάθε νέο 

παράδειγµα δεν προστίθεται ούτε συντίθεται µε τα προηγούµενα, αλλά µάλλον αντιτίθεται 

και έρχεται σε ρήξη µε αυτά. Η επιστηµολογική αυτή στροφή ανέδειξε στο χώρο της 

διδακτικής προβληµατικής γνωστικές δεξιότητες µε την έννοια ότι: 

� ∆ίνεται έµφαση στη δοµή των γνώσεων, στην αλληλεξάρτηση και στη λειτουργικότητα 
των µερών ενός όλου. Μια διδασκαλία οργανωµένη στη «ζώνη της επικείµενης 
ανάπτυξης» του  S. Vygotsky ή της δηµιουργίας «σκαλωσιάς» του J. Bruner µπορεί να 
βοηθήσει τους µαθητές να περάσουν στο ανώτερο επίπεδο γνωστικών δεξιοτήτων, που 
είναι η συγκρότηση της δοµής των γνώσεων.  

� ∆ίνεται έµφαση στο κοινωνικό προσδιορισµό των γνώσεων. Αυτό σηµαίνει ότι καµία 
έννοια δεν αποκτάται ούτε λειτουργεί παρά µόνο σε διαδικασίες που έχουν να 
επιτελέσουν ρόλο ανακυκλωτικής επικοινωνίας ή επίλυσης ενός προβλήµατος. 

� ∆ίνεται έµφαση στις προηγούµενες ιδέες και αναπαραστάσεις των µαθητών, µε τις 
οποίες οι µαθητές ερµηνεύουν τον κόσµο. Πάνω σε αυτές τις ιδέες είναι δυνατό να 
στηριχθεί η διδασκαλία και εξελιχθεί σε τρία στάδια: 

1. Ανάδειξη προηγούµενων ιδεών των µαθητών και στη συνέχεια παρουσίαση της 
νέας γνώσης από το δάσκαλο, η οποία οικοδοµείται µέσω των τοµών και των 
ρήξεων µε την παλαιότερη γνώση. 
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2. Ανάδειξη των προηγούµενων ιδεών των µαθητών, για να αποκαλυφθεί η 
ενδεχόµενη ανεπάρκεια, σφάλµατα , ατέλειες κτλ., ώστε τελικά να αµφισβητηθούν 
και να αντικατασταθούν.  

3. ∆ηµιουργία καταστάσεων κοινωνικογνωστικής σύγκρουσης µε σκοπό την 
προώθηση της νέας γνώσης,  τη σύγκριση και τη συσχέτιση προεπιστηµονικού – 
επιστηµονικού, για την αποκατάσταση της ισορροπίας που διαταράχτηκε σε 
υψηλότερο επίπεδο. 

� ∆ίνεται έµφαση στο λάθος, ως στοιχείο της µαθησιακής διαδικασίας, που η στάση µας 
για την αντιµετώπισή του και τη διόρθωσή του έχει άµεσες επιπτώσεις στη διδασκαλία. 

Η γνώση των αποτελεσµάτων και η ανατροφοδότηση κατέχει σηµαντικό ρόλο στην 

αντιµετώπιση του λάθους και είναι µέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι ένας 

µηχανισµός, τον οποίο χρησιµοποιούν οι µαθητές για να ελέγξουν τις υποθέσεις που 

σχηµάτισαν. Χωρίς το λάθος δεν µπορεί να γίνει τίποτα καινούριο, γι΄αυτό ό,τι 

µαθαίνουµε δεν περιοριζόµαστε µόνο στο να οριοθετήσουµε τη χρήση του, αλλά το 

χρησιµοποιούµε και σε νέες καταστάσεις. 

Ό,τι µαθαίνουν οι µαθητές το ενσωµατώνουν στις προϋπάρχουσες γνωστικές δοµές ή 

σχήµατα. Η προηγούµενη εµπειρία παρέχει τη βάση για την ερµηνεία των νέων 

πληροφοριών. Η ενεργοποίηση της προηγούµενης γνώσης είναι ιδιαίτερα σηµαντική για 

τους µαθητές και η πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς είναι να δηµιουργήσουν 

ενδιαφέροντα και απαιτητικά περιβάλλοντα µάθησης, στα οποία ενθαρρύνεται η ενεργός 

συµµετοχή των µαθητών. Αυτό µπορεί να γίνει: 

� Αποφεύγοντας καταστάσεις όπου οι µαθητές παραµένουν παθητικοί ακροατές για 
πολλή ώρα. 

� Εµπλουτίζοντας την παράδοση  µε πρακτικές δραστηριότητες, όπως πειράµατα, 
παρατηρήσεις, συνθετικές εργασίες, κ.λπ.. 

� Ενθαρρύνοντας τη συµµετοχή σε συζητήσεις και άλλες συνεργατικές δραστηριότητες. 

� Οργανώνοντας εκπαιδευτικές επισκέψεις σε µουσεία και τεχνολογικά πάρκα. 
Βοηθώντας τους µαθητές να δηµιουργήσουν µαθησιακούς στόχους που είναι συναφείς 
µε τα ενδιαφέροντά τους και τα σχέδιά τους για το µέλλον. 

� Αφήνοντας τους µαθητές να διατυπώσουν ερωτήµατα: Τι ξέρω, τι θέλω να µάθω, τι 
έχω µάθει, πώς έµαθα ό,τι έµαθα. 

Τα είδη της γνώσης και οι γνωστικές δεξιότητες 

Γενικά  

o Η γνώση αποτελεί ανθρώπινο κατασκεύασµα. 

o ∆εν λαµβάνεται παθητικά, αλλά χτίζεται ενεργητικά από το υποκείµενο. 

o Η γνώση διακρίνεται σε προσωπική και δηµόσια (κατασκευασµένη από µια 
κοινότητα επιστηµόνων). 

o Η πραγµατικότητα είναι αντικειµενική, η γνώση όµως όχι.  

o Έλεγχος της γνώσης είναι το πείραµα και γενικά η εµπειρία. 
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o Ο µόνος έλεγχος για την ισχύ της γνώσης είναι ο βαθµός εναρµόνισής της µε την 
εµπειρία. 

 

Βασικές γνωστικές δεξιότητες 

1. Συλλογής δεδοµένων 

o παρατήρηση 

o αναγνώριση 

o ανάκληση 

2. Αλληλοσυσχετίσεων / οργάνωση δεδοµένων 

o σύγκριση 

o κατηγοριοποίηση 

o διάταξη 

o ιεράρχηση 

3. ενδο-συσχετίσεων ανάλυσης δεδοµένων 

o ανάλυση δοµικών στοιχείων 

o διάκριση σχέσεων 

o διάκριση µοτίβων 

o διάκριση γεγονότων από εκτιµήσεις και κριτική αξιολόγηση 

o διευκρίνιση 

4. Υπέρβασης δεδοµένων 

o επεξήγηση 

o πρόβλεψη 

o υπόθεση 

o συµπερασµός 

o επαλήθευση 

o εντοπισµός αντιφάσεων / αντιθέσεων 

o διοργάνωση γνώσης 

o περίληψη 

o αξιολόγηση 

Η γνώση είναι δυνατό να προκύψει ακολουθώντας µία από τις παρακάτω µεθόδους: 

� ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ: Εντοπισµός – Οργάνωση – Αξιοποίηση δεδοµένων 

Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο ο µαθητής: 

o Αναλύει έννοιες, προβλήµατα, απόψεις, συµπεριφορές, κείµενα, στα συστατικά τους 
µέρη µε κριτήρια που έχει ορίσει. 

o Καταγράφει τα περιθώρια και τα µέσα που έχει, για να ολοκληρώσει τη δράση (πόσο 
χρόνο, ποιος θα κάνει κ.τ.λ.). 
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o Χωρίζει το έργο σε στάδια και βήµατα. 

o Αποτιµά συνεχώς τη δουλειά του: «Καλά σκέφτηκα να το κάνω έτσι ή έπρεπε να 
ψάξω άλλο δρόµο, άλλον τρόπο». 

o Τελική αξιολόγηση: «Τα πήγα καλά». 

� ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ: Αναδιοργάνωση – Ποικιλότροπη Ανασύνθεση / Απόδοση δεδοµένων 

Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο ο µαθητής: 

o Αναδιατυπώνει ένα πρόβληµα από µια άλλη οπτική. Για παράδειγµα: «ποιο µάθηµα 
σου αρέσει. Ποιο δε σου αρέσει. Φτιάξε ασκήσεις στο µάθηµα που δε σου αρέσει µε 
στοιχεία από το µάθηµα που σου αρέσει». 

o Ανατυπώνει ένα πρόβληµα από τη µεριά κάποιου άλλου προσώπου (π.χ. αυτού που 
διαφωνεί µαζί του). 

o Γράφει όσες ιδέες του έρχονται, γράφει ποιήµατα (αλλάζει στίχους, ζωγραφίζει µε 
στίχους).  Υποδύεται ρόλους, επινοεί δικό του κώδικα επικοινωνίας, επινοεί ένα 
παιχνίδι, σχεδιάζει φανταστικές εικόνες. 

o ∆ιατυπώνει επιχειρήµατα για να πείσει τους άλλους (π.χ. να τον ψηφίσουν 
πρόεδρο). 

o Στάσεις: επιµονή, αντοχή στην ασάφεια και στην πολυσηµία, ενθουσιασµός. 

� ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο ο µαθητής: 

o Μαθαίνει να συνεργάζεται.  

o Μοιράζεται ιδέες, προβλήµατα, συναισθήµατα, συµπεριφορές και αντικείµενα.  

o ∆ιαµορφώνει στάσεις: δεσµεύεται, αναλαµβάνει ευθύνες, ολοκληρώνει το έργο, δεν 
αναβάλλει, συγκεντρώνεται. Έχει θέληση.  

Θέµατα πρακτικής µπορούν να αποτελέσουν: µαγειρική, πηλός, σχεδίαση και κατασκευή 

αντικειµένων, διακόσµηση της τάξης, σχεδίαση οδηγών για µικρότερους µαθητές, 

προετοιµασία επιτόπιας έρευνας (επίλυση των πρακτικών του προβληµάτων). Για 

παράδειγµα, σε ένα σχέδιο εργασίας  µε θέµα τους δεινοσαύρους θα µπορούσε να ζητηθεί 

στην αρχή από τους µαθητές: «Τι θα θέλαµε να µάθουµε για τους δεινόσαυρους. Πείτε 

µου όλες τις ιδέες σας. Θα τις γράψω στον πίνακα και µετά θα τις χωρίσουµε σε 

κατηγορίες». 

Η Εννοιολογική Αλλαγή  

Η εννοιολογική αλλαγή είναι η τροποποίηση των αντιλήψεων των µαθητών για την 

ερµηνεία των φυσικών φαινοµένων. Ο ρόλος του δασκάλου πλέον έγκειται στο να 

διαπραγµατεύεται τις ιδέες των παιδιών και να γίνεται "πράκτορας της αλλαγής" 

(εποικοδοµιστική προσέγγιση). Η "εννοιολογική αλλαγή" έχει να κάνει µε την αναδόµηση 

της ήδη υπάρχουσας γνώσης, αφού έχει αποδεχθεί ότι οι ιδέες των παιδιών πολλές φορές 
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είναι "λανθασµένες". Είναι σχετική µε την "προσαρµογή"  του Piaget, αλλά διαφέρει από 

την "αφοµοίωση" που ο ίδιος πρέσβευε. 

Η εννοιολογική αλλαγή χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες: 

1. Την επαύξηση της γνωστικής δοµής, όπου προστίθενται νέα στοιχεία σε 
προϋπάρχουσες γνώσεις, κάτι που µπορεί να γίνει και µε τον παραδοσιακό τρόπο. 

2. Την εναρµόνιση, που αλλάζει τα χαρακτηριστικά του αρχικού µοντέλου. 

3. Την αναδιοργάνωση που είναι και η δυσκολότερη. 

Προκειµένου να επέλθει η αλλαγή της παλιάς άποψης πρέπει: 

� Η παλιά γνώση να είναι µη ικανοποιητική, αφού έτσι θα απαιτηθεί η αλλαγή της. 

� Η νέα γνώση να είναι κατανοητή, και αυτό είναι και το δυσκολότερο σηµείο αφού 
πολλές φορές το παιδί δεν µπορεί ακόµα να την καταλάβει. 

� Η νέα γνώση πρέπει να είναι αρχικά αληθοφανής για να µπορεί να γίνει η αρχική 
προσέγγισή της. 

� Η νέα γνώση πρέπει να είναι παραγωγική, καρποφόρα. Μόνο αν ανοίγει νέους 
δρόµους θα γίνει αποδεκτή. 

Εποικοδοµητική προσέγγιση για τη διδασκαλία εννοιών µε τη χρήση 

Τ.Π.Ε. 

Η προσέγγιση αυτή στηρίζεται στη θεωρία της εποικοδόµησης της  γνώσης 

(constructivism) στην οποία κυρίαρχο ρόλο µπορούν να έχουν οι ιδέες των µαθητών. Στη 

συγκεκριµένη προσέγγιση δίνεται έµφαση στις εποικοδοµητικές και συνεργατικές 

διαδικασίες, στη δηµιουργικότητα, στην ανοικτή σκέψη. Ο δάσκαλος έχει διακριτικό ρόλο 

και εναρµονίζει τη διδασκαλία του ανάλογα µε τις ιδέες των µαθητών µε απώτερο σκοπό 

την αλλαγή των "πρώιµων αντιλήψεων" των παιδιών για τον κόσµο. 

Η εποικοδοµητική προσέγγιση διδασκαλίας περιλαµβάνει 5 φάσεις (στάδια): 

1. του προσανατολισµού  

2. της ανάδειξης των ιδεών των µαθητών  

3. της αναδόµησης των ιδεών  

4. της εφαρµογής των νέων ιδεών  

5. της ανασκόπησης 

 

Γνωστικές δεξιότητες - ∆ιδακτικά εργαλεία 

α. Οι ερωτήσεις. 

� Η ερώτηση είναι έµφυτη στο παιδί, αλλά στο σχολείο έτσι όπως λειτουργεί σήµερα, η 
τάση αυτή περιορίζεται από τον φόβο µήπως η ερώτηση που θα κάνει φανεί απλοϊκή.  
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� Η διατύπωση της ερώτησης µε εκφράσεις του τύπου "τί νοµίζεις" κ.τ.λ., δίνει την 
ευχέρεια στον µαθητή να απαντήσει πιο ελεύθερα.  

Οι ερωτήσεις λοιπόν, πρέπει να λειτουργούν ως εξής: 

o Να αναδεικνύουν τη γνώµη του µαθητή. 

o Να µην επιδέχονται µία µόνο απάντηση. 

o Να µην τίθενται σε προσωπικό επίπεδο, αλλά να απευθύνονται σε όλους 

o Να αποτελούν προέκταση της αφόρµησης και να µην επιβεβαιώνουν την 
αυθεντικότητα του δασκάλου. 

o Να µη δίδονται άµεσα, αλλά να ακολουθούν µια εικόνα, ένα κείµενο κ.τ.λ.. 

o Να µην εισάγονται µε το ΠΩΣ και το ΓΙΑΤΙ, αλλά να τονίζεται το προσωπικό στοιχείο 
και η γνώµη του µαθητή. 

 

β. Ο ∆ιάλογος  

Το εργαλείο αυτό χωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες: Τον Σωκρατικό ∆ιάλογο του δασκάλου 

µε τους µαθητές και τον διάλογο µεταξύ των µαθητών. Η µαιευτική µέθοδος στηρίζεται 

στις εξελισσόµενες ερωτήσεις, µε σκοπό να καταλήξουν οι µαθητές µόνοι τους 

στηριζόµενοι στις δικές τους νοητικές δεξιότητες στις απόψεις που επιδιώκει ο δάσκαλος.  

γ. Η Οµάδα 

Έχει αποδειχτεί ότι παιδιά που δουλεύουν σε ζεύγη ή οµάδες παράγουν περισσότερο 

επαρκείς λύσεις απ' ότι τα παιδιά που δουλεύουν µόνα τους. Όταν οι άνθρωποι 

συνεργάζονται στα πλαίσια µιας µικρής οµάδας τροποποιούν ευκολότερα τις απόψεις τους, 

όταν µάλιστα πρέπει να την αποδώσουν κάπως τυποποιηµένη. Ιδιαίτερα σήµερα που η 

αποµόνωση αποτελεί κοινωνικό πρόβληµα, η συνεργατική µάθηση µπορεί να την 

καταπολεµήσει από τα χρόνια του σχολείου. Ιδιαίτερα για στα γνωστικά αντικείµενα, όπου 

κάθε µαθητής έχει και µια δική του αντίληψη για τα δρώµενα, η συνεργασία είναι 

απαραίτητη. 

Η εργασία σε οµάδες είναι αποδοτική όταν: 

� Περιλαµβάνει δύο ή περισσότερα πρόσωπα µε κοινούς στόχους. 

� Τα µέλη της οµάδας έχουν διαφορετικούς ρόλους που µοιράστηκαν µε κοινή 
συµφωνία. 

� Κάθε µέλος έχει την ευκαιρία να προσφέρει στο κοινό έργο. 

� Η ατµόσφαιρα είναι τέτοια που κάθε µέλος µπορεί να µαθαίνει από τα υπόλοιπα. 

� Τα µέλη εργάζονται χρησιµοποιώντας το µέγιστο των δυνατοτήτων τους και 
υπερβαίνουν τις αδυναµίες τους προάγοντας το έργο της οµάδας. 

� Ενθαρρύνεται ένα περιβάλλον εµπιστοσύνης και συνεργατικής ευθύνης 

� Τα παιδιά εργαζόµενα σε οµάδες αισθάνονται πολύ πιο ενεργά και υπεύθυνα, 
βλέποντας τους κόπους τους να αποδίδουν.  
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δ. Η γνωστική σύγκρουση 

Με τον όρο αυτό περιγράφουµε τη σύγκρουση ανάµεσα σ' αυτό που το παιδί προβλέπει να 

συµβεί και σ' εκείνο που στην πραγµατικότητα συµβαίνει. Αποτελεί κύριο µηχανισµό 

αναδιοργάνωσης της γνώσης.  Η αποκτώµενη γνώση είναι σταθερότερη όταν ο µαθητής 

αναγνωρίσει µόνος του το πρόβληµα. Χρειάζεται, βέβαια, προσοχή στην αντιµετώπισή της 

διότι, αν λάβουµε υπ' όψιν τον ψυχολογικό παράγοντα και την αντίδραση της τάξης, ο 

µαθητής πιθανώς να την βιώσει τραυµατικά. Για να την εκµεταλλευτούµε σωστά πρέπει να 

ξέρουµε τις αρχικές απόψεις των παιδιών και το κλίµα στην τάξη να είναι κατάλληλο για 

ερευνητική εργασία. Μόνο µε το πείραµα, τη δοκιµή και την πλάνη το παιδί µπορεί να 

δηµιουργήσει γνωστική σύγκρουση. Στους µαθητές, η απλή αναφορά της επιστηµονικής 

άποψης (την οποία δεν παρήγαγαν οι ίδιοι) δεν είναι σε θέση να το κάνει. 

ε. Αναλογίες - µεταφορές 

Οι επιστήµονες για να γίνουν κατανοητοί πολλές φορές χρησιµοποιούν κάποιες µεταφορές 

για να σχηµατοποιήσουν τις απόψεις τους. Με τον τρόπο αυτό προσεγγίζουν τοµείς που 

δεν τους είναι οικείοι και προσπαθούν να τους αντιµετωπίσουν µε βάση τις γνώσεις που 

έχουν ήδη. Η µεταφορά ενισχύει την γλωσσική επάρκεια και µεταφέρει επιπλέον µηνύµατα 

που δεν κωδικοποιούνται µε τη γλώσσα. Πρέπει, ωστόσο, να προσεχθεί η µεταφορά ώστε 

να γίνεται αντιληπτή από τον µαθητή και να εµπίπτει στο γνωστικό του πεδίο, καθώς 

επίσης και να είναι τέτοια που να µην ισχύει την εναλλακτική άποψή του.  Η αξία της 

βασίζεται στο γεγονός ότι υπάρχουν σχέσεις ανάµεσα σε ξεχωριστές γνωστικές περιοχές. 

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί µπορούν να βοηθήσουν τους µαθητές να αναπτύξουν την 

αυτορρύθµιση και τον αναστοχασµό δίνοντάς τους ευκαιρίες: 

� Να σχεδιάζουν πώς να λύνουν προβλήµατα, να οργανώνουν πειράµατα, να διαβάζουν 
βιβλία κ.λπ.. 

� Να αξιολογούν τις προτάσεις, τα επιχειρήµατα, τις λύσεις προβληµάτων κ.λπ. των 
άλλων ή των ίδιων. 

� Να ελέγχουν τον τρόπο σκέψης τους και να θέτουν ερωτήµατα στον εαυτό τους για 
την κατανόησή τους («Γιατί κάνω αυτό που κάνω; Πόσο καλά το κάνω; Τι αποµένει να 
κάνω;» κ.λπ.). 

� Να αναπτύσσουν ρεαλιστικές γνώσεις για τον εαυτό τους ως µαθητές (π.χ. «Είµαι 
καλός στη Γλώσσα, αλλά χρειάζοµαι δουλειά στα Μαθηµατικά»). 

� Να θέτουν τους δικούς τους µαθησιακούς στόχους. 

� Να γνωρίζουν ποιες είναι οι πιο αποτελεσµατικές στρατηγικές που πρέπει να 
χρησιµοποιήσουν, και το πότε να τις θέσουν σε εφαρµογή. 
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6.5 Ανάπτυξη, εφαρµογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων 

και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείµενο  

Το εκπαιδευτικό σενάριο 

Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται µε οργανωµένο 

τρόπο, ώστε να είναι αποτελεσµατική για τον εκπαιδευτικό και για τους µαθητές. Η 

οργάνωση της χρήσης των Τ.Π.Ε. είναι δυνατό να επιτευχθεί µέσω εκπαιδευτικών 

σεναρίων τα οποία θα περιγράφουν την προεργασία που απαιτείται κατά περίπτωση, την 

εκπαιδευτική πορεία στην τάξη καθώς και την αξιολόγηση της όλης διαδικασίας µετά τη 

διδασκαλία. 

Τι είναι ένα εκπαιδευτικό σενάριο  

Ως σενάριο θα µπορούσε να οριστεί µία δοµηµένη, πλήρης και εφαρµόσιµη διδακτική 

πρόταση. Ο όρος «δοµηµένη» αναφέρεται στη µορφή του σεναρίου, η οποία είναι σαφής, 

διακρίνεται σε θεµατικές ενότητες και στηρίζεται σε ένα µοντέλο συγγραφής σεναρίων. Ο 

όρος «πλήρης» αναφέρεται στο σύνολο των παιδαγωγικών και γνωστικών πτυχών της 

µαθησιακής διαδικασίας που προτείνει το σενάριο. Τέλος ο όρος «εφαρµόσιµο» 

προσδιορίζει το πλαίσιο λειτουργίας και εφαρµογής του σεναρίου σε πραγµατικές 

συνθήκες διδασκαλίας. 

Τα σενάρια και οι συνοδευτικές δραστηριότητες που θα προκύψουν από την εφαρµογή 

των σχετικών λογισµικών στη προσχολική και στη πρωτοβάθµια εκπαίδευση θα πρέπει να: 

� προϋποθέτουν οικονοµηµένο και οργανωµένο σχεδιασµό 

� έχουν σαφή και ευδιάκριτη δοµή, µε βάση τις γενικότερες προδιαγραφές του ΑΠΣ για 

τη διδακτική του κλάδου ΠΕ60/70 

� αξιοποιούν µε ισορροπία και οικονοµία τα µέσα και τα εργαλεία µάθησης 

� προωθούν τις συνεργατικές δραστηριότητες 

� ενισχύουν την κατευθυνόµενη ανακάλυψη και την ενεργό συµµετοχή των 

συµµετεχόντων στη µαθησιακή διαδικασία 

� υποστηρίζουν την οικοδόµηση της νέας γνώσης µε βάση τις προϋπάρχουσες 

αντιλήψεις και εµπειρίες των εκπαιδευοµένων 

� καθιστούν σαφείς τους επιδιωκόµενους µαθησιακούς στόχους 

� επιµένουν στον διερευνητικό χαρακτήρα της µάθησης 

� επικοινωνούν µε τις ειδικότερες θεωρίες και µεθόδους που εφαρµόζονται στη 

διδακτική  

� συµµορφώνονται σε κριτικές µαθησιακές διαδικασίες και τεχνικές µάθησης 

� προσφέρονται για αξιολόγηση. 
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Η θεώρηση του διδακτικού έργου µέσα από καλά σχεδιασµένα σενάρια ευνοεί την 

προσπάθεια µετάβασης του σπουδαστή: 

� από την παθητικότητα �στη δραστηριοποίηση, 

� από την εξάρτηση � στην ανεξαρτησία, 

� από το κλειστό σχολικό περιβάλλον � στο ανοιχτό σχολείο της ζωής, 

∆οµή ενός σεναρίου 

Ένα σενάριο αποτελείται από: 

� τους µαθησιακούς/διδακτικούς στόχους 

� την κεντρική ιδέα(/τίτλος) που διέπει το σενάριο 

� τους εµπλεκόµενους και τους ρόλους τους (π.χ. µαθητής, καθηγητής, συµµαθητής, 
κ.α. ποιος ο ρόλος του κάθε έναν από αυτούς) 

� τις δραστηριότητες που θα πραγµατοποιούν οι εµπλεκόµενοι (π.χ. οι µαθητές θα 
συζητούν – γράφουν – διαβάζουν – ρωτούν – απαντούν – σχολιάζουν – εξηγούν – 
εφαρµόζουν – αναλύουν – συνθέτουν – προβληµατίζονται – αξιολογούν και 
αξιολογούνται) 

� το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό (µαθησιακοί πόροι–αντικείµενα) σε ψηφιακή ή 
µη µορφή. 

� τις Τ.Π.Ε. που προτείνονται προς χρήση (π.χ. εκπαιδευτικό λογισµικό) 

 

Κριτήρια αξιολόγησης σεναρίων 

Το βασικό κριτήριο της αξιολόγησης της ποιότητας ενός σεναρίου είναι το κατά πόσο είναι 

εντάξιµο στο κύριο διδακτικό έργο και την καθηµερινή πραγµατικότητα του σχολείου 

καθώς επίσης και πόσο ανταποκρίνεται στις ανάγκες των µαθητών, των εκπαιδευτικών και 

των στόχων του σχολικού αναλυτικού προγράµµατος. 

 

Ειδικότερα ένα σενάριο θα πρέπει: 

� Να έχει ξεκάθαρους επιδιωκόµενους διδακτικούς στόχους, να βασίζεται σε καλά 
τεκµηριωµένη  παιδαγωγική θεώρηση, και να γίνεται σαφής η σύνδεση του µε το 
αναλυτικό πρόγραµµα.  

� Να διευκολύνει τη διαθεµατική προσέγγιση. 

� Να ενισχύει τη διερευνητική, οµαδική και ενεργητική µάθηση. 

� Να αξιοποιεί τις Τ.Π.Ε. (υπερµέσα, δικτυακές υπηρεσίες, εκπαιδευτικό λογισµικό 
ανοικτού τύπου) και όπου είναι δυνατόν τη δυνατότητα πολλαπλών ταυτόχρονων 
αναπαραστάσεων. Επιθυµητό θα ήταν όπου είναι δυνατό να δίνονται περισσότερες από 
µία εναλλακτικές επιλογές στη χρήση Τ.Π.Ε. 
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� Να παρέχει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να το επεκτείνει είτε  προσθέτοντας νέες 
δραστηριότητες στο ίδιο θεµατικό πεδίο είτε εφαρµόζοντάς το σε άλλο γνωστικό 
αντικείµενο. 

Στην Α/θµια εκπαίδευση το εκπαιδευτικό σενάριο θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από: 

� απλότητα, 

� ξεκάθαρους ρόλους για κάθε µαθητή, 

� σαφή ορισµό της αλληλεπίδρασης, 

� πρόβλεψη του χρόνου έκαστης δραστηριότητας, 

� αξιοποίηση της φυσικής τάσης του παιδιού για διερεύνηση και δηµιουργικότητα, 

� δυνατότητα καλλιέργειας όχι µόνο δεξιοτήτων, αλλά και στάσεων ζωής, 

� παροχή ευκαιριών για συνεργατικότητα µεταξύ µαθητών στο στενό πλαίσιο της 
σχολικής τάξης ή ακόµα καλύτερα στο πλαίσιο εικονικών τάξεων µεταξύ διαφορετικών 
σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να δώσουν βάρος σε σενάρια που περιλαµβάνουν συνεργατικές 

δράσεις αφού έτσι θα δίνονται ευκαιρίες για ανάπτυξη των σχέσεων µεταξύ των µαθητών–

µελών µιας οµάδας, µε τη συνεπακόλουθη ανάπτυξη των αισθηµάτων αλληλοεκτίµησης, 

εµπιστοσύνης και συνεργασίας (συζήτηση και επίλυση ενός προβλήµατος) µεταξύ των 

µελών της οµάδα. 

 

Ειδικότερα, ένα σενάριο συνεργατικής µάθησης αποτελείται από τα ακόλουθα έξι βασικά 

εννοιολογικά στοιχεία: 

� Στόχοι Μάθησης (Learning Objectives): γνωστικοί και µεταγνωστικοί, 
συναισθηµατικοί- σχετικοί µε τη δηµιουργία των κινήτρων 

� ∆ραστηριότητες (Activities): υποστηρίζουν την ανάπτυξη του γνωστικού τοµέα του 
µαθητή, του κοινωνικού περιβάλλοντος και της εµπλοκής του τεχνολογικού τοµέα για 
τη διευκόλουνση των προηγουµένων  

� Σειρά ∆ραστηριοτήτων (Sequence of Activities): αυτή αφήνεται στους µαθητές 

� Ρόλοι (Distributed Roles): οι µαθητές ορίζουν τους ρόλους  

� Απεικόνιση (Representation): µέσω ποιου εργαλείου πραγµατοποιείται η δράση και 
γίνεται η απεικόνιση των αποτελεσµάτων της 

� Ανάλυση διαδραστικότητας (Interaction Analysis): καταγραφή στοιχείων του τρόπου 
συνεργασίας και των ενδιάµεσων και τελικών αποτελεσµάτων (προϊόντων) 
αλληλεπίδρασης και αντιστοίχισή τους µε συγκεκριµένα πρόσωπα και χρόνο 

 

Καθώς θεωρείται ότι οι Τ.Π.Ε. µπορούν να λειτουργήσουν ως µέσο προώθησης της 

κατανόησης εννοιών και ανάπτυξης ικανοτήτων ερµηνείας, καλύπτοντας έτσι το κενό που 

αφήνουν σε αυτούς τους δύο τοµείς οι παραδοσιακές µορφές διδασκαλίας, κρίνεται 

απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να 
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υλοποιούν εκπαιδευτικά σενάρια που αξιοποιούν την προστιθέµενη αξία των Τ.Π.Ε.. Αυτό 

επιτυγχάνεται µε την εξάσκησή τους τόσο στο σχεδιασµό σεναρίων, όσο και µε την 

υλοποίηση ενδεικτικών από αυτά σε συνθήκες που προσοµοιώνουν εκείνες της σχολικής 

τάξης. Ιδιαίτερης σηµασίας θεωρείται η αξιολόγηση ενός σεναρίου µετά την υλοποίησή 

του.  

 

Οι δραστηριότητες ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού σεναρίου ακολουθούν έναν κύκλο 

διαφορετικών φάσεων, κάθε µία από τις οποίες αποτελεί προϋπόθεση για την ύπαρξη και 

παρουσία της άλλης: 

� Σχεδιασµός: προσδιορίζεται η κεντρική ιδέα, το γνωστικό αντικείµενο, οι µαθησιακοί 
στόχοι, οι ρόλοι των εµπλεκοµένων και ο τρόπος αξιολόγησης των µαθητών. 

� Προετοιµασία: περιγράφονται σε λεπτοµέρεια οι δραστηριότητες των εµπλεκοµένων 
και συσχετίζονται σε τους µαθησιακούς στόχους,  συλλέγεται υποστηρικτικό υλικό, 
προσδιορίζεται  το υλικό που πρέπει να δηµιουργηθεί και οι Τ.Π.Ε. που θα 
αξιοποιηθούν οι οποίες εξαρτώνται από το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό πλαίσιο και 
τεχνο-οικονοµικούς περιορισµοούς. 

� Ανάπτυξη: δηµιουργείται µαθησιακό υλικό σε ψηφιακή ή µη µορφή (π.χ. ηλεκτρονικές 
σηµειώσεις, φύλλα εργασίας, online τεστ αξιολόγησης, κλπ), γίνεται προµήθεια, 
εγκατάσταση και πιλοτική χρήση των Τ.Π.Ε. που θα χρησιµοποιηθούν και παρέχεται 
συµπληρωµατικό επεξηγηµατικό-βοηθητικό υλικό για τους µαθητές. 

� Ολοκλήρωση: ενοποιούνται το µαθησιακό υλικό, οι Τ.Π.Ε. που θα χρησιµοποιηθούν 
µια το  συµπληρωµατικό επεξηγηµατικό-βοηθητικό υλικό σε µία ολοκληρωµένη και 
ενιαία µορφή (π.χ. δηµιουργία φακέλου, ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού περιβάλλοντος 
σε ένα σύστηµα διαχείρισης της µαθησιακής διαδικασίας, κ.ο.κ.). 

� Αξιολόγηση: γίνεται αποτίµηση της µαθησιακής αποτελεσµατικότητας της διδακτικής 
διαδικασίας που πραγµατοποιήθηκε βάση του εκπαιδευτικού σεναρίου. 
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Η οργάνωση ενός σεναρίου µε Τ.Π.Ε.  

Η οργάνωση ενός εκπαιδευτικού σεναρίου το οποίο θα αξιοποιεί και τις Τ.Π.Ε. προϋποθέτει 

την προσέγγιση του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως νοητικού εργαλείου και το σχεδιασµό 

κατάλληλων δραστηριοτήτων, ώστε να καθίσταται δυνατή η ενεργή νοητική συµµετοχή 

του µαθητή στη µαθησιακή διαδικασία.  

Είναι σηµαντικό να τονισθεί σε αυτό το σηµείο ότι στη σχεδίαση από τον εκπαιδευτικό 

τέτοιων σεναρίων θα πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη ότι δεν χρησιµοποιείται ο 

υπολογιστής για να εκτελεστούν δραστηριότητες οι οποίες θα ήταν δυνατόν να 

υλοποιηθούν ικανοποιητικά και χωρίς υπολογιστή. Επίσης, η οργάνωση ενός 

εκπαιδευτικού σεναρίου δεν αφορά µόνο στη σχεδίαση µιας σειράς δραστηριοτήτων 

βασισµένων σε ένα ή περισσότερα επιλεγµένα λογισµικά. Πολύ περισσότερο, το σενάριο 

αποτελεί βαθύτερη διείσδυση στην εκπαιδευτική πρακτική και αναφέρεται στην ανάλυση 

της εκπαιδευτικής µεθόδου και της στρατηγικής σύµφωνα µε την οποία προτείνεται να 

εφαρµοσθούν οι δραστηριότητες, στους προτεινόµενους ρόλους που καλούνται να παίξουν 

οι συµµετέχοντες (µαθητές, εκπαιδευτικοί), αλλά και στη δοµή της συνεργασίας µεταξύ 

διαφορετικών οµάδων. Το σενάριο πρέπει να είναι σχεδιασµένο µε ευέλικτο τρόπο ώστε να 

επιτρέπει παρέµβαση και αλλαγή από µέρους του µαθητή και εκπαιδευτικού και 

δηµιουργική χρήση του σεναρίου σε πολλαπλές περιπτώσεις. Επίσης πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα επέκτασης τόσο ανάλογα µε τον αριθµό των µαθητών που παίρνουν µέρος, 

αλλά και σε άλλες θεµατικές. 

Στη συνέχεια αναλύονται ο βασικός σκοπός των σεναρίων µε Τ.Π.Ε., η δοµή τους, η 

επεκτασιµότητά τους, η αξιολόγησή τους και τέλος παρουσιάζεται ένα αντιπροσωπευτικό 

παράδειγµα σεναρίου. 

Βασικός Σκοπός  

Ο βασικός σκοπός ενός εκπαιδευτικού σεναρίου µε χρήση Τ.Π.Ε. είναι η επίτευξη των 

µαθησιακών και γνωστικών στόχων του µε την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.. 

Ειδικότερα αποσκοπείται οι µαθητές να αναζητούν, να συλλέγουν, να επιλέγουν, να 

επεξεργάζονται και να παρουσιάζουν την πληροφορία µε χρήση των Τ.Π.Ε.. Με αυτό τον 

τρόπο αποκτούν δεξιότητες στη συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων αλλά και για στη 

χρήση τους για την επίλυση προβληµάτων. Επίσης, καθώς κυρίως οι δραστηριότητες 

τέτοιων σεναρίων υλοποιούνται οµαδικά, ένας δευτερογενής σκοπός είναι η 

κοινωνικοποίηση και η καλλιέργεια οµαδικού πνεύµατος στους µαθητές. Ακόµα, η 

οργάνωση εκπαιδευτικών σεναρίων µε Τ.Π.Ε. αποσκοπεί στην εµπλοκή διαφόρων 

γνωστικών περιοχών και διαφορετικής φύσης παραγόντων στην εκµάθηση και διδασκαλία 
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µιας διδακτικής ενότητας και συµβάλλει στην αναβάθµιση της διδακτικής πρακτικής, της 

εξοµάλυνσης δυσκολιών κατανόησης και της µαθησιακής επικοινωνίας. 

Η οργάνωση ενός εκπαιδευτικού σεναρίου περιλαµβάνει τους παρακάτω άξονες: 

Ιδέα / Πρωτοτυπία σεναρίου 

Περιγράφεται η ιδέα που διέπει το σενάριο και η οποία το καθιστά πρωτότυπο (π.χ. 

σύνδεση της Φυσικής µε καθηµερινές τεχνολογικές εφαρµογές) 

Τάξη 

Καταγράφεται η εκπαιδευτική βαθµίδα και η τάξη για την οποία προτείνεται το σενάριο 

(π.χ. Ε’ τάξη ∆ηµοτικού) 

Γνωστικά Αντικείµενα 

Αναφέρονται τα γνωστικά αντικείµενα που εµπλέκονται στο σενάριο (π.χ. Μαθηµατικά και 

Αισθητική Αγωγή). Σηµειώνεται ότι τα σενάρια µε Τ.Π.Ε. µπορούν να διευκολύνουν τη 

διαθεµατική προσέγγιση των γνωστικών αντικειµένων µε την οποία δίνεται η δυνατότητα 

να αξιοποιηθούν στοιχεία από διαφορετικές επιστήµες για τη διδασκαλία. 

∆ιδακτική ενότητα 

Καταγράφεται ο τίτλος της διδακτικής ενότητας του αναλυτικού προγράµµατος µε την 

οποία είναι συναφές το σενάριο. 

Σκοπός / ∆ιδακτικοί στόχοι 

Καταγράφονται ο βασικός σκοπός και οι επιµέρους διδακτικοί στόχοι του σεναρίου. Σε 

αυτούς περιλαµβάνονται τόσο οι στόχοι όπως διατυπώνονται στο αναλυτικό πρόγραµµα, 

όσο και εκείνοι που προκύπτουν από το συγκεκριµένο σενάριο και σχετίζονται µε τη χρήση 

των Τ.Π.Ε.. 

∆ιδακτική θεωρία - προσέγγιση  

Περιγράφεται η µαθησιακή και διδακτική θεωρία- προσέγγιση που διέπει το σενάριο (π.χ. 

ανακαλυπτική µάθηση) 

Τεχνολογικά εργαλεία  

Απαριθµούνται τα εργαλεία των Τ.Π.Ε. που απαιτούνται για την υλοποίηση του 

εκπαιδευτικού σεναρίου. Τέτοια εργαλεία είναι ο αριθµός των ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

ο προβολέας (data projector), ο εκτυπωτής, ο σαρωτής, οι τίτλοι του εκπαιδευτικού 

λογισµικού, οι τίτλοι του λογισµικού γενικότερων εφαρµογών, οι διευθύνσεις ιστοσελίδων 

στο διαδίκτυο. 
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Χρήση συµπληρωµατικού υλικού 

Περιγράφεται το συµπληρωµατικό υλικό που συνοδεύει τα τεχνολογικά εργαλεία, όπως για 

παράδειγµα τα φύλλα εργασίας, ο πειραµατικός εξοπλισµός κ.α.. 

Συνθήκες / Οργάνωση τάξης 

Περιγράφεται ο τρόπος οργάνωσης τόσο της σχολικής αίθουσας (ή του σχολικού 

εργαστηρίου) καθώς και της σχολικής τάξης. Για παράδειγµα αναφέρεται αν οι µαθητές θα 

χωρισθούν σε οµάδες, πόσοι µαθητές θα αποτελούν µια οµάδα, τι εξοπλισµό θα έχει η 

κάθε οµάδα στη διάθεσή της. Η υλοποίηση σεναρίων µε Τ.Π.Ε., και κυρίως όταν είναι 

διαθέσιµο εργαστήριο µε ικανό αριθµό Η/Υ, προσφέρεται ιδιαίτερα για οµαδοσυνεργατικού 

τύπου διδασκαλία. 

Χρονική διάρκεια σεναρίου  

Προσδιορίζεται η διάρκεια του σεναρίου σε διδακτικές ώρες υλοποίησής του. 

Προετοιµασία   

Καταγράφονται προκαταρκτικές ενέργειες που απαιτούνται από τον εκπαιδευτικό ή τους 

µαθητές πριν την έναρξη υλοποίησης του σεναρίου. Επίσης περιγράφεται η απαιτούµενη 

γνωστική και τεχνολογική υποδοµή µαθητών. 

∆ραστηριότητες 

Περιγράφονται οι δραστηριότητες που περιλαµβάνει το σενάριο. Σηµειώνεται εδώ ότι η 

επιλογή κατάλληλης δραστηριότητας συνεπάγεται ότι ο υπολογιστής επιτρέπει την 

ενασχόληση µε τις λεγόµενες ανώτερες νοητικές δεξιότητες (ανάλυση, σύνθεση, 

αξιολόγηση, διατύπωση υποθέσεων, επίλυση προβληµάτων κ.τ.λ.). 

Περιγραφή / οδηγίες δραστηριοτήτων φύλλου εργασίας  

∆ίνονται σύντοµες οδηγίες για τις δραστηριότητες που περιλαµβάνονται στα φύλλα 

εργασίας. 

Αξιολόγηση 

Περιγράφονται οι διαδικασίες αξιολόγησης της επίτευξης των διδακτικών στόχων του 

σεναρίου. Αυτές µπορεί είτε να πραγµατοποιούνται µέσω των Τ.Π.Ε. είτε µε άλλους 

τρόπους (π.χ. γραπτή δοκιµασία). 

Παρατηρήσεις / Κριτική 

Αναφέρονται τόσο τα θετικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το σενάριο, ώστε να δοθεί 

έµφαση σε αυτά και κατά την υλοποίησή του, όσο και οι δυσκολίες και τα εµπόδια που 

είναι δυνατό να προκύψουν ώστε να προβλεφθεί ο τρόπος αντιµετώπισής τους. 
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Επεκτασιµότητα σεναρίου 

Κατά την οργάνωση ενός σεναρίου περιγράφονται και δυνατότητες επέκτασής του µέσω 

πιθανών παραλλαγών. Αυτό είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί σε πρώτο επίπεδο µε την 

επινόηση από πλευράς του εκπαιδευτικού διαφόρων συναφών σεναρίων τα οποία θα 

αναφέρονται σε παρόµοια προβλήµατα προς επίλυση από τους µαθητές µε τη συνδροµή 

του ίδιου λογισµικού. Σε ένα δεύτερο επίπεδο το σενάριο µπορεί να επεκταθεί στο ίδιο 

γνωστικό αντικείµενο αλλά µε τη χρήση άλλων συναφών τίτλων εκπαιδευτικού 

λογισµικού.  

Αξιολόγηση σεναρίου 

Η αξιολόγηση του σεναρίου µετά την υλοποίησή του απαιτεί από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό 

να καταγράψει σύντοµες παρατηρήσεις σχετικά µε τη διεξαγωγής της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας αλλά και τη χρήση των Τ.Π.Ε.. Για παράδειγµα µπορεί να σηµειώσει πώς 

χρησιµοποιήθηκε το διαδίκτυο από τους µαθητές, πόσο βοήθησε η χρήση του διαδικτύου, 

τι διαφορετικό θα έκανε την επόµενη φορά που θα δίδασκε αυτό το µάθηµα. Η αξιολόγηση 

του σεναρίου είναι ιδιαίτερα χρήσιµη τόσο για την επόµενη φορά που πιθανόν θα 

χρησιµοποιηθεί το ίδιο σενάριο από άλλο συνάδελφο ή σε άλλους µαθητές, όσο και για τη 

βελτίωση των σεναρίων που θα δοµήσει στο µέλλον ο ίδιος εκπαιδευτικός. 
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Υπόδειγµα Σεναρίου 

Το σενάριο που παρατίθεται ως υπόδειγµα προφανώς δεν είναι το µοναδικό που µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για αυτό το σκοπό.  

Σεισµοί: πρόληψη & προστασία 

Θεµατική Περιοχή 

Παρουσίαση και χρήση επιλεγµένων κατηγοριών εκπαιδευτικών λογισµικών µέσα από 

σενάρια 

Ενότητες  

Γνωριµία µε αντιπροσωπευτικές κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισµικού και χρήση τους 

µέσω σεναρίων (αξιοποίηση ανοιχτού & κλειστού τύπου εκπ/κού λογισµικού). 

Στόχοι 

Οι εκπαιδευόµενοι: 

• να γνωρίζουν τη λειτουργικότητα αντιπροσωπευτικών κατηγοριών εκπαιδευτικού 
λογισµικού  µέσω σεναρίων. 

• να σχεδιάσουν και να δηµιουργούν δραστηριότητες που βασίζονται στη χρήση των 
κατηγοριών εκπαιδευτικού λογισµικού. 

∆ραστηριότητες/Σενάριο 

• Παρουσίαση και επεξήγηση λειτουργικότητας αντιπροσωπευτικών εκπαιδευτικών 
λογισµικών µέσα από σενάρια. 

• Σχεδιασµός και εφαρµογή δραστηριοτήτων µε χρήση αντιπροσωπευτικών 
εκπαιδευτικών λογισµικών. Σχολιασµός και συζήτηση. 

Εισαγωγικά Σχόλια 

Το διδακτικό σενάριο που ακολουθεί αποτελεί µια διαθεµατική προσέγγιση η οποία 

βασίζεται σε πληροφοριακό και άλλο υλικό το οποίο αντλείται από το διαδίκτυο. 

Παράλληλα, το σενάριο υλοποιείται µε τη χρήση λογισµικού εφαρµογών γενικής χρήσης 

(κειµενογράφος, λογιστικό φύλλο, εννοιολογική χαρτογράφηση, παρουσιάσεις). Για το 

συγκεκριµένο σενάριο εµπλέκονται έννοιες και θεµατικές περιοχές από Γλώσσα, 

Μαθηµατικά, Ιστορία, Φυσικά και Γεωγραφία. Εννοείται ότι λόγω της υφής του θέµατος 

(σεισµοί), η κύρια έµφαση και ο βασικός άξονας αναφοράς είναι τα Φυσικά.  

∆ιδακτικό Σενάριο 

Μάθηµα: Ερευνώ το Φυσικό Κόσµο Ε-Στ 

Ενότητα: Σεισµοί: πρόληψη & προστασία 
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Στόχοι της ενότητας 

Οι µαθητές: 

� Να µάθουν την ιστορία, τους µύθους, τα αιτία, τις συνέπειες και την προστασία από 
τους σεισµούς. 

� Να αντλήσουν ερωτήµατα αλλά και γνώση από την οργάνωση και σκέψη πάνω στις 
δικές τους εµπειρίες. 

� Να εµπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους µε την κατάλληλη ορολογία. 

� Να αντιληφθούν ότι οι σεισµοί είναι ένα φυσικό φαινόµενο το οποίο συµβαίνει συχνά 
στη χώρα µας. 

� Να διαπιστώσουν ότι δεν πρέπει να φοβόµαστε τους σεισµούς εφόσον τους 
κατανοούµε και είµαστε κατάλληλα προετοιµασµένοι. 

� Να εκπονήσουν ένα δικό τους σχέδιο επιβίωσης ούτως ώστε να είναι έτοιµοι σε 
περίπτωση σεισµού. 

� Να παρατηρήσουν τις αντιδράσεις που πραγµατοποιούνται σε κατάσταση πανικού και 
τα πιθανά δυσάρεστα αποτελέσµατα τέτοιων αντιδράσεων. 

� Να ερευνήσουν τον περιβάλλοντα τους χώρο, φυσικό και κοινωνικό για να 
διαπιστώσουν την ετοιµότητά του για την περίπτωση σεισµού και να κάνουν προτάσεις 
διόρθωσης των κακώς κειµένων. 

� Να λειτουργήσουν οι µαθητές ως φορείς πληροφοριών για τη σχολική και εξωσχολική 
κοινότητα, µε το σχεδιασµό παρουσιάσεων, αφισών, φυλλαδίων ή µικρών φιλµ. 

� Να παρουσιάσουν τα αποτελέσµατα των εργασιών τους στους συµµαθητές τους µε τη 
βοήθεια του λογισµικού. 

� Να συνεργαστούν µε επιτυχία. 

 

1η ∆ραστηριότητα 

Οι µαθητές, εργαζόµενοι σε µικρές οµάδες των δύο, καλούνται να αναζητήσουν 

πληροφορίες σχετικά το σεισµό µέσα από τις πολλές ιστοσελίδες που υπάρχουν στο 

διαδίκτυο. Συγκεκριµένα, εργαζόµενοι σε οµάδες οι µαθητές προσδιορίζουν οι ίδιοι το τι 

επιθυµούν να µάθουν για τους σεισµούς και καταρτίζουν λίστα µε τις ερωτήσεις τους. 

Είναι σηµαντικό στις συζητήσεις που θα γίνουν να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές το τι 

γνωρίζουν ήδη σε σχέση µε αυτό που επιδιώκουν να γνωρίσουν ώστε να υπάρξει µια 

διασύνδεση των προηγούµενων γνώσεων των µαθητών σε συνάρτηση µε όσες θα 

επακολουθήσουν. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι  παρακάτω ιστοσελίδες οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

για το σκοπό της αναζήτησης πληροφοριών: 

http://www.gein.noa.gr  

http://kids.oasp.gr  
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http://kids.gea-ecological.gr/earthquake  

Με βάση το υλικό που υπάρχει στις ιστοσελίδες αυτές οι µαθητές µπορούν να βρουν άµεσα 

απαντήσεις σε ερωτήµατα του τύπου:  

α) τι είναι ο σεισµός;  

β) από τι προκαλείται; 

γ) πώς µετριέται; 

δ) τι συνέπειες έχει; 

ε) πόσο συχνά συµβαίνει στη χώρα µας; 

στ) ποιοι είναι οι πιο καταστροφικοί σεισµοί στον τόπο µας; 

ζ) τι πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες για τους σεισµούς; 

Η δραστηριότητα αυτή απαιτεί σύγκριση, αξιολόγηση και σύνδεση των πληροφοριών από 

διαφορετικά πρωτογενή κείµενα. Οι µαθητές καλούνται να χρησιµοποιήσουν τον 

κειµενογράφο για να συνθέσουν τα σηµαντικότερα σηµεία των διαφορετικών αυτών 

πηγών και να συντάξουν σύντοµες σχετικές εκθέσεις οι οποίες θα απαντούν στα 

ερωτήµατα που οι ίδιοι έθεσαν.  

2η ∆ραστηριότητα 

Επειδή κατά το παραπάνω βήµα η εµπειρία δείχνει ότι οι µαθητές θα τείνουν απλώς να 
αντιγράψουν αυτούσια ολόκληρα τµήµατα των κειµένων, στοιχείο µη επιθυµητό γιατί δε 
συνεπάγεται σκέψη ή κατανόηση, στα πλαίσια της 2ης δραστηριότητας θα ακολουθεί µια 
διαφορετική προσέγγιση. Η προσέγγιση αυτή θα έχει ως σκοπό να κάνει το µαθητή να 
προχωρήσει πέρα από την πληροφορία που έχει συλλεχθεί, να την επεξεργαστεί και να τη 
συσχετίσει, προχωρώντας σε εννοιολογικές εκλεπτύνσεις, ταξινοµήσεις και 
κωδικοποιήσεις. Τα βήµατα αυτά θα επιτευχθούν µέσω της εννοιολογικής χαρτογράφησης 
η οποία είναι µια τεχνική οπτικής αναπαράστασης µιας δεδοµένης γνωστικής δοµής. Οι 
µαθητές µπορούν να χρησιµοποιήσουν κάποιο εξειδικευµένο λογισµικό για την κατασκευή 
των εννοιολογικών χαρτών, είτε pay-ware (Inspiration, Kidspiration κ.τ.λ.) είτε δωρεάν 
(π.χ. Cmap).  

Η κατάρτιση του χάρτη εννοιών θα υποχρεώσει τους µαθητές να προσεγγίσουν την ίδια 
πληροφορία (=τις ίδιες έννοιες) και να την οργανώσουν σε ένα διαφορετικό σύστηµα 
αναπαράστασης µε τη δική του ιδιαίτερη σηµειολογία. Ανάλογα µε το επίπεδο δυσκολίας 
και την προηγούµενη εµπειρία των µαθητών, ο δάσκαλος µπορεί να τους δώσει ένα χάρτη 
εννοιών όπου θα υπάρχουν ήδη κάποιοι βασικοί κόµβοι τους οποίους και θα πρέπει να 
εµπλουτίσουν περαιτέρω και να συσχετίσουν (=συνδέσουν) οι µαθητές. Η κατασκευή των 
χαρτών εννοιών µπορεί να γίνει σε µικρές οµάδες των 2-3 µαθητών.  

Το προϊόν της παραπάνω δραστηριότητας κάθε οµάδας µπορεί να εξυπηρετηθεί ως 
διαφηµιστικό-ενηµερωτικό φυλλάδιο και να αναρτηθεί µόνιµα π.χ. στον πίνακα 
ανακοινώσεων της τάξης των παιδιών αλλά και σε πίνακες ανακοινώσεων στους 
διαδρόµους των σχολείων και/ή άλλων τάξεων.  
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3η ∆ραστηριότητα 

Στα πλαίσια της δραστηριότητας αυτής οι µαθητές ασχολούνται µε φορµαλιστικά-

ερµηνευτικά ζητήµατα των εµπλεκόµενων εννοιών. Η δραστηριότητα αυτή µπορεί να έχει 

τρεις κύριες εκδοχές.  

Γλωσσάριο Εννοιών: οι µαθητές κατασκευάζουν ένα γλωσσάριο εννοιών στο οποίο κάθε 

έννοια αντιστοιχίζεται και µε ένα ορισµό-περιγραφή. Οι µαθητές µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν ένα κειµενογράφο για να συντάξουν τους ορισµούς.  

Συχνές Ερωτήσεις: πέρα από τη συµβατική µορφή γλωσσάριου, οι µαθητές µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν επίσης τον κειµενογράφο για να συντάξουν ένα κατάλογο συνηθισµένων 

ερωτήσεων και απαντήσεων σχετικών µε θέµατα σεισµών.  

Υπερκείµενο: οι µαθητές µπορούν να καταρτίσουν ένα σχετικό υπερκείµενο όπου οι 

κόµβοι θα είναι οι έννοιες που σχετίζονται µε τους σεισµούς ο οποίες και θα παραπέµπουν 

στη σχετική περιγραφή τους χρησιµοποιώντας είτε τον κειµενογράφο είτε λογισµικό 

ανάπτυξης ιστοσελίδων.  

Σχετικές πληροφορίες οι µαθητές µπορούν να αναζητήσουν στις ιστοσελίδες:  

http://www.gein.noa.gr  

http://kids.oasp.gr  

Παράλληλα, οι µαθητές µπορούν να σκηνοθετήσουν και να πρωταγωνιστήσουν σε ένα 

σύντοµο ενηµερωτικό βίντεο (διάρκειας π.χ. δύο λεπτών) έχοντας ως στόχο: (α) να 

καθησυχάσουν το κοινό, (β) να ενηµερώσουν σχετικά ότι ο σεισµός µπορεί να 

αντιµετωπιστεί, (γ) να προετοιµάσει το κοινό για σεισµό , (δ) να πληροφορήσει το κοινό 

για την επικινδυνότητα του ελληνικού χώρου  και (ε) να αναπαριστά τα λάθη που κάνουµε 

την ώρα του σεισµού. Το εν λόγω βίντεο µπορεί µετά να διανεµηθεί σε άλλα σχολεία, στον 

τυπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, στα τοπικά ΜΜΕ κ.τ.λ..  

4η ∆ραστηριότητα 

Στα πλαίσια της δραστηριότητας αυτής οι µαθητές πραγµατοποιούν την πρώτη από τις δύο 

διερευνήσεις τους. Η έρευνα τους αυτή αφορά τις εµπειρίες των συµµαθητών τους 

αναφορικά µε κάποια πτυχή του σεισµού. (σηµ: η δραστηριότητα αυτή προϋποθέτει ότι τα 

παιδιά έχουν πρωτογενή βιώµατα από αντιληπτή σεισµική δραστηριότητα η οποία για το 

λόγο αυτό και θα πρέπει να είναι πρόσφατη. Εάν δεν υπάρχει αυτή η δραστηριότητα 

προχωράµε στην επόµενη δραστηριότητα). Η κάθε οµάδα παιδιών αναλαµβάνει να κάνει 

µια µίνι έρευνα επισκόπησης µε τους συµµαθητές της εντός τάξης (αλλά και τους 

συµµαθητές τους από το υπόλοιπο σχολείο) σχετικά µε το πώς αντέδρασαν οι ίδιοι σε 
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περίπτωση σεισµού, τι έκαναν την ώρα που έγινε ο σεισµός, πως αντέδρασαν οι γύρω 

τους κτλ. (π.χ. η αντίδραση σας την ώρα του σεισµού ήταν: (α) να µπείτε κάτω από 

τραπέζι/έπιπλο, (β) να τροµάξετε και να µείνετε ακίνητοι, (γ) να τρέξετε γρήγορα προς 

την έξοδο (δ) άλλη…)  Οι απαντήσεις των παιδιών µπορούν να κατηγοριοποιηθούν 

(ανάλογα για το εάν µιλάµε για ερωτήσεις ανοικτές η κλειστές κατά την επισκόπηση) από 

την κάθε οµάδα και να υπολογιστούν ποσοστά για την κάθε κατηγορία. Ένα λογιστικό 

φύλλο µπορεί να χρησιµοποιηθεί στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας. Η κάθε οµάδα µε 

βάση τα ερωτήµατα της και τα ποσοστά (ή συχνότητες) που εξάγει προχωρεί στη 

διατύπωση συµπερασµάτων για το πώς αντιµετώπισαν τα παιδιά το σεισµό (και τις λοιπές 

άλλες πτυχές που ερευνήθηκαν).  

5η ∆ραστηριότητα  

Στα πλαίσια της δραστηριότητας αυτής οι µαθητές προχωρούν στην εκτέλεση µιας 

δεύτερης έρευνας. Η έρευνα αυτή έχει σκοπό να εξετάσει (α) το κατά πόσο υπάρχει σχέδιο 

έκτακτης ανάγκης για την αντιµετώπιση σεισµού στην οικογένεια των παιδιών και (β) εάν 

ναι, τότε κατά πόσο το γνωρίζουν τα παιδιά. Τα παιδιά δουλεύουν πάλι σε οµάδες και 

ρωτούν όλα τα παιδιά του σχολείου τους σχετικά µε το σχέδιο αντιµετώπισης σεισµού που 

υπάρχει ή όχι στο σπίτι τους. Όλες οι οµάδες χρησιµοποιούν το ίδιο µοτίβο ερωτήσεων 

προκειµένου να µπορούν να εξαχθούν γενικά συµπεράσµατα µε σχετική ευκολία. 

Χρησιµοποιείται ένα λογιστικό φύλλο για να γίνει η εισαγωγή των στοιχείων και η 

επεξεργασία των δεδοµένων. Το ζητούµενο στην προκειµένη περίπτωση είναι τα γενικά 

ποσοστά των παιδιών/οικογενειών τα οποία διαθέτουν σχέδιο αντιµετώπισης σεισµού 

καθώς και το σχετικό εξοπλισµό (kit) (µε φακό, ραδιόφωνο, στερεά τροφή, νερό κτλ).  

6η ∆ραστηριότητα 

Στα πλαίσια της δραστηριότητας αυτής οι µαθητές προχωρούν σε µια πρώτη εφαρµογή 

των όσων έµαθαν από τις προηγούµενες δραστηριότητες. Ειδικότερα, αναµένεται τα 

αποτελέσµατα της έρευνας από τη δραστηριότητα 5 να είναι πολύ αρνητικά, δηλ ελάχιστο 

ποσοστό των οικογενειών να είναι πραγµατικά προετοιµασµένες για σοβαρό σεισµό. Για το 

λόγο αυτό, τα παιδιά αναλαµβάνουν (α) να καταρτίσουν λίστα µε τα σχετικά υλικά και (β) 

να ενηµερώσουν τις οικογένειες τους για την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός σχεδίου 

αντιµετώπισης σεισµού και των αντίστοιχων υλικών. Ως αποτέλεσµα της δραστηριότητας 

αυτής, αναµένεται οι οικογένειες των παιδιών να συζητήσουν το ζήτηµα, να αντιληφθούν 

τη σοβαρότητα του και να ικανοποιήσουν το αίτηµα των παιδιών προµηθευόµενες ένα σετ 

υλικών και ορίζοντας ένα χώρο στο σπίτι γνωστό σε όλους όπου αυτά θα φυλάσσονται. Με 

τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται τόσο εφαρµογή γνώσεων που αποκτήθηκαν στη διάρκεια 

της ενασχόλησης σε πραγµατικά πλαίσια, η ενσωµάτωση τους στα πλαίσια 
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επιχειρηµατολογίας προκειµένου να πείσουν τους γονείς τους για την αναγκαιότητα του 

ζητήµατος καθώς και η διασύνδεση επιστηµονικής γνώσης και καθηµερινής ζωής (σε 

συνάρτηση πάντα µε τη συσχέτιση σχολείου-κοινωνίας-οικογένειας).  

7η ∆ραστηριότητα 

Στα πλαίσια της αξιολόγησης µε συµβατικά και άλλα µέσα, οι µαθητές µπορούν να 

επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Οργανισµού Αντισεισµικής Προστασίας και να εκτελέσουν 

όλες τις σχετικές ασκήσεις αξιολόγησης. 

Λογισµικό 

Το λογισµικό που απαιτείται για την υλοποίηση του παραπάνω σεναρίου είναι:  

(α) φυλλοµετρητής για την περιήγηση σε ιστοσελίδες του παγκόσµιου ιστού  

(β) κειµενογράφος, για τη σύνταξη των διαφόρων κειµένων και αναφορών  

(γ) εννοιολογικής χαρτογράφησης για τον σχεδιασµό χαρτών εννοιών  

(δ) κατασκευής ιστοσελίδων, για τη δηµιουργία του υπερκειµένου  

(ε) επεξεργασίας βίντεο, για τη διαχείριση του βίντεο 

(στ) λογιστικό φύλλο, για την εισαγωγή και επεξεργασία των αριθµητικών δεδοµένων  

Η παραγωγή του βίντεο µικρής διάρκειας απαιτεί επίσης τη διαθεσιµότητα 

βιντεοκάµερας. 

Το συγκεκριµένο σενάριο µπορεί να υλοποιηθεί τόσο εντός εργαστηρίου υπολογιστών όσο 

και εντός τάξης όπου υπάρχει γωνιά µε έναν ή δύο υπολογιστές. Επίσης, η πρόσβαση στο 

διαδίκτυο δεν είναι απαραίτητη, καθώς οι αντίστοιχες δραστηριότητες µπορούν να 

τροποποιηθούν κατάλληλα και να περιλαµβάνουν π.χ. τη χρήση CD/DVD-ROΜ είτε βιβλία 

και άλλα ενηµερωτικά κείµενα.  
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Τα τεχνολογικά εργαλεία στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση (κατηγορίες 

Τ.Π.Ε.) 

Το τεχνολογικά εργαλεία αξιοποιούνται στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση γιατί διευκολύνουν 

και υποστηρίζουν τη µάθηση µε τη χρήση υπολογιστή. Παρέχουν στο µαθητή την ευκαιρία 

να αποκτήσει νέες γνώσεις και µαθησιακές εµπειρίες µέσα από τις δραστηριότητες που 

µπορούν να υποστηρίξουν.  

Στην παρούσα ενότητα δεν αναφερόµαστε σε τεχνολογικά εργαλεία όπως 

διαφανοσκόπειο, ψηφιοποιητή εικόνας, κ.ά.. Αντίθετα, αναφερόµαστε σε διάφορες 

κατηγορίες τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών, όπως µικρόκοσµους, 

εκπαιδευτικά παιχνίδια, συνεργατικά συστήµατα, κ.ά.. Ένα τεχνολογικό εργαλείο µπορεί 

να υποστηρίξει µε αποτελεσµατικότητα εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενός σεναρίου 

πρέπει να ενσωµατώνει διάφορες διδακτικές στρατηγικές, να επιτρέπει την εξερεύνηση και 

την αλληλεπίδραση του µαθητή, και να είναι κατά το δυνατόν διαθεµατικό. 

Μερικές από τις κατηγορίες Τ.Π.Ε. που χρησιµοποιούνται στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση 

αναφέρονται παρακάτω. 

Οι ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες 

Οι ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες είναι τα λογισµικά συστήµατα επίδειξης, αρκετά χρήσιµα από 

εκπαιδευτικής απόψεως διότι µπορούν να χρησιµοποιηθούν για αυτο-διδασκαλία ή 

συµπληρωµατικά στη διδακτική διαδικασία για εµβάθυνση και κατανόηση των 

λεπτοµερειών  διαφόρων εννοιών. ∆ίνουν τη δυνατότητα στο µαθητή βρει γρήγορα 

πληροφορίες για θέµατα που τον ενδιαφέρουν, να εµπλουτίσει τις γνώσεις του για ένα 

γνωστικό αντικείµενο. Βέβαια ο εκπαιδευτικός δε µπορεί να µετέχει και να επέµβει σε 

αυτόν τον τύπο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ενδεχοµένως να βοηθήσει τον µαθητή. 

Οι ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες ανανεώνονται συχνά και ουσιαστικά είναι δυναµικές, 

περιέχουν πολλές δυνατότητες όπως απλή και σύνθετη αναζήτηση, κράτηση σηµειώσεων, 

κ.α.. Μία τέτοια εγκυκλοπαίδεια είναι η Encarta που φαίνεται παρακάτω. 
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Εικόνα 1. Ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια Microsoft Encarta 

Ηλεκτρονικά Εκπαιδευτικά παιχνίδια 

Ένα ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό παιχνίδι είναι µία κατηγορία εκπαιδευτικού λογισµικού η 

οποία συνδυάζει την εκπαίδευση µε τη ψυχαγωγία (edutainement).   

Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια συµβάλλουν στο να αναπτυχθούν κίνητρα για µάθηση στο 

µαθητή.  Έτσι, συµβάλλουν στο να τους κάνουν να αφιερώνουν χρόνο και προσπάθεια 

στο αντικείµενο του παιχνιδιού, κάνοντας τη µάθηση  µια διαδικασία ευχάριστη και 

διασκεδαστική. Επίσης, οι µαθητές αναπτύσσουν επιµονή, άµιλλα, φαντασία και 

δηµιουργικότητα µε την ενασχόλησή τους µε τα παιχνίδια.  

Τα παιχνίδια µπορούν να διακριθούν σε: παιχνίδια περιπέτειας, γρίφων, ρόλων, 

προσοµοίωσης, στρατηγικής κ.α.. Μερικά παραδείγµατα ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών 

παιχνιδιών που χρησιµοποιούνται στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση είναι: 

� Το µυστικό άλµπουµ του θείου Άλµπερτ 

� Το Age of Empires II: The age of kings (http://www.ageofempires3.com/ ) 

� Ο Λαβύρινθος της Γνώσης  

� Flight Simulator (http://www.microsoft.com/games ) 

� SimCity (βλ. ακόλουθη εικόνα) 
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Εικόνα 2. Οθόνη από το παιχνίδι SimCity 

Οι Μικρόκοσµοι και το Εκπαιδευτικό λογισµικό προσοµοίωσης (simulations) 

Το εκπαιδευτικό λογισµικό προσοµοίωσης παρουσιάζει ένα τεχνητό υπολογιστικό 

περιβάλλον στην οθόνη του υπολογιστή που επιτρέπει να εκτελούνται προσοµοιούµενες 

δραστηριότητες οι οποίες είναι δύσκολο να εκτελεστούν στο σχολικό περιβάλλον. Για 

παράδειγµα µπορεί να γίνει προσοµοίωση µιας χηµικής αντίδρασης. 

Χαρακτηριστικά λογισµικά αυτού του τύπου που υπάρχει στα περισσότερα σχολεία είναι το 

Microworlds Pro, το Interactive Physics, κ.α.. Είναι κατάλληλα για υποστήριξη σεναρίων 

που επιτρέπουν στο µαθητή να πραγµατοποιήσει σύνθετες δηµιουργικές δραστηριότητες. 

Επίσης, προσφέρονται για σενάρια διερευνητικού χαρακτήρα. 

Η εκπαιδευτική χρησιµότητα αυτής της κατηγορίας Τ.Π.Ε. συνίσταται στα εξής:  

� Οι µαθητές εκπαιδεύονται µέσα από δράση, αλληλεπίδραση µε τα αντικείµενα της 
εφαρµογής, και πειραµατισµό. 

� ∆ίνονται ευκαιρίες για ανάπτυξη της δηµιουργικότητας και της κριτικής σκέψης και της 
ικανότητας των µαθητών για επίλυση προβληµάτων.   
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Εκπαιδευτικό λογισµικό καθοδηγούµενης µάθησης µε ανακάλυψη (guided 

discovery learning) 

Οι Τ.Π.Ε. µπορεί να χρησιµοποιηθούν για µάθηση µε ανακάλυψη. Σε αυτή την περίπτωση 

ο µαθητής δεν είναι απλός αποδέκτης πληροφοριών. Μπορεί να οδηγηθεί στην ανακάλυψη 

αυτού που παλαιότερα του προσφερόταν ως έτοιµη γνώση. Η µάθηση προέρχεται από την 

έρευνα στο λογισµικό καθώς και σε εξωτερικές πηγές που αναφέρονται στο λογισµικό. Ο 

βασικός σκοπός εκπαιδευτικού λογισµικού µάθησης µε ανακάλυψη, είναι η παρουσίαση 

µιας σειράς γεγονότων και ερωτηµάτων για να µπορέσει ο µαθητής να διαµορφώσει δική 

του άποψη. Η ακολουθία ενεργειών επαφίεται στην κρίση του µαθητή. ∆ηλαδή τα 

γεγονότα που θα επισκεφθεί και οι δραστηριότητες στις οποίες θα εµπλακεί είναι δική του 

επιλογή. Για παράδειγµα στο εκπαιδευτικό λογισµικό «Ανακαλύπτω τη Γη» (βλ. ακόλουθη 

εικόνα) ο µαθητής µπορεί να στραφεί στη µελέτη των θειούχων ορυκτών και να καθορίσει 

τη χρονολογική περίοδο που θέλει να µελετήσει. Κατόπιν µπορεί να µελετήσει τα 

αποτελέσµατα των ενεργειών του σε κάποια άλλη µεταγενέστερη περίοδο και έτσι να 

αντιληφθεί τη σηµασία των επιλογών του. 

 

Εικόνα 3. Εκπαιδευτικό λογισµικό για ανακάλυψη πληροφοριών σχετικών µε γεωλογία 

Η τεχνική που ακολουθούν τα λογισµικά αυτού του τύπου προέρχεται από µια 

παιδαγωγική τεχνική που ονοµάζεται συγκλίνουσα σκέψη. Ο εκπαιδευτικός επινοεί µια 

σειρά δηλώσεων ή ερωτήσεων που καθοδηγούν τον αρχάριο, βήµα προς βήµα, να κάνει 

µια σειρά ανακαλύψεων που οδηγούν σε έναν ενιαίο προκαθορισµένο στόχο. Το λογισµικό 

αυτού του τύπου πρέπει να χρησιµοποιηθεί στα πλαίσια κάποιου µαθήµατος σε συνεργασία 

µαθητών και εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός δίνει τα αρχικά ερεθίσµατα στους µαθητές 

και τους θέτει ερωτήµατα. Οι µαθητές χρησιµοποιώντας τις αρχικές πληροφορίες 
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επιλέγουν την κατάλληλη ακολουθία διδακτικού υλικού και οδηγούνται στο ζητούµενο 

αποτέλεσµα.  

Κάποια από τα πακέτα εκπαιδευτικών εφαρµογών της υπο εξέτασης κατηγορίας 

επιτρέπουν τον καθορισµό στόχων από τον καθηγητή και οδηγούν τον µαθητή µέσα από 

προτάσεις και ερωτήµατα που του θέτουν, όπως στο λογισµικό «Ανακαλύπτω την 

Παγκόσµια Ιστορία» (βλ. ακόλουθη εικόνα). 

 

 

Εικόνα 4. Εκπαιδευτικό λογισµικό για εκµάθηση της ιστορίας µέσα από ακολουθίες γεγονότων 
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Συστήµατα συνεργατικής µάθησης 

Πληθώρα συστηµάτων που ενισχύουν την επικοινωνία και συνεργασία µέσω υπολογιστών 

αξιοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Κι αυτό γιατί σηµαντικοί παράγοντες της 

µάθησης είναι ο διάλογος µεταξύ µαθητών και εκπαιδευτικών, η συνεργασία των µαθητών 

για την πραγµατοποίηση µαθησιακών δραστηριοτήτων και η παροχή ευκαιριών για 

ενεργητική συµµετοχή των µαθητών σε αντίθεση µε την παθητική παρακολούθηση 

διαλέξεων και τη µοναχική πραγµατοποίηση εργασιών. Η συµβολή των συστηµάτων 

συνεργατικής µάθησης είναι ιδιαίτερα σηµαντική στην ανάπτυξη των σχέσεων µεταξύ των 

µαθητών  που αναλαµβάνουν ρόλους σε οµάδες, µε τη συνεπακόλουθη ανάπτυξη των 

αισθηµάτων αλληλοεκτίµησης, εµπιστοσύνης  και αποτελεσµατικότερης διαδικασίας 

επίλυσης ενός προβλήµατος µέσα από συζήτηση και συνεργασία.  

Τα συστήµατα συνεργατικής µάθησης µπορούν να ταξινοµηθούν στις ακόλουθες 

κατηγορίες: 

� στα ασύγχρονα κειµενικά συστήµατα, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, οι λίστες 
συζήτησης, τα συστήµατα ασύγχρονων συνδιασκέψων παγκοσµίου ιστού (web 
discussion fora), όπως το FLE3 (http://fle3.uiah.FI/), KnowledgeForum 
(http://www.knowledgeforum.com/), το Synergeia (http://bscw.gmd.de/), κ.α., 

� στα σύγχρονα κειµενικά συστήµατα, όπως αυτά που χρησιµοποιούν την υπηρεσία IRC 
του ∆ιαδικτύου (chat) όπως το ICQ, ή περισσότερο πολύπλοκα συστήµατα σαν τα 
MUD και ΜΟΟ , 

� στα σύγχρονα συνεργατικά συστήµατα πολυµέσων, όπως τα συστήµατα βιντεο-
διάσκεψης ή συστήµατα σύγχρονης συνεργασίας που προσφέρουν υπηρεσίες σαν το 
διαµοιραζόµενο ασπροπίνακα, όπως το NetMeeting, Centra ή πιο εξειδικευµένα όπως 
το Μοdelling Space (βλ. παρακάτω εικόνα), Synergo, CoolModes , κ.α.. 

 

(C)

 

Εικόνα 5. Το σύστηµα ModellingSpace για σύγχρονη και ασύγχρονη συνεργατική µάθηση 
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Συστήµατα διαχείρισης µαθησιακής διαδικασίας 

Τα Συστήµατα διαχείρισης µαθησιακής διαδικασίας (Σ.∆.Μ.∆.) είναι πολύ διαδεδοµένα στο 

χώρο της εκπαίδευσης. Είναι πολύπλοκα συστήµατα λογισµικού, τα οποία µέσα από µια 

ενοποιηµένη διαπροσωπεία χρήστη, προσφέρουν υπηρεσίες όπως η δηµιουργία και η 

διανοµή εκπαιδευτικού υλικού, η επικοινωνία και η συνεργασία µεταξύ των 

συµµετεχόντων, η διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, κ.α.. Οι υπηρεσίες που 

παρέχονται µέσα από οµάδες εργαλείων είναι τα ακλόλουθα 

� Εργαλεία ∆ιαχείρισης µαθηµάτων, η οποία περιέχει τα χαρακτηριστικά για τη 
δηµιουργία, την προσαρµογή, τη διοίκηση και τον έλεγχο των µαθηµάτων. 

� Εργαλεία ∆ιαχείρισης τάξης, η οποία περιέχει τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα για τη 
διαχείριση των χρηστών, το χτίσιµο οµάδας, τις αναθέσεις εργασιών κ.λπ.. 

� Εργαλεία επικοινωνίας, η οποία περιέχει τα χαρακτηριστικά για τη σύγχρονη και 
ασύγχρονη επικοινωνία όπως το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τη συνοµιλία, τα φόρουµ 
συζήτησης, τον ήχο ή τη συνεδρίαση µέσω video, τις ανακοινώσεις και τις σύγχρονες 
συνεργάσµικές λειτουργίες (π.χ. διαµεριζόµενοι πίνακες). 

� Εργαλεία σπουδαστών, που υποστηρίξουν τους σπουδαστές στη διαχείριση και τη 
µελέτη των πόρων εκµάθησης, όπως ιδιωτικά και δηµόσια σχόλια, κυριότερα σηµεία, 
σελιδοδείκτες, off-line µελέτη, καταγραφή της προσωπικής πορείας µέσα στο ΣΜΤ, 
µηχανών αναζήτησης κ.λπ.. 

� Εργαλεία ∆ιαχείρισης περιεχοµένου, που περιέχει τα χαρακτηριστικά για την 
δηµιουργία, την παράδοση και τη διαχείριση αρχείων. 

� Εργαλεία αξιολόγησης, που περιέχει τα χαρακτηριστικά για την διαχείριση on-line 
διαγωνισµών γνώσεων και test, παράδοση εργασιών, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης 
κ.τ.λ.. 

Υπάρχουν εµπορικά συστήµατα όπως BlackBoard, ΙΒΜ LearningSpace, TopClass, VirtualU 

και ανοικτού κώδικα όπως ATutor, eClass, Moodle. 
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∆ραστηριότητα Ανάπτυξης Σεναρίου 

Η δραστηριότητα αυτή είναι σχεδιασµένη για να δώσει αφορµές για συζήτηση και 

προβληµατισµό σε ορισµένες από τις εµπλεκόµενες έννοιες της ενότητας και κυρίως στην 

ανάπτυξη ενός σεναρίου.  

Το σενάριο αυτό θα πρέπει να περιλαµβάνει δραστηριότητες όπως συζητήσεις, αναλύσεις 

και προτάσεις, παίξιµο ρόλων, επίλυση ασκήσεων κ.α.. Στο σενάριο αυτό θα σχεδιαστούν 

δραστηριότητες που θα περιορίζουν το ρόλο του εκπαιδευτικού και θα δίνεται έµφαση στη 

διαδικασία µάθησης µε άµεση συµµετοχή των µαθητών (µαθητοκεντρικός–ενεργητικός 

τύπος µάθησης). Επίσης, θα προβλέπονται δραστηριότητες που θα κινητοποιούν τους 

µαθητές, κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους και θα διευκολύνουν την αφόρµηση. Η 

αφόρµηση χρησιµοποιείται όχι µόνο ως µέσο παρακίνησης προσωπικού ενδιαφέροντος, 

αλλά και ως µέσο αναζήτησης προσωπικού στόχου. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσα από 

µια µικρή ιστορία ή συζήτηση στην τάξη γύρω από ένα θέµα επίκαιρο, όµως ειδικότερα σε 

ένα σενάριο µε Τ.Π.Ε. µπορεί να παρουσιασθεί µέσω ενός βίντεο, µιας κινούµενης εικόνες, 

ενός ηχητικού αρχείου, µιας ιστοσελίδας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται µε τη γενίκευση και 

εφαρµογή των συµπερασµάτων και σε άλλες περιπτώσεις µε τη βοήθεια των Τ.Π.Ε..  

Με την ανάπτυξη του σεναρίου θα δοθεί στους επιµορφούµενους εκπαιδευτικούς η 

δυνατότητα για συζήτηση και προβληµατισµό σχετικά µε τις διάφορες διδακτικές 

στρατηγικές, για ιεραρχήσεις του σχετικά µε το τι είναι περισσότερο σηµαντικό και τι 

υποδεέστερο κ.τ.λ..  

Σκοπός της δραστηριότητας, εποµένως, είναι να σχεδιάσουν οι επιµορφούµενοι από 

κοινού µε τους επιµορφωτές ένα διδακτικό σενάριο το οποίο θα ενσωµατώνει τις Τ.Π.Ε. ως 

κύριο άξονα υλοποίησης του. Το σενάριο αυτό στη διάρκεια της βήµα προς βήµα 

ανάπτυξής του, θα δώσει τη δυνατότητα να ανακύψουν προβλήµατα τα οποία και θα 

πρέπει να αναλυθούν και να συζητηθούν, να συγκριθούν µε τα προβλήµατα που 

παραδοσιακά αντιµετωπίζει ο εκπαιδευτικός στα πλαίσια της προσέγγισης µιας ενότητας 

από το βιβλίο, να αναδειχτούν τα προβλήµατα που υπάρχουν, τα πλεονεκτήµατα και τα 

µειονεκτήµατα της κάθε προσέγγισης, τις διαφοροποιήσεις µεταξύ των δύο κ.τ.λ..  

Το σενάριο θα αφορά στην αξιοποίηση του διαδικτύου και πιο συγκεκριµένα των 

δεδοµένων που βρίσκονται διαθέσιµα στον παγκόσµιο ιστό από επίσηµους και µη φορείς. 

Για την ανάπτυξη του σεναρίου αυτού οι επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 

εκπονήσουν δύο διαφορετικές δράσεις. Η πρώτη δράση αφορά στη διδασκαλία µιας 

τυχαίας ενότητας της Ιστορίας από ένα από τα βιβλία της ∆’/Ε’/Στ’ ∆ηµοτικού. Σηµειώνεται 

ότι το γνωστικό αντικείµενο της Ιστορίας επιλέχθηκε τυχαία. Για τον ίδιο σκοπό, θα 

µπορούσε να επιλεχθεί οποιαδήποτε ενότητα από οποιοδήποτε γνωστικό αντικείµενο. Στο 
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διαδίκτυο υπάρχει πληροφοριακό υλικό το οποίο θα µπορούσε ανάλογα να χρησιµοποιηθεί 

για ανάλογες διδασκαλίες (π.χ. δεδοµένα από την εθνική στατιστική υπηρεσία για το 

σχεδιασµό µιας ενότητας στα µαθηµατικά που αφορά λόγους-ποσοστά ή µεταβολή 

δηµογραφικών στοιχείων για τη διδασκαλία των κοινωνικών σπουδών κ.τ.λ.). Η δεύτερη 

δράση αφορά στη διδασκαλία της ίδιας ενότητας χρησιµοποιώντας αποκλειστικά δεδοµένα 

που υπάρχουν στο διαδίκτυο.  

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για να σχεδιαστεί το παραπάνω σενάριο αποτελείται από 

τα ακόλουθα βήµατα: 

Σχεδιασµός τυπικής διδασκαλίας 

Οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν µετά από συζήτηση µια ενότητα Ιστορίας την οποία κατά 

τεκµήριο τη θεωρούν εννοιολογικά δύσκολη για τους µαθητές τους µε βάση την εµπειρία 

τους Η λογική της επιλογής µπορεί να διαφέρει από περίπτωση σε περίπτωση. Ίσως είναι 

καλή ιδέα να ασχοληθεί η κάθε οµάδα εκπαιδευτικών µε µια διαφορετική ενότητα, για 

λόγους καθαρά πλουραλισµού. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί θα εργαστούν σε µικρές 

οµάδες και θα σχεδιάσουν τη διδασκαλία της ενότητας µε βάση το εγχειρίδιο: καταρτίζουν 

ένα πλάνο δράσης, συγκεντρώνουν το υλικό, αποφασίζουν για την διδακτική προσέγγιση 

που θα ακολουθηθεί κ.τ.λ.. Προβαίνουν δηλαδή ως οµάδα στις συνήθεις δραστηριότητες 

διαµέσου των οποίων προετοιµάζουν τα µαθήµατα τους σε καθηµερινή βάση. Ιδιαίτερα 

σηµαντικό είναι να επεξηγηθούν οι επιλογές τους σε κάθε βήµα σε επίπεδο οµάδας, ώστε 

να υπάρχει τεκµηριωµένη αιτιολόγηση αναφορικά µε κάθε µια επιλογή µε βάση την 

εµπειρία που έχουν σωρεύσει οι εκπαιδευτικοί ως προς το τι δουλεύει και τι όχι.  

Σχεδιασµός διδασκαλίας µε τη χρήση Τ.Π.Ε. 

Στη δεύτερη αυτή φάση, οι εκπαιδευτικοί εργάζονται και πάλι σε µικρές οµάδες και 

εστιάζονται στη διδασκαλία των ίδιων ιστορικών εννοιών (οι οποίες περιλαµβάνονται στην 

ενότητα που επιλέχθηκε στην πρώτη φάση). Στην περίπτωση αυτή, οι εκπαιδευτικοί 

προχωρούν στην κατάρτιση σχεδίου διδασκαλίας µε βάση τις ιστορικές πηγές που 

διατίθενται τόσο στον ιστοχώρο του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού (Ι.Μ.Ε.) όσο και σε 

άλλους συναφείς ιστοχώρους. Οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν τις πηγές τις οποίες θα 

χρησιµοποιήσουν και καταρτίζουν σχετικές δραστηριότητες για τους µαθητές. Η ιδέα είναι 

ότι µέσα από την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων οι µαθητές θα κατανοήσουν τις 

επιδιωκόµενες έννοιες.  

Προσδιορισµός µαθησιακού στόχου  

Η ύπαρξη µεγάλου όγκου υλικού µέσα από τις πηγές θέτει τον εκπαιδευτικό άµεσα προ 

ενός σηµαντικού προβλήµατος, το οποίο µπορεί να ωθήσει τον εκπαιδευτικό να 
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ξανασκεφτεί ζητήµατα διδασκαλίας και µάθησης. Ενώ στο διδακτικό εγχειρίδιο της 

Ιστορίας (ανεξαρτήτως τάξης) ο προφανής στόχος µπορεί να είναι να µάθουν 

(=αποστηθίσουν) οι µαθητές ό,τιδήποτε περιλαµβάνεται στην ενότητα, στην περίπτωση 

των πηγών του Ι.Μ.Ε. (ή άλλων συναφών πηγών), είναι αδιανόητο να τεθεί ως στόχος η 

εκµάθηση (=αποµνηµόνευση) του υλικού. Κατά συνέπεια, η ύπαρξη πηγών αυτή καθαυτή 

αποτελεί ένα πρώτο µεγάλο και σηµαντικό πρόβληµα το οποίο δεν µπορεί να επιλυθεί στα 

πλαίσια του ρεπερτορίου διδακτικών στρατηγικών που διαθέτει ο εκπαιδευτικός. Παρόλο 

που κινούµενος ad hoc ένας εκπαιδευτικός µπορεί να αναθέσει στους µαθητές να ‘µάθουν’ 

µια πηγή, αυτή είναι µάλλον µια ακραία περίπτωση που έχει µικρές πιθανότητες 

εφαρµογής. Αυτό συµβαίνει γιατί τα κείµενα που υπάρχουν στα βιβλία της Ιστορίας είναι 

αφηγήσεις οι οποίες έχουν υφανθεί από ποικίλες πηγές.  

Η ύπαρξη τέτοιου όγκου υλικού απαγορεύει στον εκπαιδευτικό να θέσει τους ίδιους 

στόχους και να εργαστεί για την υλοποίηση µε τα ίδια µέσα και τους ίδιους στόχους.  

Προσδιορισµός διδακτικής προσέγγισης  

Στην περίπτωση της παραδοσιακής διδασκαλίας, η συνηθέστερη διδακτική προσέγγιση της 

ύλης είναι η (εµπλουτισµένη µε επιπλέον εποπτικό υλικό) αφήγηση του κειµένου που 

υπάρχει στο διδακτικό εγχειρίδιο. Η ανάγνωση, συζήτηση και ανάλυση των πηγών που 

παρατίθενται περιλαµβάνεται επίσης στη συνήθη παραδοσιακή πρακτική. Στην περίπτωση 

της ύπαρξης πληθώρας υλικού από τον παγκόσµιο ιστό, είναι αδύνατο για τον 

εκπαιδευτικό να τις ‘παρουσιάσει’, µε την έννοια που θα λέγαµε αυτό για το κείµενο που 

υπάρχει σε ένα διδακτικό εγχειρίδιο. Κατά συνέπεια, η ύπαρξη των δεδοµένων µε µορφή 

πηγών αποτελεί ένα δεύτερο µεγάλο και σηµαντικό πρόβληµα το οποίο και θα πρέπει να 

επιλύσει διδακτικά ο εκπαιδευτικός. Όπως συµβαίνει και µε το προγενέστερο ζήτηµα του 

όγκου του υλικού, στα πλαίσια του ρεπερτορίου διδακτικών στρατηγικών που διαθέτει ο 

εκπαιδευτικός µια τέτοια επίλυση είναι δύσκολη καθότι οι στρατηγικές που διαθέτει είναι 

ασύµβατες.  

Προσδιορισµός Μαθησιακών δραστηριοτήτων 

Στην περίπτωση της συµβατικής διδασκαλίας, ο µαθητής ακούει την αφήγηση από το 

δάσκαλο (ή διαβάζει το κείµενο από το βιβλίο), απαντάει στις ερωτήσεις του εκπαιδευτικού 

σχετικά µε τις πηγές (συµµετέχοντας σε ένα ψευτο-διάλογο) και εκτελεί τις ασκήσεις στο 

αντίστοιχο τετράδιο εργασιών. Στην περίπτωση της χρήσης των Τ.Π.Ε., ο µαθητής θα 

πρέπει αναγκαστικά να έχει ένα ριζικά διαφορετικό ρόλο, καθότι έρχεται αντιµέτωπος µε 

το πρωτογενές υλικό το οποίο και θα πρέπει να επεξεργαστεί προκειµένου να φτάσει σε 

σειρά από διαπιστώσεις και γενικεύσεις σχετικά µε το υλικό. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να 

σχεδιάσει δραστηριότητες οι οποίες και θα εµπλέκουν το µαθητή µε την επεξεργασία του 
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υπάρχοντος υλικού (εφόσον όπως αναφέραµε είναι αδύνατη η ανάγνωση του υλικού). Στα 

πλαίσια της υλοποίησης των δραστηριοτήτων αυτών ο µαθητής παύει να είναι παθητικός 

ακροατής µιας αφήγησης· αντίθετα, µπαίνει στη λογική του να παράγει ο ίδιος µια 

αφήγηση µε βάση το υλικό.  

Προσδιορισµός ρόλου της τεχνολογίας  

Η έρευνα δείχνει ότι επί της ουσίας η τεχνολογία δεν αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα 

µαθησιακής αποτελεσµατικότητας. Η διδακτική πρακτική αυτή καθαυτή αποτελεί 

παράγοντα καθοριστικής σηµασίας για την αποτελεσµατικότητα των Τ.Π.Ε.. Σηµασία δεν 

έχει τι µπορεί να κάνει η τεχνολογία αλλά το τι τελικώς κάνει ο εκπαιδευτικός µε την 

τεχνολογία για να προωθήσει και να υποστηρίξει τη µάθηση των µαθητών του. Στην 

προκειµένη περίπτωση, ιδιαίτερη σηµασία έχει ο σχεδιασµός δραστηριοτήτων τέτοιων που 

να αξιοποιούν το δυναµικό της τεχνολογίας και ειδικότερα το πληροφοριακό υλικό που 

προσφέρεται καθώς και τρόπους χειρισµούς του. Προηγείται ο διδακτικός-µαθησιακός 

σχεδιασµός των δραστηριοτήτων τον οποίο έρχεται να υποστηρίξει η τεχνολογία.  

Σε όλους τους προαναφερθέντες άξονες (όγκος υλικού, διδακτική προσέγγιση, µαθησιακές 

δραστηριότητες, ρόλος τεχνολογίας), η εισαγωγή της τεχνολογίας διαµορφώνει συνθήκες 

οι οποίες είναι ως επί το πλείστον συµβατές µε τις υπάρχουσες πρακτικές του 

εκπαιδευτικού. Η τεχνολογία προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες οι οποίες όµως για να 

αξιοποιηθούν θα πρέπει να συνοδεύονται από νέες διδακτικές πρακτικές. Επειδή αυτές οι 

πρακτικές είναι µάλλον δύσκολο να αναδυθούν από µόνες τους, χωρίς συστηµατική 

υποστήριξη από πλευράς επιµόρφωσης, προτείνεται το συγκεκριµένο σενάριο ως αφορµή 

συζήτησης και προβληµατισµού. Η όλη παιδαγωγική προσέγγιση µπορεί να µεταβληθεί 

καταλυτικά µε την εισαγωγή των Τ.Π.Ε.. 

Ορισµένα ερωτήµατα τα οποία µπορούν να συζητήσουν οι επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί 

σε µικρές οµάδες αρχικά και ως τάξη µεταγενέστερα:  

� πώς επιλέγεται το υλικό στη µια περίπτωση και στην άλλη;  

� τι σηµαίνει ένα πεπερασµένο υλικό όπως αυτό του βιβλίου για τη µάθηση του µαθητή;  

� ποια είναι τα πλεονεκτήµατα του υλικού του βιβλίου;  

� ποια είναι τα µειονεκτήµατα του υλικού του βιβλίου;  

� ποια πλεονεκτήµατα προσφέρει το υλικό που υπάρχει στο Ι.Μ.Ε.; 

� ποια µειονεκτήµατα προσφέρει το υλικό που υπάρχει στο Ι.Μ.Ε.;  

� τι απαιτείται από το δάσκαλο στη µια περίπτωση και τί στην άλλη;  

� πώς θα πρέπει να µετασχηµατιστεί  πρακτική;  

� τι σηµαίνει διδασκαλία στη µία περίπτωση και τί στην αλλη;  

� τι σηµαίνει µάθηση στη µια περίπτωση και τι στην άλλη;  
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� τι συνεπάγεται η κάθε περίπτωση µε όρους συµµετοχής του µαθητή;  

� ποιες είναι οι παρατηρούµενες διαφορές σε επίπεδο κουλτούρας µάθησης;  

 

Ορισµένες σηµαντικές διαφορές σταχυολογούνται στον παρακάτω πίνακα. Οι εκπαιδευτικοί 

µπορούν τόσο να συζητήσουν τις προτεινόµενες πτυχές και να τις εµπλουτίσουν µε δικές 

τους παρατηρήσεις, σχόλια και εµπειρίες όσο και να συµπεριλάβουν και άλλες σχετικές 

πτυχές οι οποίες κατά τη γνώµη τους είναι σηµαντικές.  
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Πίνακας 1 : ∆ιαφορές παραδοσιακής και τεχνολογικής προσέγγισης 

Παραδοσιακή Τ.Π.Ε. 

Τύπος διδασκαλίας 

δασκαλοκεντρική: η µεταφορά που 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί εδώ είναι 

η µεταφορά του εκπαιδευτικού ως 

ηθοποιού (performer) ο οποίος κάνει 

την παράσταση του µπροστά σε ένα 

κοινό (µαθητές) 

µαθητοκεντρική (υπό όρους): η 

κατάλληλη µεταφορά που µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί εδώ είναι αυτή του 

σκηνοθέτη (director) ο οποίος αναθέτει 

ρόλους στους συνεργάτες του (µαθητές) 

µε βάση ένα σενάριο   

Προσέγγιση ύλης 

η ύλη παρουσιάζεται περισσότερο ως 

έκθεµα µε τη µορφή του θεάµατος, 

ως κάτι που θα «δει» ο µαθητής 

η ύλη παρουσιάζεται µέσα από 

προβλήµατα και εφαρµογές-λύσεις τους, 

ως κάτι που θα «χρησιµοποιήσει» ο 

µαθητής  

Μορφή ύλης 

το περιεχόµενο έχει συνήθως τη 

µορφή κειµένου και εικόνας 

το περιεχόµενο µπορεί να έχει τη τόσο 

κειµενική όσο και πολυµεσική µορφή 

(συνδυάζοντας κείµενο, εικόνα, ήχο, 

βίντεο και κινούµενο σχέδιο) 

∆ραστηριότητες 

κεντρικά ανατιθέµενες και 

ελεγχόµενες δραστηριότητες, όλοι οι 

µαθητές δουλεύουν σε πανοµοιότυπο 

υλικό µε τη σειρά που ορίζεται από 

τον εκπαιδευτικό 

οι δραστηριότητες κατανέµονται τόσο 

µεταξύ οµάδων όσο και εντός οµάδων, 

οι οµάδες µπορούν να δουλεύουν 

εννοιολογικά συναφές αλλά πολύ 

ετερογενές υλικό 

Μορφές εργασίας 

ατοµικές ως επί το πλείστον: 

ανατίθεται στους µαθητές µια 

οµαδικές και οµαδοσυνεργατικές: οι 

µαθητές εργάζονται σε µικρές οµάδες 
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δραστηριότητα σε ποικίλες µορφές 

την οποία και θα πρέπει να φέρουν 

ολοκληρώσουν µόνοι τους 

των 2-3 ατόµων γύρω από τον 

υπολογιστή, συνδυάζοντας δουλειά 

στον αλλά και εκτός υπολογιστή 

Επικοινωνία 

κύρια µορφή επικοινωνίας είναι 

µονόλογος του εκπαιδευτικού, οι 

όποιες µορφές διαλογικής 

επικοινωνίας είναι τριαδικής µορφής: 

ερώτηση εκπαιδευτικού – απάντηση 

µαθητή – ανατροφοδότηση 

εκπαιδευτικού (ΕΑΑ) 

υπάρχουν δύο τύποι επικοινωνίας: (α) 

διάλογος µεταξύ µαθητών όπως αυτοί 

εργάζονται σε µικρές οµάδες και (β) 

διάλογος µεταξύ εκπαιδευτικού και 

µαθητών καθώς ο εκπαιδευτικός 

αλληλεπιδρά είτε µε την όλη οµάδα είτε 

µε συγκεκριµένους µαθητές από αυτή 

Ατοµικές διαφορές 

όλοι οι µαθητές κινούνται στον ίδιο 

ρυθµό το οποίο καθορίζεται από το 

δάσκαλο,  δε λαµβάνεται υπόψη ο 

ατοµικός ρυθµός µάθησης του 

µαθητή καθώς και γενικότερα οι 

ατοµικές διαφορές ως προς τα 

ενδιαφέροντα, τις αντιλήψεις και 

στάσεις τους κ.τ.λ. 

η κάθε οµάδα δουλεύει µε βάση τους 

δικούς της ρυθµούς, συχνά 

παρατηρείται και σηµαντική 

διαφοροποίηση ακόµα και εντός οµάδας 

– επίσης είναι δυνατή η παρατεταµένη 

εξατοµικευµένη αλληλεπίδραση του 

εκπαιδευτικού µε οµάδα µαθητών  

 

Τύπος µάθησης 

παθητική πρόσληψη εννοιών και 

διαδικασιών – η µάθηση ως 

αντίδραση σε ερεθίσµατα και 

δραστηριότητες που ορίζονται από το 

δάσκαλο (reactive)  

η µάθηση είναι ενεργητικού τύπου 

(active) και διαµορφώνεται σε µεγάλο 

βαθµό από τις επιδιώξεις, τις προθέσεις 

και το νόηµα που αποδίδει ο µαθητής 

στις εκτελούµενες δραστηριότητες 

Σενάριο 

εξαιρετικά προδιαγεγραµµένο, τείνει 

περισσότερο σε σχέδιο διδασκαλίας 

µε λεπτοµερείς αναφορές σε βήµατα, 

περιλαµβάνει γενικές κατευθυντήριες 

γραµµές, χωρίς να προδιαγράφει 

ο,τιδήποτε, επιτρέποντας σηµαντικούς 
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υλικά, στόχους, πορεία κτλ βαθµούς ελευθερίας στους µαθητές 

Αξιολόγηση 

σε ατοµική κυρίως βάση, 

περιλαµβάνει την ανάκληση 

πληροφοριών από τη µνήµη 

σε οµαδική κυρίως βάση, περιλαµβάνει 

συχνά προϊόντα, υλικά και άλλες 

παραγωγές µαθητών, καθώς επίσης και 

αυτό-αξιολόγηση 

 

 

∆ραστηριότητες 

 

Προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να υλοποιήσουν σενάρια για συγκεκριµένα γνωστικά 

αντικείµενα αναφέροντας σαφώς τα διδακτικά εργαλεία ΤΠΕ που θα χρησιµοποιήσουν.
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Αξιολόγηση µε χρήση λογισµικού 

Η αξιολόγηση µε τη χρήση λογισµικού είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί µε δύο 

διαφορετικές διαδικασίες: µέσω ερωτήσεων ηλεκτρονικών ερωτηµατολογίων (ηλεκτρονική 

αξιολόγηση) και µέσω ηλεκτρονικού φακέλου αξιολόγησης (e-portfolio). 

Ηλεκτρονική Αξιολόγηση 

Τύποι ερωτήσεων µε χρήση Τ.Π.Ε 

Οι κυριότεροι τύποι ερωτήσεων που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση µέσω 

υπολογιστή  περιγράφονται  παρακάτω: 

� Πολλαπλής επιλογής (multiple choice), όπου ο µαθητής καλείται να επιλέξει τη σωστή 
από µια σειρά επιλογών.  

� Πολλαπλής απόκρισης (multiple response), όπου ο µαθητής καλείται να επιλέξει 
περισσότερες από µια επιλογές ως σωστές. 

 

Εικόνα 2  Παράδειγµα Πολλαπλής απόκρισης 

� Αριθµητικές, όπου η απάντηση δίνεται ως ένα αριθµητικό αποτέλεσµα που αξιολογείται 
ως σωστό ή λάθος. 

� Ταιριάσµατος κειµένου, όπου η σωστή απάντηση δίνεται µε τη µορφή µιας λέξης ή 
περισσοτέρων λέξεων σε καλά καθορισµένα πλαίσια.  

� Έκθεσης ή σύντοµου κειµένου.  

� Πίνακα. Αυτός ο τύπος συνδυάζει περισσότερες από µια ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής σε ένα σύνθετο ερώτηµα σχετικά µε κάποιο συγκεκριµένο θέµα (εικόνα 3). 
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� Την όπερα 

Μαγικός 

Αυλός 

συνέθεσε ο 

� Β. Α. 

Μότσαρτ 
� Γ. Σ. Μπαχ 

� Κ. Β. 

Γκλουκ 

� Το λιµπρέτο 

της όπερας 

έγραψε ο 

� Μολιέρος � Μεταστάσιος � Γκαίτε 

� Την οµώνυµη 

ταινία 

σκηνοθέτησε 

ο 

� Λ. 

Βισκόντι 

� Ι. 

Μπέργκµαν 

� Τ. 

Χιούστον 

Εικόνα 3. Ερωτηµατολόγιο τύπου Πίνακα 

� Ενεργού σηµείου (hot spot), όπου η απάντηση δίνεται πατώντας µε το ποντίκι πάνω 
σε µια συγκεκριµένη περιοχή µιας εικόνας 

 

Εικόνα 4. Παράδειγµα ∆ραστηριότητας αντιστοίχισης 

� Συσχέτισης, όπου ο µαθητής καλείται να αντιστοιχίσει τις πληροφορίες δύο στηλών 
µεταξύ τους. 

� Ταξινόµησης, όπου ο µαθητής καλείται να ταξινοµήσει µια σειρά από επιλογές µε βάση 
δεδοµένα κριτήρια. 

Εξειδικευµένα συστήµατα για δηµιουργία και διαχείριση ερωτηµατολογίων 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται µια άλλη κατηγορία συστηµάτων δηµιουργίας και διαχείρισης 

ερωτηµατολογίων αυτοαξιολόγησης. Πρόκειται για συστήµατα που έχουν κατασκευαστεί 

µε µοναδικό σκοπό την αξιολόγηση και παρέχουν εκτεταµένες λειτουργίες τις οποίες 

στερούνται τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Γνώσης. Αναφέρονται στην αυτοαξιολόγηση, τόσο 
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στο περιβάλλον του Ιστού, όσο και στο περιβάλλον ενός µεµονωµένου υπολογιστή κατά 

το µοντέλο της Εκπαίδευσης µέσω Υπολογιστή (Computer Based Training). 

Συγκεκριµένα αναφέρονται τα συστήµατα Perception, CourseBuilder, Hot Potatos και 

CASTLE. Μια εκτενής λίστα µε συστήµατα δηµιουργίας ερωτηµατολογίων αξιολόγησης 

παρουσιάζεται στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση στο διαδίκτυο: 

[http://www.caacentre.ac.uk/resources/web/onlres4.shtml ] 

i. Perception 

Το Perception είναι µια εφαρµογή δηµιουργίας, διάθεσης και διαχείρισης ερωτήσεων 

αξιολόγησης στον Ιστό από µια εταιρεία που ειδικεύεται στο αντικείµενο αυτό.  Η 

εφαρµογή παρέχει ένα εργαλείο δηµιουργίας ερωτηµάτων  µε τη βοήθεια προτύπων 

(templates). 

ii.Course builder 

Πρόκειται για µια ακόµη εφαρµογή που δεν αποτελεί σύστηµα διαχείρισης µαθησιακών 

χώρων, αλλά εργαλείο δηµιουργίας µαθησιακού υλικού στον Ιστό. Το CourseBuilder 

αποτελεί επέκταση του Dreamweaver, γνωστής εφαρµογής δηµιουργίας ιστοσελίδων  της 

εταιρείας Macromedia. 

Με τη χρήση οδηγών (wizards) το CourseBuilder βοηθά στη δηµιουργία διαδραστικού 

µαθησιακού υλικού, κυρίως ερωτηµατολογίων  αξιολόγησης όλων των τύπων που έχουµε 

αναφέρει. Παράγεται έτσι κώδικας HTML, DHTML και JavaScript. 

iii.Hot Potatoes 

Το Hot Potatoes ( http://telemathea.uom.gr/file.php/11/Hot_Potatoes_6_Tutorial.htm) 

είναι µια σουίτα από έξι εργαλεία συγγραφής ερωτηµατολογίων. Τα εργαλεία αυτά 

επιτρέπουν τη δηµιουργία ερωτηµατολογίων διαφόρων τύπων. Τα ερωτηµατολόγια 

διατίθενται στους µαθητές µέσω του Ιστού ως ιστοσελίδες. Η γλώσσα XHTML 

χρησιµοποιείται για τη δοµή και την παρουσίαση των σελίδων, ενώ η JavaScript για τον 

έλεγχο της αλληλεπίδρασης µε το χρήστη. Τα εργαλεία επιτρέπουν τη συγγραφή τέτοιων 

σελίδων ερωτηµατολογίων χωρίς γνώση των παραπάνω γλωσσών και είναι τα ακόλουθα: 

iv.C.AS.T.LE. 

Το CASTLE (Computer Assisted Teaching and Learning) είναι ένα σύνολο εργαλείων 

(εργαλειοθήκη) για τη διενέργεια ενδιάµεσης αξιολόγησης µε τη βοήθεια υπολογιστή. 

Η τελευταία έκδοση του CASTLE (2.0) παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής των 

αποτελεσµάτων των ερωτηµατολογίων σε ένα αρχείο καταγραφής (log file). Πρόκειται για 
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αρχείο κειµένου µε καθορισµένη δοµή που είναι δυνατόν να αναλυθεί ως προς την 

πληροφορία που παρέχει µε τη χρήση µιας εφαρµογής όπως το Microsoft Excel. 

 

Εικόνα 5. Ερωτηµατολόγιο δηµιουργηµένο µε το CASTLE 
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Ηλεκτρονικός φάκελος αξιολόγησης (e-portfolio) 

Ο ηλεκτρονικός φάκελος (e-portfolio) είναι µια νέα προσέγγιση για την αξιολόγηση στην 

τάξη, η οποία βασίζεται στις Τ.Π.Ε.. Η αξιολόγηση των µαθητών µέσω του ηλεκτρονικού 

φακέλου υλικού επιτρέπει στους διδάσκοντες να αξιολογήσουν την πρόοδο των µαθητών 

κατά τη διάρκεια χρονικών περιόδων που εκτείνονται έως και αρκετά έτη. Αποτελεί 

υλοποίηση στο περιβάλλον των Τ.Π.Ε. του φακέλου υλικού, ως µέσο αυθεντικής 

αξιολόγησης, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως. 

Ένα e-portfolio είναι ένα σύστηµα διαχείρισης πληροφοριών που βασίζεται στον Ιστό 

Παγκόσµιας Εµβέλειας (Web). Ο µαθητής συλλέγει και οργανώνει ψηφιακά τα αντικείµενα 

της εργασίας του, τα οποία µπορεί να χρησιµοποιήσει για να επιδείξει τις προσπάθειες, την 

πρόοδο, τις φιλοδοξίες και τα επιτεύγµατά του στη διάρκεια του χρόνου και να στοχαστεί 

πάνω στην εκµάθησή του. Έχοντας πρόσβαση στα αρχεία του, την ψηφιακή αποθήκη, 

µπορεί να κατανοήσει καλύτερα την ατοµική του ανάπτυξη, το χτίσιµο του βιογραφικού 

σηµειώµατος και τον προγραµµατισµό της σταδιοδροµίας του. 

Τι στοιχεία περιλαµβάνονται σ’ έναν Ηλεκτρονικό Φάκελο Υλικού (e-portfolio). 

Τα βασικά στοιχεία που τυπικά περιλαµβάνονται σε ένα ηλεκτρονικό φάκελο υλικού 

µαθητή είναι: 

E-portfolio

Πληροφορίες µαθητών

Πίνακας περιεχοµένων

Στόχοι µαθητών

∆ιδακτικά πρότυπα και/ή κριτήρια

Κανόνες βαθµολόγησης (rubric)

Κατευθυντήριες γραµµές

Αντικείµενα της δουλειάς του µαθητή

Ανατροφοδότηση

Αυτο-στοχασµός

E-portfolio

Πληροφορίες µαθητών

Πίνακας περιεχοµένων

Στόχοι µαθητών

∆ιδακτικά πρότυπα και/ή κριτήρια

Κανόνες βαθµολόγησης (rubric)

Κατευθυντήριες γραµµές

Αντικείµενα της δουλειάς του µαθητή

Ανατροφοδότηση

Αυτο-στοχασµός

 

Εικόνα 6. Βασικά στοιχεία ηλεκτρονικού φακέλου µαθητή 
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Γενικοί τύποι λογισµικού για ανάπτυξη Ηλεκτρονικού φακέλου υλικού 

Ένα από τα βασικά κριτήρια για την επιλογή κατάλληλου λογισµικού για την ανάπτυξη 

ηλεκτρονικού φακέλου υλικού είναι η δυνατότητά του να επιτρέπει στους διδάσκοντες και 

τους µαθητές να δηµιουργούν συνδέσµους υπερκειµένου µεταξύ των στόχων, των 

εκβάσεων, και των διάφορων συλλεγόµενων αντικειµένων των µαθητών (προϊόντα και 

έργα) που παρουσιάζονται σε µορφή πολυµέσων. Άλλο κριτήριο είναι δυνατότητα 

πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο. 

Τα περισσότερα κοινά εργαλεία είναι: 

α) Σχεσιακές βάσεις δεδοµένων (π.χ., FileMaker Pro, Microsoft Access).  

β) Προγράµµατα δηµιουργίας εφαρµογών υπερµέσων µε τη µεταφορά ηλεκτρονικών 
σελίδων (hyper cards metaphor) (π.χ., HyperStudio, Digital Chisel, Toolbook, SuperLink)  

γ) Λογισµικό δηµιουργίας εφαρµογών πολυµέσων µε τη µεταφορά του 
συγχρονισµού (Timeline metaphor)  (π.χ., Director ή Authorware).  

δ) Kειµενογράφοι της γλώσσας ΗΤΜL (π.χ., HTML, Adobe PageMill, Claris Home Page, 
Microsoft FrontPage, Netscape Composer).  

ε) Έγγραφα PDF (Adobe Acrobat). Τα αρχεία PDF είναι εύκολα για πρόσβαση και 
ανάγνωση, µπορούν να δηµιουργηθούν από πολλαπλές εφαρµογές, να περιλάβουν 
στοιχεία πολυµέσων, να δηµοσιευτούν εύκολα σε CD-ROM. 

στ) Παρουσιάσεις πολυµέσων  (π.χ., AppleWorks και PowerPoint).  

ζ) Βίντεο  (ψηφιακό και αναλογικό). Το ψηφιακό βίντεο µπορεί να είναι µια ισχυρή 
προσθήκη σε πολλά από τα άλλα εργαλεία ανάπτυξης φακέλου.  

∆ιάφορες εταιρείες ανάπτυξης και εκδότες αρχίζουν να προσφέρουν εργαλεία για e-

Portfolios. Αρκετές εταιρείες, όπως  οι BlackBoard, WebCT, SCT, Nuventive, Concord, και 

McGraw-Hill, είτε έχουν είτε αναπτύσσουν εργαλεία για e-Portfolio. 

  

Εικόνα 7. Ενδεικτικό περιβάλλον e-portfolio 

∆ραστηριότητα  

Προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να υλοποιήσουν δραστηριότητες αξιολόγησης µε κάποιο 

σχετικό λογισµικό (π.χ.HotPotatoes). 
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Εφαρµογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων / 

σεναρίων 

Τα εκπαιδευτικά σενάρια που δίνονται εδώ, προτρέπουν επιµορφωτές και 

επιµορφούµενους να τα επεκτείνουν προβαίνοντας έτσι σε άσκηση διδακτικής και 

επιµορφωτικής πρακτικής, αξιοποιώντας τις προϋπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητές τους. 

Αρχικά τα σενάρια περιγράφονται και στην επόµενη ενότητα αναπτύσσονται πλήρως.  

Στην ενότητα αυτή περιλαµβάνονται οκτώ (8) οµάδες σεναρίων. Η οµαδοποίηση  

ουσιαστικά γίνεται λόγω της κοινής µεθοδολογίας ή και λόγω της κοινής θεµατολογίας ή 

και του γνωστικού αντικειµένου της κάθε οµάδας (κατά περίπτωση).  

Τα σενάρια αυτά καθ’ αυτά προτείνονται κατά βάση για να χρησιµοποιηθούν ως έχουν 

αλλά και για να  καταδείξουν µια ολοκληρωµένη µορφή ως προς τη δηµιουργία και τη 

χρήση σεναρίου κατά τη διδακτική διαδικασία, χωρίς βεβαίως να αποτελούν την µόνη 

ενδεδειγµένη προσέγγιση σε κάτι τέτοιο. 

Πρώτη οµάδα σεναρίων  

Ανάλογα µε την εκάστοτε έµφαση, η οµαδοποίηση των σεναρίων µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους ορισµένοι από τους οποίους 

παρατίθενται ενδεικτικά παρακάτω.  

∆ιασύνδεση εννοιών µε την πραγµατικότητα του µαθητή 

Τα τρία σενάρια, της πρώτης οµάδας σεναρίων, χαρακτηρίζονται από µια έµφαση στη 

διασύνδεση της σχολικής γνώσης (επιστηµονικές έννοιες) µε την καθηµερινή γνώση 

(καθηµερινές έννοιες). Σε κάποιες περιπτώσεις οι καθηµερινές έννοιες αποτελούν την 

αφετηρία ενώ σε άλλες όχι. Με την τρόπο αυτό, οι αποκτούµενες έννοιες εντάσσονται σε 

ένα συγκεκριµένο πλαίσιο και αποκτούν οργανικό ρόλο και λειτουργικό χαρακτήρα για το 

εννοιολογικό σύστηµα του µαθητή.  

Το σενάριο που αφορά το ανθρώπινο σώµα περιλαµβάνει µάθηση µέσω επίλυσης 

προβληµάτων (Problem Based Learning) (µε τη µόνη διαφορά ότι το ‘πρόβληµα’ δεν είναι 

υπαρκτό αλλά έχει κατασκευαστεί για τους σκοπούς του µαθήµατος). Ειδικότερα, δίνεται 

ένα πρόβληµα στους µαθητές το οποίο συνδέεται µε την καθηµερινή τους 

πραγµατικότητα: τα κατάγµατα-σπασίµατα οστών δεν είναι σίγουρα µέρος της 

καθηµερινής τους πρακτικής ωστόσο είναι ιδιαίτερα συχνό φαινόµενο για τα ίδια τα παιδιά 

όπως και για φιλικά-συγγενικά τους πρόσωπα. Από την άποψη αυτή τα παιδιά έχουν 

πολλές προσλαµβάνουσες παραστάσεις σχετικά µε κατάγµατα και σπασίµατα. Σύµφωνα µε 

τη διατύπωση του προβλήµατος στο εν λόγω σενάριο, οι πληροφορίες που θα πρέπει να 
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αντλήσουν τα παιδιά από το λογισµικό αναφοράς θα τους επιτρέψουν να λύσουν ένα 

«πρόβληµα» καθηµερινής ζωής. Με τον τρόπο αυτό, οι πληροφορίες που θα αντλήσουν οι 

µαθητές θα εντάσσονται σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο (ατύχηµα) που θα έχει 

συγκεκριµένες διαστάσεις (σύστηµα) και καταληκτικές επιδιώξεις (θεραπεία µε βάση τη 

διάγνωση).  

Αναφορικά µε το σενάριο που αφορά τους σεισµούς, στα αρχικά στάδια της 

δραστηριότητας οι µαθητές προσδιορίζουν οι ίδιοι το τι γνωρίζουν για τους σεισµούς και το 

τι θα επιθυµούσαν να µάθουν για αυτούς. Στη συνέχεια, οι µαθητές ασχολούνται µε τις 

επιστηµονικές έννοιες που σχετίζονται µε τους σεισµούς µέσα από µια σειρά από 

δραστηριότητες που βασίζονται σε λογισµικό (κατασκευή εννοιολογικού χάρτη, γλωσσάριο 

όρων, κείµενο συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων, υπερκείµενο). Μέρος της εκµάθησης περί 

σεισµών έχει και το χαρακτήρα της κοινωνικής µάθησης και συµπεριφοράς και αφορά την 

απόκτηση των κατάλληλων γνώσεων και δεξιοτήτων για την προστασία από το σεισµό. 

∆ιαµέσου της µίνι επισκόπησης και µε τη συνδροµή της τεχνολογίας, οι µαθητές εξετάζουν 

τη στάση των συµµαθητών τους σε περίπτωση σεισµού, διασυνδέοντας µέρος των 

γνώσεων που απόκτησαν στα παραπάνω βήµατα µε την καθηµερινότητα τους. Η 

διασύνδεση αυτή παίρνει πιο συγκεκριµένη µορφή στην περίπτωση της διερεύνησης τους 

σχετικά µε την ύπαρξη σχεδίου επιβίωσης και συναφούς εξοπλισµού (σετ επιβίωσης). Η 

εφαρµογή των γνώσεων περί σεισµών ολοκληρώνεται µε την ανάληψη κοινωνικής 

δράσης, µε τη µορφή ενηµέρωσης των οικογενειών τους για την αναγκαιότητα ύπαρξης 

σχεδίου και εξοπλισµού.  

Στην περίπτωση του σεναρίου που αφορά τον καιρό/κλίµα, το διαδίκτυο προσφέρει 

µοναδικές δυνατότητες διερευνητικής µελέτης του καιρού/κλίµατος της περιοχής όπου 

ζουν οι µαθητές έχοντας τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν µεγάλο όγκο πραγµατικών 

δεδοµένων του τόπου που ζουν.  

∆ιαθεµατικότητα – διεπιστηµονικότητα – χρήση εννοιών από διάφορα 

αντικείµενα 

Στην περίπτωση του ανθρώπινου σώµατος θα πρέπει οι µαθητές να συντάξουν ένα 

κείµενο. Η γραφή στους συγκεκριµένους τοµείς περιεχοµένων θεωρείται σήµερα 

σηµαντικό εργαλείο τόσο ειδικά για την εννοιολογική ανάπτυξη εντός των συγκεκριµένων 

τοµέων όσο γενικότερα και για την ανάπτυξη της σκέψης, της ικανότητας 

επιχειρηµατολογίας κτλ.  

Στην περίπτωση των σεισµών οι µαθητές θα πρέπει να συντάξουν περιλήψεις στα αρχικά 

στάδια της δραστηριότητας ενώ και ορισµένες από τις λοιπές δραστηριότητες 

περιλαµβάνουν συγγραφή κειµένου (π.χ. συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις). Τέλος, στην 
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περίπτωση του κλίµατος/καιρού, οι µαθητές θα πρέπει να συντάξουν απαντήσεις σε 

πολλές από τις τιθέµενες ερωτήσεις και προβλήµατα. Το αυτό ισχύει και για τα τρία 

σενάρια στην περίπτωση π.χ. εννοιών από τα Μαθηµατικά, όπου οι µαθητές καλούνται να 

χρησιµοποιήσουν µαθηµατικές έννοιες και διαδικασίες προκειµένου να υπολογίσουν 

ποσοστά, ή να κατασκευάσουν και να ερµηνεύσουν σχέσεις µέσα από γραφικές 

παραστάσεις.  

Υλικό αναφοράς &  Πληροφοριακό υλικό 

Όλα τα σενάρια βασίζονται σε πληροφοριακό υλικό το οποίο δεν περιλαµβάνεται και συχνά 

υπερβαίνει σε ποσότητα/ποιότητα/ποικιλία την αντίστοιχη ύλη του διδακτικού εγχειριδίου. 

Η όλη φιλοσοφία-συλλογιστική η οποία ακολουθήθηκε στη διαµόρφωση των σεναρίων 

βασίζεται αποκλειστικά στην ύπαρξη των πρωτογενών αυτών δεδοµένων. 

Ειδικότερα, στην περίπτωση του ανθρώπινου σώµατος, χρησιµοποιείται ένα 

εκπαιδευτικό λογισµικό αναφοράς το οποίο περιέχει όλη την πληροφορία που θα χρειαστεί 

ο µαθητής για να επιλύσει το πρόβληµα που του τίθεται.  

Στην περίπτωση των σεισµών, οι µαθητές επεξεργάζονται κάποιες πηγές αναφορικά µε 

τους σεισµούς ενώ παράλληλα χρησιµοποιούν δεδοµένα τα οποία συλλέγουν από τις δύο 

ερευνητικές τους προσπάθειες.  

Τέλος, στην περίπτωση του κλίµατος/καιρού, οι µαθητές αξιοποιούν ρεαλιστικά 

δεδοµένα τα οποία διατίθενται από τον παγκόσµιο ιστό.  

Οργανική χρήση εννοιών 

Πέρα από τη διασύνδεση µε την καθηµερινή πραγµατικότητα του µαθητή, όλα τα σενάρια 

είναι δοµηµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε να προσεγγίζονται οργανικά οι προς απόκτηση 

έννοιες. Αυτό σηµαίνει ότι οι έννοιες που αποκτούνται επιτελούν ένα σαφώς καθορισµένο 

και πολύ προσδιορισµένο σκοπό στα πλαίσια µιας δραστηριότητας. Παρότι στις 

περισσότερες περιπτώσεις οι µαθητές έρχονται σε επαφή µε την επιστηµονική γνώση µέσα 

από κείµενα σε µορφή πρόζας (textual-expository texts), έναν τετριµµένο δηλαδή τρόπο 

παρουσίασης της επιστηµονικών εννοιών, το ενδιαφέρον είναι ότι οι δραστηριότητες έχουν 

σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο ούτως ώστε ο κύριος σκοπός τους να µην αφορά άµεσα τις 

προς απόκτηση έννοιες. Παρότι αυτό µοιάζει σε µεγάλο βαθµό αντιφατικό, η λογική του 

είναι άκρως ενδιαφέρουσα. Συνήθως, µια εκπαιδευτική δραστηριότητα έχει άµεσο στόχο 

τις προς απόκτηση έννοιες, δηλαδή η κατάληξη των δράσεων των µαθητών αφορά άµεσα 

τις έννοιες αυτές καθαυτές στα πλαίσια κάποιας δραστηριότητας. Στην προκειµένη όµως 

περίπτωση ακολουθείται ένας ενδιάµεσος διαµεσολαβηµένος δρόµος. Επινοείται µια 

δραστηριότητα η οποία για να ολοκληρωθεί απαιτεί τη χρήση των επιδιωκόµενων εννοιών 
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και εποµένως προϋποθέτει την ανάπτυξη τους. Αντί να είναι οι ίδιες οι έννοιες ο άµεσος 

στόχος, οι έννοιες καθίστανται εργαλεία για την επίτευξη ενός ευρύτερου γνωστικού 

στόχου του οποίου αποτελούν οργανικό συστατικό µέρος. Με τον τρόπο αυτό, η 

επιστηµονική γνώση επιτελεί ένα λειτουργικό ρόλο στα πλαίσια µιας δραστηριότητας, 

αποτελώντας ένα βασικό εργαλείο για την ολοκλήρωση της. 

Μια σηµαντική παράµετρος από την άποψη αυτή είναι το να έχει σχεδιαστεί κατάλληλα η 

συνολική δραστηριότητα ούτως ώστε να υπάρχει συσχέτιση µε την καθηµερινότητα του 

µαθητή (στο βαθµό που αυτό είναι κατά περίπτωση δυνατό). Όσο πιο κοντά στην 

πραγµατικότητα και όσο πιο ρεαλιστικό το πρόβληµα, τόσο πιο ουσιαστική θα είναι η 

διασύνδεση των επιστηµονικών εννοιών µε την πραγµατική πρακτική του µαθητή.  

Εάν ισχύει αυτό, τότε η δραστηριότητα έχει κάποιο συγκεκριµένο σηµείο αναφοράς στη 

ζωή και την καθηµερινή πρακτική του µαθητή, όντας αγκιστρωµένη γύρω από αυτό και 

παρέχοντας µια διασύνδεση των επιστηµονικών εννοιών µε την πραγµατικότητα. 

∆εδοµένων των παραπάνω, οι προς απόκτηση έννοιες αποκτούν µε τον τρόπο αυτό µια 

διασύνδεση µε την πραγµατικότητα του µαθητή, όντας ένα εργαλείο για την επίτευξη 

κάποιου ευρύτερου στόχου. Το βασικό αποτέλεσµα µιας τέτοιας προσέγγισης είναι να 

αναπτύσσονται οι έννοιες όχι ως αυτόνοµες οντότητες, στερούµενες νοήµατος όπως 

συνήθως συµβαίνει µε τη σχολική γνώση, αλλά στα πλαίσια µιας διακριτής εµπρόθετης, 

νοηµατοδοτηµένης δραστηριότητας.  

Αναφορικά µε το πρώτο σενάριο (ανθρώπινο σώµα), οι προς απόκτηση έννοιες 

αναφορικά µε το εριστικό σύστηµα δεν προσλαµβάνονται από το µαθητή µε το συνήθη 

τρόπο (παρακολούθηση µιας παρουσίασης από το δάσκαλο) ή µε τη χρήση πλούσιου 

εποπτικού υλικού (οµοίωµα, ντοκιµαντέρ). Αντί να µάθει ο µαθητής µια λίστα µε 

πληροφορίες σχετικά µε τα διάφορα συστήµατα-υποσυστήµατα του οργανισµού, ο 

µαθητής έχει να επιλύσει ένα ‘πρόβληµα’ η λύση του οποίου προϋποθέτει την εξοικείωση 

µε και ανάπτυξη των εµπλεκόµενων εννοιών. Ο µαθητής προσεγγίζει τον µεγάλο όγκο των 

παρεχόµενων από το λογισµικό πληροφοριών µε σκοπό να επιλύσει ένα πρόβληµα. Αυτό 

προϋποθέτει προσεκτική και συστηµατική µελέτη των εµπλεκόµενων εννοιών. Ο µαθητής 

θα πρέπει να αναζητήσει, να ερµηνεύσει, να κατανοήσει και εν τέλει να επιλέξει την έννοια 

(ή τη σειρά εννοιών) που σχετίζονται µε το πρόβληµα του και τον βοηθούν να το 

‘επιλύσει’. Εποµένως, οι προς απόκτηση έννοιες επιτελούν ένα λειτουργικό ρόλο σε µια 

τέτοια προσέγγιση.  

Στο σενάριο που αφορά τους σεισµούς, ο µαθητής αρχικά εξοικειώνεται στοιχειωδώς µε 

το εννοιολογικό σύστηµα που αφορά τους σεισµούς. Μια σηµαντική πτυχή που αφορά 

τους σεισµούς σχετίζεται µε τα διάφορα µέτρα προφύλαξης από τους σεισµούς καθώς και 
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τις σωστές αντιδράσεις σε περίπτωση εµφάνισης σεισµών. Ακολούθως και µέσα από δυο 

συναφείς διερευνήσεις προσδιορίζεται ένα πρόβληµα µε τη µορφή ελλιπούς ενηµέρωσης 

και προετοιµασίας για σεισµό. Το έλλειµµα αυτό καλούνται να αντιµετωπίσουν οι µαθητές 

θέτοντας σε εφαρµογή τις επιστηµονικές έννοιες που αποκτήθηκαν στο προηγούµενο 

βήµα. Είναι σαφές ότι ακόµα και εάν η εξοικείωση µε τις έννοιες έγινε σε στοιχειώδες 

επίπεδο, η εφαρµογή τους συνεπάγεται ότι ο µαθητής θα πρέπει να τις επισκεφτεί εκ νέου, 

προσεγγίζοντας τις ως εργαλεία για την επίτευξη του αντικειµενικού στόχου του. 

Εποµένως, οι έννοιες που αφορούν του σεισµούς εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 

δραστηριότητας εντός του οποίου εξυπηρετούν συγκεκριµένους σκοπούς.  

Τέλος, το σενάριο που αφορά το κλίµα/καιρό, περιλαµβάνει τρεις δραστηριότητες οι 

οποίες βασίζονται σε ρεαλιστικά δεδοµένα. Στην περίπτωση αυτή, οι δραστηριότητες 

βασίζονται πάνω σε ‘προβλήµατα’ τα οποία για να απαντηθούν θα πρέπει να λάβει υπόψη 

του ο µαθητής τα παρεχόµενα δεδοµένα. Η συστηµατική επεξεργασία των δεδοµένων θα 

επιτρέψει την εξαγωγή συµπερασµάτων και τη διατύπωση των απαιτούµενων γενικεύσεων 

οι οποίες µε τη σειρά τους θα οδηγήσουν την ανάπτυξη των αντίστοιχων εννοιών. Όπως 

και στις δύο προγενέστερες περιπτώσεις σεναρίων, έτσι και στην περίπτωση αυτή οι προς 

απόκτηση έννοιες συνιστούν οργανικό µέρος µιας ευρύτερης δραστηριότητας στα πλαίσια 

της οποίας και θα πρέπει να αναπτυχθούν.  

Χρήση Λογισµικού Εφαρµογών 

Όλα τα σενάρια βασίζονται ως επί το πλείστον σε λογισµικό εφαρµογών, σε ανοικτό 

δηλαδή λογισµικό που στις περισσότερες περιπτώσεις (κειµενογράφος, λογιστικό φύλλο, 

παρουσιάσεις) δεν έχει αναπτυχθεί πρωτογενώς για να ικανοποιήσει εκπαιδευτικές 

ανάγκες. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις ανοικτού λογισµικού (εννοιολογική 

χαρτογράφηση), όπου ο προσανατολισµός ήταν εξ αρχής εκπαιδευτικός.  

Όταν η δραστηριότητα είναι σχεδιασµένη κατάλληλα, ο µαθητής έχει περισσότερες 

δυνατότητες γνωστικής ενεργοποίησης µε λογισµικό εφαρµογών ανοικτού τύπου γιατί στις 

περισσότερες περιπτώσεις θα πρέπει να προσθέσει/αναπτύξει/συνθέσει περιεχόµενο εντός 

της εφαρµογής ή µε τη συνδροµή της εφαρµογής. Από γνωστική άποψη, αυτό είναι 

συνήθως πιο απαιτητικό σε σχέση µε τη χρήση π.χ. ενός εκπαιδευτικού λογισµικού το 

οποίο συµπεριλαµβάνει περιεχόµενο.  

Χρήση Υπολογιστή ως Γνωστικού Εργαλείου 

Ως επί το πλείστον, όλα τα σενάρια προσεγγίζουν τον υπολογιστή (και πιο συγκεκριµένα 

το χρησιµοποιούµενο σε κάθε περίπτωση λογισµικό) ως γνωστικό/νοητικό εργαλείο. 

∆εδοµένης µιας νοητικής δραστηριότητας που εκτελείται από το µαθητή, η ενσωµάτωση 

του υπολογιστή ως νοητικού εργαλείου συνεπάγεται την υποστήριξη της νοητικής 
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δραστηριότητας του µαθητή σε υπολογιστικό, αναπαραστασιακό, κτλ επίπεδο (ανάλογα 

πάντα µε τη φύση της εκτελούµενης δραστηριότητας). Η χρήση του υπολογιστή ως 

νοητικό εργαλείο συνεπάγεται ότι ο υπολογιστής χρησιµοποιείται για την υποστήριξη της 

νοητικής δραστηριότητας του µαθητή, επιτελώντας (σηµαντικό πολλές φορές) µέρος του 

απαιτούµενου γνωστικού έργου. Κατά συνέπεια, ο µαθητής εκτελεί λιγότερα σε νοητικό 

επίπεδο επειδή ο υπολογιστής εκτελεί περισσότερα. Η προσέγγιση του υπολογιστή ως 

νοητικού εργαλείου προϋποθέτει το σχεδιασµό κατάλληλης δραστηριότητας ούτως ώστε 

να καθίσταται δυνατή η ενεργή νοητική συµµετοχή του µαθητή σε αυτή. Η χρήση του 

υπολογιστή επιφέρει το µετασχηµατισµό ενός νοητικού έργου που εκτελείται από το 

µαθητή σε µηχανικό έργο που εκτελείται από το µαθητή. Για να αποφύγουµε τη µικρή (ή 

µηδενική) ενεργοποίηση του µαθητή, είναι απαραίτητη η κατάλληλη σχεδίαση της 

δραστηριότητας ώστε να είναι αρκετά σύνθετη και απαιτητική σε γνωστικό επίπεδο, ούτως 

ώστε να µπορεί να υποστηριχτεί η νοητική δραστηριότητα του µαθητή. Σε όλα τα σενάρια 

η χρήση του υπολογιστή έχει συγκεκριµένη προστιθέµενη αξία από γνωστική άποψη, µε 

την έννοια ότι δε χρησιµοποιείται ο υπολογιστής για να εκτελέσουµε δραστηριότητες οι 

οποίες θα ήταν δυνατόν να υλοποιηθούν ικανοποιητικά και χωρίς υπολογιστή. Εάν 

µείνουµε σε αυτό το επίπεδο, τότε ο υπολογιστής δεν επιτρέπει καν την ενασχόληση µε 

βασικές νοητικές δεξιότητες, το έργο των οποίων υποκαθιστά. Αντίθετα, η επιλογή 

κατάλληλης δραστηριότητας συνεπάγεται ότι ο υπολογιστής επιτρέπει την ενασχόληση µε 

τις λεγόµενες ανώτερες νοητικές δεξιότητες (ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση, διατύπωση 

υποθέσεων, επίλυση προβληµάτων κτλ). Η µεγαλύτερη εν δυνάµει συνεισφορά του 

υπολογιστή (όπως εκφέρεται διαµέσου των ποικίλων εφαρµογών λογισµικού, 

εκπαιδευτικών και άλλων), έγκειται ακριβώς σε αυτό το στοιχείο, δηλ στις δυνατότητες 

που προσφέρει για την ανάπτυξη ανώτερων νοητικών δεξιοτήτων.  

Στο σενάριο που αφορά το ανθρώπινο σώµα, πέρα από τη χρήση του ως πληροφοριακό 

εργαλείο από το οποίο αντλεί πληροφόρηση ο µαθητής, ο υπολογιστής χρησιµοποιείται 

επίσης ως νοητικό εργαλείο µε τη µορφή του κειµενογράφου-προγράµµατος παρουσίασης 

(για τη συγγραφή της σχετικής ιατρικής αναφοράς και της σχετικής παρουσίασης).  

Στο σενάριο που αφορά τους σεισµούς, ο υπολογιστής χρησιµοποιείται επίσης ως νοητικό 

εργαλείο υποστηρίζοντας την αντίστοιχη νοητική δραστηριότητα του µαθητή: 

κειµενογράφος (για τη συγγραφή κειµένου σχετικά µε τους σεισµούς, γλωσσάριο, 

υπερκείµενο, συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις), λογισµικό εννοιολογικής χαρτογράφησης 

(για την οπτική αναπαράσταση και συστηµατοποίηση εννοιών του σεισµού) και λογιστικού 

φύλλου (για την ανάλυση και αναπαράσταση των σχετικών ερευνητικών δεδοµένων).  

Τέλος, στο σενάριο που αφορά το κλίµα/καιρό, ο υπολογιστής χρησιµοποιείται επίσης ως 

νοητικό εργαλείο: κειµενογράφος (διατύπωση γενικεύσεων και συµπερασµάτων), 
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λογιστικό φύλλο (επεξεργασία δεδοµένων, υπολογισµοί, γραφικές παραστάσεις) και 

λογισµικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (απεικόνιση επιλογών-υποεπιλογών κτλ).  

Κοινωνικοπολιτισµική Ψυχολογία 

Η µάθηση σε όλα τα εµπλεκόµενα σενάρια, είναι µάθηση που βασίζεται στη 

διαµεσολάβηση του εκπαιδευτικού µε τη µορφή σεναρίων και είναι µάθηση η οποία 

περιλαµβάνει µια µετάβαση από τις καθηµερινές έννοιες που έχουν οι µαθητές σε ένα 

επιστηµονικό σύστηµα εννοιών. Η διαδικασία αυτή προκύπτει στα πλαίσια συµµετοχής των 

µαθητών σε µια συγκεκριµένη πρακτική η οποία οριοθετείται κάθε φορά από την 

εκτελούµενη δραστηριότητα (σε επίπεδο µικρο-κλίµακας). Στα πλαίσια της εκτελούµενης 

δραστηριότητας οι µαθητές έρχονται σε επαφή µε µια σειρά από έννοιες και εργαλεία τα 

οποία και θα πρέπει να νοηµατοδοτήσουν. Η επαφή των µαθητών µε τις έννοιες και τα 

εργαλεία διαµεσολαβείται από το δάσκαλο και τους πιο έµπειρους µαθητές.  

Σε όλα τα σενάρια η µάθηση από το µαθητή έχει τη µορφή της συµµετοχής σε µια 

πρακτική (µικρο-κλίµακας) διαµέσου µιας διακριτής δραστηριότητας. Στα πλαίσια αυτής 

της δραστηριότητας ο µαθητής αλληλεπιδρά µε το δάσκαλο και µε άλλους µαθητές και 

χρησιµοποιεί τεχνολογικά και άλλα εργαλεία ως νοητικά εργαλεία. Έρχεται σε επαφή µε 

ένα πρόβληµα (µια ανάγκη, ένα γενικό στόχο κτλ) και έχει τη δυνατότητα να βιώσει τη 

διαδικασία διαµέσου της οποίας η δραστηριότητα του τον φέρνει σε επαφή µε έννοιες οι 

οποίες στην πορεία της ανθρώπινης σκέψης έχουν επινοηθεί για να ικανοποιήσουν αυτή 

την ανάγκη (να λύσουν αυτό το πρόβληµα κτλ). Ο µαθητής έρχεται σε επαφή µε έννοιες, 

εργαλεία και δραστηριότητες-πρακτικές. Οι έννοιες, τα εργαλεία και οι 

δραστηριότητες/πρακτικές  δεν αναπτύσσονται από το µαθητή, δίνονται έτοιµα – στην 

τελική τους µορφή - από το δάσκαλο και το λοιπό συνοδευτικό υλικό.  

Η µάθηση παίρνει τη µορφή της νοηµατοδότησης εννοιών, εργαλείων και πρακτικών. Με 

τη συνδροµή και την καθοριστική διαµεσολάβηση του δασκάλου, ο µαθητής θα πρέπει να 

ανακατασκευάσει το νόηµα, τη µορφή και τη λειτουργία όλων των παραπάνω. Η 

διαδικασία αυτή είναι µια διαδικασία νοηµατοδότησης.  

∆εδοµένου του προβλήµατος (ανάγκης, ελλείµµατος κτλ) που τίθεται ως ο βασικός σκοπός 

της κάθε δραστηριότητας, οι εµπλεκόµενες έννοιες αποτελούν ένα εργαλείο για την 

επίλυση του. Ο µαθητής έρχεται µε τον τρόπο αυτό σε επαφή µε τις έννοιες ως 

λειτουργικά στοιχεία µιας ευρύτερης πρακτικής η οποία έχει συγκεκριµένο σκοπό. Οι 

συγκεκριµένες έννοιες αναπτύχθηκαν στην ιστορία του συγκεκριµένου τοµέα για να 

επιτρέψουν την αντιµετώπιση προβληµάτων και το χειρισµό καταστάσεων, έχουν δηλαδή 

εργαλειακό χαρακτήρα και διαµεσολαβούν το τιθέµενο πρόβληµα µε τη λύση του.  
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Ερευνώ το Ανθρώπινο Σώµα 

ΜΑΘΗΜΑ / ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ερευνώ το Φυσικό Κόσµο / Φυσικά 

ΤΑΞΗ: Ε΄-Στ΄ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ /ΣΚΟΠΟΣ:  

Το διδακτικό αυτό σενάριο είναι σχεδιασµένο για την αξιοποίηση ενός εκπαιδευτικού 

λογισµικού της Οδύσσειας και πιο συγκεκριµένα της «Εγκυκλοπαίδειας του Ανθρώπινου 

Σώµατος». Το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό λογισµικό ανήκει στην κατηγορία του 

λογισµικού αναφοράς, αποτελώντας ουσιαστικά µια ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια. Το 

λογισµικό αυτό δεν ενσωµατώνει ρητά ή άρρητα κάποια διδακτική προσέγγιση. Αντίθετα, 

παραθέτει τις έννοιες που σχετίζονται µε τη δοµή, τη λειτουργία και τα διάφορα 

συστήµατα-υποσυστήµατα του ανθρώπινου σώµατος. Ως λογισµικό είναι αναφοράς γιατί 

περιλαµβάνει µόνο την πληροφορία (έννοιες) χωρίς να ενσωµατώνει δραστηριότητες που 

αφορούν τη διδακτική αξιοποίηση του στα διάφορα στάδια της διδασκαλίας. Η 

οπτικοποίηση και πολλαπλή αναπαράσταση της πληροφορίας αποτελούν τα συνήθη 

δυνατά στοιχεία του εν λόγω λογισµικού, καθώς προσφέρουν µοναδικές εποπτικές 

δυνατότητες. Η αξιοποίηση του λογισµικού ως εποπτικού µέσου συνιστά και τη 

δηµοφιλέστερη χρήση του λογισµικού στα πλαίσια της διδασκαλίας.  

Παρότι µια τέτοια εποπτική ως επί το πλείστον χρήση είναι ενδιαφέρουσα δε συντελεί σε 

µια νέα διαφορετική αντίληψη για τη µάθηση και δε διαφοροποιείται σε σχέση µε µια 

παραδοσιακή διδασκαλία. Η τεχνολογία και ειδικότερα το λογισµικό αποτελούν µια πιο hi-

tech λύση στο πρόβληµα της εποπτείας. Το ∆ΕΠΠΣ προτείνει ενεργητικούς τρόπους 

µάθησης όπως π.χ. ανάπτυξη κριτικής σκέψης, ανάπτυξη γνωστικών και µεταγνωστικών 

δεξιοτήτων, ερµηνεία και κατανόηση εννοιών. Παράλληλα, το ∆ΕΠΠΣ προτείνει τη χρήση 

του υπολογιστή ως γνωστικού-διερευνητικού εργαλείου, εργαλείου επικοινωνίας και 

αναζήτησης πληροφοριών, εργαλείου ανακάλυψης, δηµιουργίας, έκφρασης και κυρίως ως 

νοητικό εργαλείο ανάπτυξης της σκέψης. Η ως επί το πλείστον παθητική παρακολούθηση 

από πλευράς του µαθητή που συνεπάγεται η χρήση του εν λόγω εκπαιδευτικού λογισµικού 

δεν είναι συµβατή ούτε µε αυτούς τους τρόπους µάθησης ούτε και µε τη χρήση του 

λογισµικού ως νοητικού εργαλείου. Στο συγκεκριµένο σενάριο προτείνεται ένας τρόπος 

διδακτικής αξιοποίησης που περιλαµβάνει αναζήτηση πληροφοριών και ερµηνεία καθώς 

επίσης και τη χρήση του υπολογιστή ως νοητικού εργαλείου, ως εργαλείου δηλαδή το 

οποίο θα υποστηρίξει τις νοητικές διαδικασίες του µαθητή.  
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Κατά τη δόµηση του σεναρίου λήφθηκαν υπόψη οι παρακάτω παράµετροι:  

(α) υιοθετείται η µαθησιακή µεταφορά του µαθητή ως ερευνητή στα πλαίσια της οποίας ο 

µαθητής δε βλέπει το λογισµικό µε την ίδια µορφή που θα έβλεπε ένα ντοκιµαντέρ ή µια 

παρουσίαση από το δάσκαλο βασισµένη στο λογισµικό.  

(β) οι προς απόκτηση έννοιες καθίστανται οργανικό µέρος µιας ευρύτερης διαδικασίας η 

επιτυχής ολοκλήρωση της οποίας της προϋποθέτει. Κατά συνέπεια, υπάρχουν οι 

αντικειµενικές συνθήκες να αναπτυχθούν οι προς απόκτηση έννοιες µε φυσικό τρόπο στα 

πλαίσια µιας συγκεκριµένης, εµπρόθετης και νοηµατοδοτηµένης δραστηριότητας. Ο 

µαθητής δε µαθαίνει τις έννοιες απλώς για να τις µάθει, όπως συµβαίνει µε το µεγαλύτερο 

µέρος της σχολικής µάθησης, έχοντας τη δυνατότητα να εντάξει τις έννοιες αυτές σε ένα 

ευρύτερο σύστηµα και να τις διασυνδέσει µε καταστάσεις της πραγµατικής ζωής του. Οι 

προς απόκτηση έννοιες δεν αποτελούν σηµείο αφετηρίας και σηµείο αναφοράς, 

λειτουργώντας ως αυτοσκοπός. Αντίθετα, επιχειρείται να συσχετιστούν µε την 

καθηµερινότητα, τα βιώµατα και τους προβληµατισµούς των µαθητών.  

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

#1. «Εγκυκλοπαίδεια του Ανθρώπινου Σώµατος». Το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό 

λογισµικό είναι κλειστού τύπου, ελεύθερης πλοήγησης, αλληλεπιδραστικό, εγκαθίσταται 

και τρέχει τοπικά στο σύστηµα του χρήστη. ∆εν περιλαµβάνει κάποια διδακτική 

προσέγγιση αλλά ούτε και κάποια µορφή αξιολόγησης. Αφορά τα Φυσικά (και ειδικότερα 

τη Βιολογία), η προσέγγιση της γνώσης είναι θεµατική ενώ προορίζεται για ατοµική χρήση 

από το µαθητή (παρόλο που µπορεί να αξιοποιηθεί και από µικρή οµάδα µαθητών 

ταυτόχρονα, µόνο που η διεπαφή αλληλεπίδρασης µε το λογισµικό θα γίνεται πάντα µόνο 

από ένα χρήστη).  

#2. Κειµενογράφος. Πρόκειται για λογισµικό εφαρµογών το οποίο θα χρησιµοποιήσουν 

οι µαθητές προκειµένου να συντάξουν γραπτώς τις αναφορές τους. Ως τέτοιο είναι ανοικτό 

λογισµικό (δηλ. ελεύθερο περιεχοµένου) το οποίο εντάσσεται ως εργαλείο στην εκτέλεση 

µιας δραστηριότητας. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοδηποτε ελεύθερο/δωρεάν (π.χ. 

Writer της σουίτας OpenOffice) ή µη λογισµικό (π.χ. Word της σουίτας Microsoft Office) 

κειµενογράφου.   

#3. Πρόγραµµα παρουσίασης. Πρόκειται για λογισµικό εφαρµογών το οποίο θα 

χρησιµοποιήσουν οι µαθητές προκειµένου να παρουσιάσουν συνοπτικά τα αποτελέσµατα 

της διερεύνησης τους. Ως τέτοιο είναι ανοικτό λογισµικό (δηλ. ελεύθερο περιεχοµένου) το 

οποίο υποστηρίζει την εκτέλεση της δραστηριότητας ως εργαλείο. Για το σκοπό αυτό 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε ελεύθερο/δωρεάν (π.χ. Impress της σουίτας 

OpenOffice) ή µη (π.χ. PowerPoint της σουίτας Microsoft Office) λογοσµικό παρουσίασης.  
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ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ: 

Οι πιθανές παραλλαγές του προτεινόµενου διδακτικού σεναρίου είναι πολλές. Σε πρώτο 

επίπεδο, ο εκπαιδευτικός µπορεί να επινοήσει διάφορα συναφή σενάρια τα οποία θα 

περιλαµβάνουν προβλήµατα τα οποία και θα µπορούν να επιλύσουν οι µαθητές µε τη 

συνδροµή του λογισµικού. Μπορεί για παράδειγµα να σχεδιαστεί ένα σενάριο που θα 

αφορά την προσωρινή απώλεια όρασης µετά από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχηµα. Οι 

µαθητές θα κληθούν να προσεγγίσουν κριτικά την προσφερόµενη από το λογισµικό 

πληροφορία προκειµένου να εντοπίσουν το πρόβληµα, να προχωρήσουν σε πιθανές 

διαγνώσεις του και και διατυπώσουν (είτε µε τη µορφή κειµένου είτε µε τη µορφή 

παρουσίασης) την προτεινόµενη ‘θεραπεία’. Με τον ίδιο τρόπο ο εκπαιδευτικός µπορεί να 

επινοήσει σενάρια που να αφορούν άλλα συστήµατα/υποσυστήµατα και/ή όργανα του 

ανθρώπινου σώµατος και να αναθέσει στους µαθητές µέσα από τα συµπτώµατα να 

προσδιορίσουν τα εµπλεκόµενα όργανα, να προχωρήσουν σε διαγνώσεις και να κάνουν 

προτάσεις θεραπείας.   

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, πέρα από τις διαγνώσεις και προτάσεις θεραπείας, οι µαθητές 

µπορούν να καταρτίσουν ένα κατάλογο µε απλές συµβουλές προστασίας για µια σειρά από 

όργανα/συστήµατα του ανθρώπινου σώµατος. Μπορούν για παράδειγµα, µετά την 

ενασχόληση τους µε εριστικό/µυικό σύστηµα να χρησιµοποιήσουν τις πληροφορίες που 

συνέλεξαν προκειµένου να συντάξουν µια λίστα µε συµβουλές που να αφορούν π.χ. τη 

διατροφή (ποιές τροφές έχουν µεγαλύτερη θρεπτική αξία και βοηθούν στην καλύτερη 

ανάπτυξη και υιγειή διατήρηση των εν λόγω συστηµάτων), τη στάση του σώµατος, την 

κίνηση και την άσκηση, τον ύπνο κτλ.  

Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό λογισµικό να ενσωµατωθεί ως 

ηλεκτρονικό υλικό αναφοράς σε µια σειρά από διαθεµατικές προσεγγίσεις και σχέδια 

εργασίας. Στο σηµείο αυτό δεν µπορεί να προδιαγραφεί ή να περιγραφεί µια τέτοια χρήση, 

η οποία εξαρτάται από τις εκάστοτε συνθήκες και επιδιώξεις.  
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Καιρός/Κλίµα 

ΜΑΘΗΜΑ / ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Καιρός-Κλίµα / Μελέτη του Περιβάλλοντος 

ΤΑΞΗ: Γ΄-∆΄ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ /ΣΚΟΠΟΣ:  

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των διδακτικών σεναρίων που περιλαµβάνονται αποτελεί το 

γεγονός ότι είναι εστιασµένα στη χρήση πραγµατικών δεδοµένων από τον παγκόσµιο ιστό 

και ειδικότερα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ.  

Ορισµένες σηµαντικές πτυχές των σεναρίων:  

(α) η πληροφορία που υπάρχει για το κλίµα/καιρό σε ένα σχολικό εγχειρίδιο είναι, µοιραία, 

εστιασµένη µόνο σε µια περιοχή της χώρας. Επιπρόσθετα, η πληροφορία αυτή δεν είναι 

επικαιροποιηµένη (εκτός και εάν το διδακτικό εγχειρίδιο ανανεώνεται τουλάχιστον σε 

ετήσια βάση – πράγµα ασύνηθες για τα ελληνικά τουλάχιστον δεδοµένα). Κατά συνέπεια, 

µε εξαίρεση τους λίγους µαθητές στην περιοχή των οποίων αναφέρεται το παράδειγµα που 

δίνεται από το διδακτικό εγχειρίδιο και για τους οποίους αποτελεί πλεονέκτηµα η γνώση 

της περιοχής (µορφολογία κτλ), οι υπόλοιποι µαθητές βρίσκονται εξ ορισµού σε 

µειονεκτική θέση.  

(β) η ιστοσελίδα της ΕΜΥ προσφέρει δωρεάν δεδοµένα που αφορούν το κλίµα για όλες τις 

περιοχές της επικράτειας. Τα κλιµατικά αυτά δεδοµένα αυτά είναι άµεσα διαθέσιµα και 

χωρίς κόστος. Το σηµαντικό στην περίπτωση αυτή είναι ότι τα δεδοµένα αυτά προσφέρουν 

τη δυνατότητα υλοποίησης διαφορετικών διδακτικών προσεγγίσεων των εµπλεκόµενων 

εννοιών. Το ∆ΕΠΠΣ προτείνει τη χρήση του υπολογιστή ως γνωστικού-διερευνητικού 

εργαλείου, εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών, εργαλείου ανακάλυψης, 

δηµιουργίας, έκφρασης και κυρίως ως νοητικό εργαλείο ανάπτυξης της σκέψης. Στην 

προκειµένη περίπτωση, τα δεδοµένα αυτά παρέχουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να 

οργανώσει διδακτικές-µαθησιακές δραστηριότητες έχοντας αυτά ως βασικό άξονα. Μέσα 

από κατάλληλα σχεδιασµένες δραστηριότητες, οι µαθητές µπορούν να προχωρήσουν σε 

µια σειρά από υποθέσεις-συγκρίσεις-αναλύσεις-γενικεύσεις αναφορικά µε µια εµπλεκόµενη 

κλιµατική µεταβλητή π.χ. θερµοκρασία.  

(γ) πολυµεταβλητα, ανοικτά προβλήµατα που εµπλέκουν κλιµατικές µεταβλητές. Το 

πρόβληµα που δίνεται σε ένα από τα συγκεκριµένα σενάρια βασίζεται στην αξιοποίηση 

πραγµατικών δεδοµένων από το διαδίκτυο. Το πρόβληµα αυτό είναι παραπέµπει σε 

προβλήµατα της καθηµερινής ζωής τα οποία περιλαµβάνουν πολλούς 
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αλληλοσυσχετιζόµενους παράγοντες, είναι ανοικτά ως προς τον τρόπο προσέγγισης τους, 

επιδέχονται πολλές διαφορετικές (και συχνά αποκλίνουσες) λύσεις κάθε µια εκ των οποίων 

έχει πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα κτλ. Υπάρχουν πολλές περιοχές της χώρας οι 

οποίες θα µπορούσαν να πληρούν σε µικρό ή µεγάλο βαθµό τις ζητούµενες συνθήκες και 

εποµένως δεν υπάρχει µια και µόνη ‘σωστή’ λύση στο πρόβληµα: η εκάστοτε λύση θα 

πρέπει να δοθεί ανάλογα µε τη βαρύτητα που αποδίδεται στη µια παράµετρο ή στην άλλη. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι το πρόβληµα που ορίζεται από το σενάριο είναι 

επίσης κλιµακωτό, που σηµαίνει ότι ο εκπαιδευτικός µπορεί να το απλουστεύσει όσο 

χρειάζεται ή να το κάνει όσο πιο σύνθετο (και ενδεχοµένως ρεαλιστικό) κρίνει.  

Τα διδακτικά αυτά σενάρια περιλαµβάνουν δραστηριότητες µε τη µορφή φύλλων εργασίας 

τις οποίες οι µαθητές µπορούν να χρησιµοποιήσουν για να εξετάσουν τον καιρό της 

περιοχής τους και να προσδιορίσουν το πώς αυτός µεταβάλλεται από εποχή σε εποχή 

εστιάζοντας σε σηµαντικές κλιµατικές µεταβλητές (π.χ. θερµοκρασία, βροχόπτωση). Η 

αναπαράσταση των δεδοµένων σε κλίµακες, πίνακες και γραφήµατα είναι πολύ πλούσια 

και σύνθετη σε σχέση µε την αντίστοιχη αναπαράσταση στο διδακτικό εγχειρίδιο. Για να 

αντεπεξέλθουν οι µαθητές στη δραστηριότητα, θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν έννοιες και 

διαδικασίες που εµπλέκουν και άλλα γνωστικά αντικείµενα (π.χ. Μαθηµατικά).  

Η προτεινόµενη προσέγγιση στη µάθηση είναι εξ ορισµού διερευνητική, καθότι για να 

διατυπώσουν οποιαδήποτε απάντηση οι µαθητές θα πρέπει να αναλύσουν και να 

συγκρίνουν κλιµατικά δεδοµένα από πολλές περιοχές της χώρας. Η δε ιεράρχηση των 

επιλογών καθώς και η γραπτή τεκµηρίωση τους που απαιτείται από το πρόβληµα, οδηγεί 

στην εξέταση πολλών διαφορετικών λύσεων και στους πιθανούς συνδυασµούς αυτών. 

Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογιστής (µε τη µορφή πάντα των διαφορετικών λογισµικών 

που θα χρησιµοποιηθούν) µπορεί να συµβάλει καθοριστικά στο χειρισµό του µεγάλου 

όγκου των δεδοµένων και να υποστηρίξει νοητικά τη νοητική δραστηριότητα των 

µαθητών.  

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  

#1. Φυλλοµετρητής. Πρόκειται για λογισµικό εφαρµογών το οποίο θα χρησιµοποιήσουν 

οι µαθητές για να πειριηγηθούν σε ιστοσελίδες του παγκόσµιου ιστού. Ως τέτοιο είναι 

ανοικτό λογισµικό (δηλ. ελεύθερο περιεχοµένου) και µπορεί να υποστηρίξει σχετικές 

δραστηριότητες φυλλοµέτρησης ιστοσελίδων. Για τους σκοπούς αυτούς µπορεί να 

χρησιµοποηθεί οποιοδήποτε ελεύθερο/δωρεάν (π.χ. Mozilla Firefox) ή µη (π.χ. Internet 

Explorer) πρόγραµµα φυλλοµετρητή.  

#2. Κειµενογράφος. Πρόκειται για λογισµικό εφαρµογών το οποίο θα χρησιµοποιήσουν 

οι µαθητές προκειµένου να συντάξουν γραπτώς τις αναφορές τους. Ως τέτοιο είναι ανοικτό 
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λογισµικό (δηλ. ελεύθερο περιεχοµένου) το οποίο εντάσσεται ως εργαλείο στην εκτέλεση 

µιας δραστηριότητας. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοδηποτε ελεύθερο/δωρεάν (π.χ. 

Writer της σουίτας OpenOffice) ή µη (π.χ. Word της σουίτας Microsoft Office) λογισµικό 

κειµενογράφου.   

#3. Λογιστικό Φύλλο. Πρόκειται για λογισµικό εφαρµογών το οποίο θα 

χρησιµοποιήσουν οι µαθητές για την επεξεργασία των αριθµητικών δεδοµένων.  Ως τέτοιο, 

είναι ανοικτό λογισµικό (δηλ. ελεύθερο περιεχοµένου) και µπορεί να υποστηρίξει 

υπολογισµούς, δηµιουργία γραφικών παραστάσεων κτλ. Για τους σκοπούς αυτούς µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί οποιοδηποτε ελεύθερο/δωρεάν (π.χ. Calc της σουίτας OpenOffice) ή µη 

(π.χ. Excel της σουίτας Microsoft Office) λογισµικό λογιστικού φύλλου.   

#4. Εννοιολογικής Χαρτογράφησης. Πρόκειται για λογισµικό εφαρµογών το οποίο θα 

χρησιµοποιήσουν οι µαθητές για τη δηµιουργία εννοιολογικών χαρτών. Ως τέτοιο, είναι 

ανοικτό λογισµικό (δηλ. ελεύθερο περιεχοµένου) το οποίο µπορεί να υποστηρίξει τη 

δηµιουργία εννοιολογικών χαρτών. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε 

ελεύθερο/δωρεάν (π.χ. IHMC Cmap Tools) ή µη (π.χ. Kidspiration/Inspiration) λογισµικό 

εννοιολογικής χαρτογράφησης.  

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ: 

Τα σενάρια στην ενότητα αυτή είναι εστιασµένα σε µια συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή 

της χώρας. Η ύπαρξη πραγµατικών δεδοµένων για βασικές κλιµατικές µεταβλητές 

επιτρέπει την προσαρµογή των σεναρίων αυτών σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή της χώρας. 

Παράλληλα, ο εκαιδευτικός µπορεί να επινοήσει σενάρια τα οποία περιλαµβάνουν επιπλέον 

κλιµατικά δεδοµένα, καθιστώντας τα σενάρια αυτού του τύπου πιο σύνθετα και απαιτητικά 

(και ενδεχοµένως πιο κατάλληλα για µαθητές µεγαλύτερης ηλικίας).  

Το σενάριο που αφορά τα µέσα µεταφοράς, αξιοποιεί επίσης πραγµατικά δεδοµένα που 

προσφέρονται δωρεάν από το διαδίκτυο για διδακτικούς σκοπούς. Ο εκπαιδευτικός µπορεί 

να κινηθεί στη λογική των συνδυασµών και να επινοήσει σενάρια που περιλαµβάνουν 

µετακινήσεις από τόπο σε τόπο σε ποικίλους συνδυασµούς (άτοµο, 3µελής οικογένεια, 

5µελής οικογένεια µε αυτοκίνητο κτλ). Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός µπορεί να επινοήσει 

σενάρια που εµπλέκουν πολλά διαφορετικά µέσα µαζικής µεταφοράς για τη µετάβαση από 

ένα σηµείο της χώρας σε ένα άλλο, συγκρίνοντας τιµές, εναλλακτικές διαδροµές, 

απαιτούµενο χρόνο µετάβασης µε κάθε µέσο κτλ. Για παράδειγµα, οι µαθητές µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν την ιστοσελίδα του ΟΣΕ, του ΚΤΕΛ, αεροπορικών αλλά και ακτοπλοικών 

εταιριών προκειµένου να προσδιορίσουν διαδροµές, να υπολογίσουν τιµές, να συγκρίνουν 

χρόνους και άλλες προσφορές κτλ. Με τον τρόπο αυτό οι µαθητές µπορούν παράλληλα να 

ασκηθούν συστηµατικά σε έννοιες από Μαθηµατικά, Γεωγραφία και Ιστορία. 
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∆εύτερη οµάδα σεναρίων 

Τα σενάρια, «Ροή Θερµότητας», «Tο ηλεκτρικό ρεύµα και τα αποτελέσµατά του» 

και «∆ασικές Πυρκαγιές» αναφέρονται σε θεµατικές των Φυσικών Επιστηµών (Φυσική 

και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση).  

Μεθοδολογικά είναι δοµηµένα µε βάση το ερευνητικά εξελισσόµενο επιστηµονικό / 

εκπαιδευτικό πρότυπο/µοντέλο. Το πρότυπο/µοντέλο αυτό, όπως απορρέει από την 

Επιστηµονική Μέθοδο, προσαρµοσµένο στην εκπαιδευτική διαδικασία, περιλαµβάνει τα 

εξής βήµατα: 

� έναυσµα ενδιαφέροντος (αναζητείται κυρίως στο διαδίκτυο και στο διαθέσιµο 
λογισµικό –και αξιοποιείται– µε διαθεµατική πληροφορία: κείµενα, εικόνες, videos, 
ήχοι,…) 

� διατύπωση υποθέσεων / προβληµατισµός (συζήτηση, προβληµατισµός, θεµατική και 
συστηµική ανάλυση µε βάση πληροφορίες από το διαδίκτυο και το διαθέσιµο 
λογισµικό, ώστε οι εκπαιδευόµενοι να διατυπώσουν υποθέσεις ή πιθανές 
προαντιλήψεις τους) 

� πειραµατισµός / ενεργητικές δραστηριότητες (δραστηριότητες επί και περί του πεδίου 
µε την διεξαγωγή µετρήσεων µέσω του Η/Υ –µε χρήση αισθητήρων / απτήρων–, την 
εκτέλεση αναδραστικών προγραµµάτων προσοµοίωσης / οπτικοποίησης, την εκτέλεση 
εκπαιδευτικών παιχνιδιών,…) 

� διατύπωση συµπερασµάτων / ερµηνειών (αξιολόγηση, συµπεράσµατα, προτάσεις, 
δηµοσιοποίηση µε βάση τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων και σύγκριση µε τις 
διατυπωθείσες υποθέσεις,…) 

� εφαρµογές / εµπέδωση / γενικεύσεις (επανεκτίµηση, γενίκευση µε την αναζήτηση 
µέσω του διαδικτύου, του διαθέσιµου λογισµικού αλλά και στην καθηµερινή ζωή / 
τεχνολογία παρόµοιων περιπτώσεων και σχετικών εφαρµογών) 

Στα παραπάνω σενάρια δίνεται έµφαση στην εκτέλεση πειραµάτων (λήψη µετρήσεων, 

επεξεργασία / αξιολόγηση πειραµατικών δεδοµένων και µε χρήση ψηφιακών τεχνολογιών) 

και στη διδασκαλία µοντέλων ερµηνείας των φυσικών φαινοµένων και διαδικασιών 

(κυρίως µέσω προγραµµάτων προσοµοίωσης / οπτικοποίησης). Οι µαθητές 

πραγµατοποιούν τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο κάθε σενάριο ατοµικά ή και σε 

οµάδες, ενώ ο εκπαιδευτικός έχει συµβουλευτικό, συντονιστικό αλλά και καθοδηγητικό 

ρόλο 
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Ροή Θερµότητας 

ΜΑΘΗΜΑ / ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Φυσικά /Ροή Θερµότητας 

ΤΑΞΗ: Έκτη (ΣΤ') ∆ηµοτικού  

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ /ΣΚΟΠΟΣ 

Με αφορµή τεχνολογικές εφαρµογές της καθηµερινής ζωής προσεγγίζουν οι µαθητές 

φαινόµενα που συνδέονται µε το ροή θερµότητας. Τα µοντέλα ερµηνείας (διαδικασίες 

µικρόκοσµου και µοντέλα ενέργειας) των επιµέρους φαινοµένων προβάλλονται µέσω 

προγραµµάτων προσοµοίωσης / οπτικοποίησης και χρησιµοποιούνται φύλλα εργασίας που 

παρέχονται µε το λογισµικό. 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Εκπαιδευτικό λογισµικό: «Ηλιακός Θερµοσίφωνας».  

Το λογισµικό µπορεί να χαρακτηρισθεί ως Ανοικτό, ∆οµηµένης Πλοήγησης, ενσωµατώνει 

Προσοµοιώσεις, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ∆ικτυακά, και έχει στοιχεία 

διαθεµατικότητας ενώ µπορεί να χρησιµοποιηθεί από οµάδες φοιτητών.  

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ  

Οι εκπαιδευτικοί στηριζόµενοι στο ίδιο εκπαιδευτικό µοντέλο (κατασκευή τεχνολογικής 

εφαρµογής, χρήση αισθητήρων για µέτρηση φυσικών µεγεθών και δηµιουργία και χρήση 

περιγραφικού βίντεο κατασκευής εφαρµογής) και αντίστοιχη δοµή λογισµικού µπορούν να 

αναπτύξουν αντίστοιχο υλικό που να αφορά σε άλλες τεχνολογικές εφαρµογές που 

δύναται επίσης να χρησιµοποιηθούν εκπαιδευτικά. 
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∆ασικές Πυρκαγιές (πρόβλεψη-εκτίµηση συνθηκών 

υψηλού κινδύνου) - µέσω ψηφιακών χαρτών, δεικτών 

επικινδυνότητας και µαθηµατικών αλγορίθµων 

ΜΑΘΗΜΑ / ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Φυσικές Επιστήµες-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

ΤΑΞΗ: Ε΄, Στ΄ ∆ηµοτικού  

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ /ΣΚΟΠΟΣ 

Προτείνονται για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση (αλλά και όχι µόνο) βαθµίδες – τα “Ερευνητικά Εξελισσόµενα (προ-)Σχέδια 

∆ραστηριοτήτων” που (πρέπει να έχουν) ως κύρια χαρακτηριστικά συνεπή µεθοδολογία, 

επιστηµονική εγκυρότητα, ολιστική (/διαθεµατική) προσέγγιση, αλληλεπιδραστική εργασία 

(και) επί του πεδίου και πλήρη αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφόρησης 

µέσω του παρεχόµενου µεθοδολογικού / τεχνολογικού προτύπου. 

Ειδικότερα αποβλέπουµε στην απόκτηση από τους µαθητές / µελλοντικούς πολίτες, 

γνώσεων και δεξιοτήτων για την αντιµετώπιση του συγκεκριµένου προβλήµατος των 

∆ασικών Πυρκαγιών, (µέσω των νέων τεχνολογιών – φόρµα υποδοχής στοιχείων, βάσης 

δεδοµένων, ψηφιακών χαρτών, υπολογισµό δεικτών επικινδυνότητας µέσω αλγορίθµων), 

αλλά και (γενικότερα) στη διαµόρφωση µαθητών / πολιτών που όχι µόνο θέλουν αλλά και 

γνωρίζουν τις µεθόδους, τις τεχνικές και τα µέσα που θα τους επιτρέπουν να δρουν 

αποτελεσµατικά για την αντιµετώπιση και άλλων περιβαλλοντικών προβληµάτων. 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

«∆ασικές Πυρκαγιές (Απυρόσοφος), πρόβλεψη-εκτίµηση συνθηκών»  

∆οµηµένο λογισµικό, ηµι-κατευθυνόµενης Πλοήγησης, Μερικώς ∆ιαδραστικό / 

Προσοµοιώσεων, Τοπικής Χρήσης σε Η/Υ, Θεµατικό για Φυσικές Επιστήµες-Τεχνολογία-

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ατοµική και οµαδική χρήση). 

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Χρήση της δοµής και της µεθοδολογίας του λογισµικού σε άλλα περιβαλλοντικά θέµατα/ 

ζητήµατα: Ρύπανση/µόλυνση υδάτων-Βιολογικός καθαρισµός, ατµοσφαιρική 

ρύπανση/φαινόµενο του θερµοκηπίου. 
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Το ηλεκτρικό ρεύµα και τα αποτελέσµατά του 

ΜΑΘΗΜΑ / ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Φυσικά / Ηλεκτρισµός 

ΤΑΞΗ: Ε’ ∆ηµοτικού 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ /ΣΚΟΠΟΣ 

Με αφορµή τεχνολογικές εφαρµογές της καθηµερινής ζωής προσεγγίζουν οι µαθητές 

φαινόµενα που συνδέονται µε το ηλεκτρικό ρεύµα και τα αποτελέσµατά του. Τα µοντέλα 

ερµηνείας (διαδικασίες µικρόκοσµου και σωµατιδιακής δοµής της ύλης) των φαινοµένων 

αυτών  προβάλλονται µέσω προγραµµάτων προσοµοίωσης / οπτικοποίησης.  

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

«Τα αποτελέσµατα του ηλεκτρικού ρεύµατος» (Ανοικτό λογισµικό, Ελεύθερης Πλοήγησης, 

Μερικώς ∆ιαδραστικό / Προσοµοιώσεων, Τοπικής Χρήσης σε Η/Υ, Θεµατικό για Φυσική, 

ατοµική και οµαδική χρήση) 

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 

1. Το ηλεκτρικό ρεύµα 

2. Το απλό ηλεκτρικό κύκλωµα 

3. Βραχυκύκλωµα και ασφάλεια 

4. Πώς λειτουργεί το λαµπάκι 
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Τρίτη οµάδα σεναρίων  

Στα προτεινόµενα σενάρια που ακολουθούν γίνεται διασύνδεση της επιστηµονικής γνώσης 

µε τη γνώση την προερχόµενη από την καθηµερινή ζωή. Τα συνολικά πέντε (5) διδακτικά 

σενάρια απευθύνονται στους µαθητές και στις µαθήτριες των 2 τελευταίων τάξεων του 

∆ηµοτικού, τα τέσσερα από αυτά απευθύνονται στην Ε’ τάξη και το πέµπτο στην ΣΤ’. Τα 

τέσσερα από τα προτεινόµενα σενάρια αφορούν στη Φυσική και το πέµπτο στην Ιστορία. 

Τα τέσσερα από τα σενάρια υλοποιούνται µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης και 

µόνο το πέµπτο απαιτεί τη χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού µοντελοποίησης. Στα τρία 

σενάρια χρησιµοποιούνται εικονικά εργαστήρια που παρέχονται από δικτυακούς τόπους. 
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Κυκλώµατα και λαµπάκια  

ΜΑΘΗΜΑ / ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Φυσική / Απλό ηλεκτρικό κύκλωµα - Ασφάλεια 

ΤΑΞΗ: Ε’ ∆ηµοτικού 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ /ΣΚΟΠΟΣ:  

Το διδακτικό σενάριο που ακολουθεί απευθύνεται σε µαθητές/ριες Ε΄ τάξης ∆ηµοτικού 

σχολείου στο γνωστικό αντικείµενο της Φυσικής και συγκεκριµένα στη διδακτική ενότητα 

«Απλό ηλεκτρικό κύκλωµα – Ασφάλεια», µε τη βοήθεια λογισµικών γενικής χρήσης. Ο 

σκοπός του σχεδίου συνίσταται στο να ενισχύσει τη µάθηση και να χρησιµοποιηθεί ως 

αξιολόγηση της αποκτηµένης γνώσης παράλληλα να αναπτύξει δεξιότητες χειρισµού Η/Υ 

µε τη διδασκαλία της εν λόγω θεµατικής ενότητας. Πιο συγκεκριµένα, οι επιµέρους 

µαθησιακοί στόχοι είναι οι µαθητές/ριες: 

� Να διαπιστώσουν πειραµατικά το σωστό τρόπο σύνδεσης ενός λαµπτήρα µε τους 
πόλους µιας µπαταρίας σ’ ένα κύκλωµα. 

� Να συναρµολογούν κατάλληλα τα αναγκαία στοιχεία ώστε να κατασκευάζουν απλά 
ηλεκτρικά κυκλώµατα. 

� Να εξηγούν µε απλά λόγια ότι, για να ανάψει το λαµπάκι του ηλεκτρικού κυκλώµατος, 
πρέπει να υπάρχει αγωγός (συνεχής δρόµος), που να οδηγεί από τον αρνητικό πόλο 
της µπαταρίας στο θετικό πόλο. 

� Να διακρίνουν τα ηλεκτρικά κυκλώµατα σε ανοιχτά και κλειστά. 

� Να συσχετίζουν τα στοιχεία ενός κυκλώµατος µε τα αντίστοιχα σύµβολα. 

� Να συνδέσουν την επιστηµονική γνώση µε φαινόµενα, καταστάσεις και εµπειρίες από 
την καθηµερινή ζωή (ασφάλεια από τους κινδύνους του ηλεκτρικού ρεύµατος). 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

#1. Φυλλοµετρητής. Πρόκειται για λογισµικό εφαρµογών το οποίο θα χρησιµοποιήσουν 

οι µαθητές για να περιηγηθούν σε ιστοσελίδες του παγκόσµιου ιστού. Ως τέτοιο είναι 

ανοικτό λογισµικό (δηλ. ελεύθερο περιεχοµένου) και µπορεί να υποστηρίξει σχετικές 

δραστηριότητες φυλλοµέτρησης ιστοσελίδων. Για τους σκοπούς αυτούς µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε ελεύθερο/δωρεάν (π.χ. Mozilla Firefox) ή µη (π.χ. Internet 

Explorer) πρόγραµµα φυλλοµετρητή.  

#2. Κειµενογράφος. Πρόκειται για λογισµικό εφαρµογών το οποίο θα χρησιµοποιήσουν 

οι µαθητές προκειµένου να συντάξουν γραπτώς τις αναφορές τους. Ως τέτοιο είναι ανοικτό 

λογισµικό (δηλ. ελεύθερο περιεχοµένου) το οποίο εντάσσεται ως εργαλείο στην εκτέλεση 

µιας δραστηριότητας. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε ελεύθερο/δωρεάν (π.χ. 
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Writer της σουίτας OpenOffice) ή µη λογισµικό (π.χ. Word της σουίτας Microsoft Office) 

κειµενογράφου.   

#3. Πρόγραµµα παρουσίασης. Πρόκειται για λογισµικό εφαρµογών το οποίο θα 

χρησιµοποιήσουν οι µαθητές προκειµένου να παρουσιάσουν συνοπτικά τα αποτελέσµατα 

της διερεύνησης τους. Ως τέτοιο είναι ανοικτό λογισµικό (δηλ. ελεύθερο περιεχοµένου) το 

οποίο υποστηρίζει την εκτέλεση της δραστηριότητας ως εργαλείο. Για το σκοπό αυτό 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε ελεύθερο/δωρεάν (π.χ. Impress της σουίτας 

OpenOffice) ή µη (π.χ. PowerPoint της σουίτας Microsoft Office) λογισµικό παρουσίασης.  
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Ηλέκτριση µε τριβή και επαγωγή 

ΜΑΘΗΜΑ / ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Φυσική / Στατικός ηλεκτρισµός: Ηλέκτριση µε τριβή, 

Ηλέκτριση µε επαγωγή 

ΤΑΞΗ: Ε’ Τάξη ∆ηµοτικού 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ /ΣΚΟΠΟΣ:  

Το διδακτικό σενάριο που ακολουθεί απευθύνεται σε µαθητές/ριες Ε΄ τάξης ∆ηµοτικού 

σχολείου στο γνωστικό αντικείµενο της Φυσικής και συγκεκριµένα στη διδακτική ενότητα 

«Στατικός Ηλεκτρισµός: Ηλέκτριση µε τριβή και µε επαγωγή», µε τη βοήθεια λογισµικών 

γενικής χρήσης. Ο σκοπός του διδακτικού σεναρίου συνίσταται στο να ενισχύσει τη 

µάθηση και να χρησιµοποιηθεί ως αξιολόγηση της αποκτηµένης γνώσης, παράλληλα δε να 

βοηθήσει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισµού Η/Υ. Πιο συγκεκριµένα, οι επιµέρους 

µαθησιακοί στόχοι είναι οι µαθητές/ριες: 

� να αναγνωρίζουν ηλεκτροστατικά φαινόµενα όταν καταστρέφεται η ηλεκτρική 
ουδετερότητα ενός σώµατος, από µεταφορά ηλεκτρονίων από ένα σώµα σ’ ένα άλλο 
(ηλέκτριση µε τριβή ή µε επαφή), 

� να εξοικειωθούν περισσότερο µε το µοντέλο του υλικού οικοδοµήµατος και κατ’ 
επέκταση να είναι σε θέση να περιγράφουν, να εξηγούν και να αναπαριστούν στο 
µικροσκοπικό επίπεδο φαινόµενα στατικού ηλεκτρισµού σύµφωνα µε αυτό, 

� να εντοπίζουν και να εξηγούν ηλεκτροστατικά φαινόµενα που συνδέονται µε εµπειρίες 
της καθηµερινής τους ζωής. 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 

#1. Φυλλοµετρητής. Πρόκειται για λογισµικό εφαρµογών το οποίο θα χρησιµοποιήσουν 

οι µαθητές για να περιηγηθούν σε ιστοσελίδες του παγκόσµιου ιστού. Ως τέτοιο είναι 

ανοικτό λογισµικό (δηλ. ελεύθερο περιεχοµένου) και µπορεί να υποστηρίξει σχετικές 

δραστηριότητες φυλλοµέτρησης ιστοσελίδων. Για τους σκοπούς αυτούς µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε ελεύθερο/δωρεάν (π.χ. Mozilla Firefox) ή µη (π.χ. Internet 

Explorer) πρόγραµµα φυλλοµετρητή.  

#2. Κειµενογράφος. Πρόκειται για λογισµικό εφαρµογών το οποίο θα χρησιµοποιήσουν 

οι µαθητές προκειµένου να συντάξουν γραπτώς τις αναφορές τους. Ως τέτοιο είναι ανοικτό 

λογισµικό (δηλ. ελεύθερο περιεχοµένου) το οποίο εντάσσεται ως εργαλείο στην εκτέλεση 

µιας δραστηριότητας. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε ελεύθερο/δωρεάν (π.χ. 

Writer της σουίτας OpenOffice) ή µη (π.χ. Word της σουίτας Microsoft Office) λογισµικό 

κειµενογράφου.   

#3. Πρόγραµµα παρουσίασης. Πρόκειται για λογισµικό εφαρµογών το οποίο θα 

χρησιµοποιήσουν οι µαθητές προκειµένου να παρουσιάσουν συνοπτικά τα αποτελέσµατα 
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της διερεύνησης τους. Ως τέτοιο είναι ανοικτό λογισµικό (δηλ. ελεύθερο περιεχοµένου) το 

οποίο υποστηρίζει την εκτέλεση της δραστηριότητας ως εργαλείο. Για το σκοπό αυτό 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε ελεύθερο/δωρεάν (π.χ. Impress της σουίτας 

OpenOffice) ή µη (π.χ. PowerPoint της σουίτας Microsoft Office) λογισµικό παρουσίασης.  
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Αγωγοί µονωτές και ηλεκτροπληξία 

ΜΑΘΗΜΑ / ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Φυσική / Το ανθρώπινο σώµα: Αγωγός ή Μονωτής & 

Κίνδυνοι – Προστασία από το ηλεκτρικό ρεύµα 

ΤΑΞΗ: Ε’ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ /ΣΚΟΠΟΣ:  

Το διδακτικό σενάριο που ακολουθεί απευθύνεται σε µαθητές/ριες Ε΄ τάξης ∆ηµοτικού 

σχολείου στο γνωστικό αντικείµενο της Φυσικής και συγκεκριµένα στο κεφάλαιο 

«Ηλεκτρισµός».  Ο γενικός σκοπός του συγκεκριµένου διδακτικού σεναρίου είναι οι 

µαθητές να γνωρίσουν ποια σώµατα που απαντώνται συχνά στην καθηµερινή ζωή είναι 

µονωτές, ποιοι αγωγοί και τι θα πρέπει να πράξουν σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας. Πιο 

συγκεκριµένα, οι επιµέρους µαθησιακοί στόχοι είναι οι µαθητές/ριες: 

� Να διαπιστώσουν τρόπους αντιµετώπισης ενός ατόµου που έχει πάθει ηλεκτροπληξία. 

� Να δηµιουργήσουν µοντέλα για την αντιµετώπιση ατόµου που έχει πάθει 
ηλεκτροπληξία, λαµβάνοντας υπόψη τις µεταβλητές που υπεισέρχονται. 

� Να χρησιµοποιήσουν υλικά που ανήκουν σε αγωγούς και µονωτές. 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  

#1.«∆ηµιουργός Μοντέλων 2». Ο ∆ηµιουργός Μοντέλων 2 αναπτύχθηκε από 

κοινοπραξία ερευνητικών οµάδων πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων, στα πλαίσια  του έργου 

«Πηνελόπη» της Ενέργειας «Οδύσσεια» του ΕΠΕΑΕΚ. Αποτελεί βελτίωση και επέκταση του 

∆ηµιουργού Μοντέλων, ο οποίος αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου «Σειρήνες» και 

πιστοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Ο ∆ηµιουργός Μοντέλων 2 συνιστά ένα 

ανοικτό υπολογιστικό περιβάλλον µάθησης που επιτρέπει στους µαθητές την επινόηση και 

το σχεδιασµό µοντέλων, τη διερεύνηση της συµπεριφοράς τους, τη βελτίωση καθώς και 

τον έλεγχο των ορίων της εγκυρότητάς τους. Πρόκειται για ένα αντικειµενοστραφές 

περιβάλλον µοντελοποίησης, που επιτρέπει τη δηµιουργία ποιοτικών, ηµιποσοτικών και 

ποσοτικών µοντέλων, και παρέχει εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης και αναπαράστασης. 

Υποστηρίζει θέµατα µελέτης από Μαθηµατικά, Φυσική, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, 

Πληροφορική, Βιολογία, Χηµεία, Οικιακή Οικονοµία, ∆ηµοτικού  (Ε’ και ΣΤ’), Γυµνασίου 

(Α’, Β΄’, Γ’) και Λυκείου (Α’ και Β’). Ο ∆ηµιουργός Μοντέλων 2 βρίσκεται στο τελικό 

στάδιο πιστοποίησης από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 
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∆ιάθλαση φωτός 

ΜΑΘΗΜΑ / ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Φυσική / ∆ιάθλαση φωτός 

ΤΑΞΗ: ΣΤ’ Τάξη ∆ηµοτικού 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ /ΣΚΟΠΟΣ 

Το διδακτικό σενάριο που ακολουθεί απευθύνεται σε µαθητές/ριες ΣΤ΄ τάξης ∆ηµοτικού 

σχολείου στο γνωστικό αντικείµενο της Φυσικής και συγκεκριµένα στη διδακτική ενότητα 

«∆ιάθλαση φωτός», µε τη βοήθεια λογισµικών γενικής χρήσης. Ο σκοπός του σεναρίου  

συνίσταται στο να ενισχύσει τη µάθηση και την κατανόηση βασικών εννοιών από την εν 

λόγω διδακτική ενότητα που παρουσιάζουν γνωστικές δυσκολίες και να χρησιµοποιηθεί ως 

αξιολόγηση της αποκτηµένης γνώσης, παράλληλα δε να αναπτύξει δεξιότητες χειρισµού 

Η/Υ. Πιο συγκεκριµένα, οι επιµέρους µαθησιακοί στόχοι είναι οι µαθητές/ριες: 

� Να κατανοήσουν, να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν το φαινόµενο της διάθλασης και 
να το συγκρίνουν µε αυτό της ανάκλασης.  

� Να µπορούν να διακρίνουν ποια είναι η γωνία διάθλασης και ποια η διαθλώµενη 
ακτίνα.  

� Να διερευνήσουν τη σχέση µεταξύ γωνίας πρόσπτωσης και γωνίας διάθλασης, όταν η 
ακτίνα φωτός περνά από αραιότερο σε πυκνότερο σώµα (και το αντίστροφο).  

� Να διερευνήσουν τη σχέση µεταξύ γωνίας πρόσπτωσης και γωνίας διάθλασης, όταν 
αλλάζει το «υλικό» (ανάλογα µε το αν το σώµα είναι  πυκνότερο ή αραιότερο).  

� Να είναι σε θέση να δώσουν ένα ορισµό για το φαινόµενο της διάθλασης.  

� Να αναφέρουν περιπτώσεις όπου απαντάται το φαινόµενο της διάθλασης στη 
καθηµερινή ζωή (π.χ. το ότι βλέπουµε το µολύβι σπασµένο όταν αυτό είναι βυθισµένο 
σε ένα ποτήρι µε νερό).  

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  

#1. Φυλλοµετρητής. Πρόκειται για λογισµικό εφαρµογών το οποίο θα χρησιµοποιήσουν 

οι µαθητές για να περιηγηθούν σε ιστοσελίδες του παγκόσµιου ιστού. Ως τέτοιο είναι 

ανοικτό λογισµικό (δηλ. ελεύθερο περιεχοµένου) και µπορεί να υποστηρίξει σχετικές 

δραστηριότητες φυλλοµέτρησης ιστοσελίδων. Για τους σκοπούς αυτούς µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε ελεύθερο/δωρεάν (π.χ. Mozilla Firefox) ή µη (π.χ. Internet 

Explorer) πρόγραµµα φυλλοµετρητή.  

#2. Κειµενογράφος. Πρόκειται για λογισµικό εφαρµογών το οποίο θα χρησιµοποιήσουν 

οι µαθητές προκειµένου να συντάξουν γραπτώς τις αναφορές τους. Ως τέτοιο είναι ανοικτό 

λογισµικό (δηλ. ελεύθερο περιεχοµένου) το οποίο εντάσσεται ως εργαλείο στην εκτέλεση 

µιας δραστηριότητας. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε ελεύθερο/δωρεάν (π.χ. 

Writer της σουίτας OpenOffice) ή µη (π.χ. Word της σουίτας Microsoft Office) λογισµικό 

κειµενογράφου.   
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#3. Πρόγραµµα παρουσίασης. Πρόκειται για λογισµικό εφαρµογών το οποίο θα 

χρησιµοποιήσουν οι µαθητές προκειµένου να παρουσιάσουν συνοπτικά τα αποτελέσµατα 

της διερεύνησης τους. Ως τέτοιο είναι ανοικτό λογισµικό (δηλ. ελεύθερο περιεχοµένου) το 

οποίο υποστηρίζει την εκτέλεση της δραστηριότητας ως εργαλείο. Για το σκοπό αυτό 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε ελεύθερο/δωρεάν (π.χ. Impress της σουίτας 

OpenOffice) ή µη (π.χ. PowerPoint της σουίτας Microsoft Office) λογισµικό παρουσίασης.  
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Τέταρτη Οµάδα Σεναρίων 

Τα σενάρια «Πώς βρίσκουµε το γινόµενο πολλών αριθµών-∆’∆ηµοτικού», «Πώς 

πολλαπλασιάζουµε πολυψήφιους αριθµούς-∆’∆ηµοτικού», «Πώς λύνουµε 

προβλήµατα µε το περισσότερο...λιγότερο-∆’∆ηµοτικού», «Προβλήµατα µε µια 

πράξη-∆’∆ηµοτικού» αφορούν σε θεµατικές των Μαθηµατικών της Α/θµιας 

Εκπαίδευσης. 

Μεθοδολογικά είναι δοµηµένα µε βάση το µοντέλο ανάπτυξης της αυτο-ρυθµιζόµενης 

µάθησης, σύµφωνα µε το οποίο: 

� Η αφόρµηση χρησιµοποιείται όχι µόνο ως µέσο παρακίνησης προσωπικού 
ενδιαφέροντος, αλλά και ως µέσο αναζήτησης προσωπικού στόχου. Αυτό 
επιτυγχάνεται µέσα από µια µικρή ιστορία ή συζήτηση στην τάξη γύρω από ένα θέµα 
επίκαιρο. 

� Ο εννοιολογικός µετασχηµατισµός επιτυγχάνεται, καθώς ο µαθητής αλληλεπιδρά µε το 
στόχο και τα διαθέσιµα εργαλεία (εν προκειµένω το διαδίκτυο και το Συνεργώ) 

� Η διαδικασία µάθησης ακολουθεί µια κλιµακούµενη πορεία, όπου η καθοδήγηση, για 
την επίτευξη του προσωπικού στόχου, σταδιακά µειώνεται. Αυτό επιτυγχάνεται µέσα 
από την αξιοποίηση του διδάσκοντος ως µοντέλου, τη χρησιµοποίηση της οµάδας ως 
µέσου πολλαπλής αναπαράστασης της υποδεικνυόµενης παραδειγµατικής 
συµπεριφοράς, την καθοδήγηση µέσω γραπτών οδηγιών και τελικά την αυτονόµησή 
του. 

� Η αναζήτηση κατάλληλων στρατηγικών για την επίτευξη του οµαδικού/προσωπικού 
στόχου υποστηρίζεται από τις διαδικτυακές πηγές, για την καταλληλότητα των οποίων 
αποφασίζει ο µαθητής, αναπτύσσοντας παράλληλα και την κριτική του σκέψη. 

Στα παραπάνω σενάρια, στηριγµένα στην κοινωνικο-γνωστική θεωρία του Bandura και την 

κοινωνικο-πολιτισµική θεωρία Vygotsky, ο εκπαιδευόµενος θέτει τον εαυτό του στο κέντρο 

της µάθησης την οποία και οριοθετεί ο ίδιος αναλαµβάνοντας πρωτοβουλίες, ώστε να 

προσεγγίσει αποτελεσµατικότερα τον προσωπικό του στόχο. Τα υπολογιστικά εργαλεία 

είναι κυρίως ανοιχτού τύπου (φυλλοµετρητής, κειµενογράφος, πρόγραµµα παρουσίασης, 

λογιστικά φύλλα, Συνεργώ) δίνοντας τη δυνατότητα στον εκπαιδευόµενο να τα 

αξιοποιήσει σύµφωνα µε τους προσωπικούς του στόχους.   
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Πώς βρίσκουµε το γινόµενο πολλών αριθµών  

ΜΑΘΗΜΑ/ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Μαθηµατικά 

ΤΑΞΗ: ∆’ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Με αυτό το σενάριο επιδιώκεται παράλληλα και η αύξηση της επιλυτικής ικανότητας του 

µαθητή, αλλά και η δραστηριοποίησή του –στα πλαίσια της ∆ιαθεµατικότητας- για την 

οργάνωση µιας έκθεσης βιβλίου. Μέσα από αυτή τη δραστηριοποίηση αναµένεται τα οφέλη 

που θα προκύψουν να είναι πολλαπλά καθώς η γνώση που αποκοµίζει διαχέεται και 

εφαρµόζεται προς διάφορες κατευθύνσεις.  

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

∆ιαδικτυακή και τοπική χρήση 

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Σε οποιοδήποτε σχέδιο εργασίας της Ευέλικτης Ζώνης. 

Στόχοι 

Α. Ως προς το γνωστικό αντικείµενο 

Οι µαθητές να γίνουν ικανοί να: 

� Λύνουν προβλήµατα που απαιτούν τον πολλαπλασιασµό πολλών αριθµών για την 
επίλυσή τους 

� Αναπτύξουν διάφορες στρατηγικές επίλυσης ενός προβλήµατος 

� Επιλέγουν µεταξύ των διαφόρων στρατηγικών την καταλληλότερη ανά περίπτωση 

Β. Ως προς τη µαθησιακή διαδικασία 

� Οι µαθητές παρακολουθούν την υποδειγµατική επίλυση ενός προβλήµατος, που 
απαιτεί για την επίλυσή του, γινόµενο πολλών παραγόντων (Α’ Φάση Αυτο-ρύθµισης) 

� Οι µαθητές συνεργάζονται (οµάδες των 4ων) σε παρόµοιο πρόβληµα ακολουθώντας 
κυκλικά τα βήµατα επίλυσης του προβλήµατος κατά Sternberg   

� Τα µέλη της κάθε οµάδας χωρίζονται σε δυάδες και επιλύουν 2 ανάλογα προβλήµατα, 
όντας ο ένας ακροατής και ο άλλος λύτης κι αντίστροφα (Β’ φάση Αυτο-ρύθµισης) 

� Ο κάθε µαθητής ατοµικά µε δοµηµένες οδηγίες επιλύει ένα πρόβληµα ανάλογο µε 
αυτό των προηγούµενων φάσεων (Γ’ φάση Αυτο-ρύθµισης) 

� Ο κάθε µαθητής επιλύει µόνος του ένα πρόβληµα (∆’ φάση Αυτο-ρύθµισης) 

Γ. Ως προς τη χρήση των Ν.Τ. 

Οι µαθητές να: 

� Χρησιµοποιούν το “Synergo” ως µέσο επικοινωνίας, χώρο σχεδίασης και καταγραφής 
σκέψης, στοιχείων προβλήµατος, πορείας επίλυσης (Α, Β, Γ και ∆ φάση). 

� Ανακτούν, εκτυπώνουν και συγκρίνουν προηγούµενα µοντέλα επίλυσης, 
αποθηκευµένα, στη βάση του Synergo. 
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� Χρησιµοποιούν την αριθµοµηχανή για εξοικονόµηση χρόνου, από κάποιο σηµείο και 
µετά. 

Εργαλεία 

� Αριθµοµηχανή 

� Συνεργώ (Synergo) 

� Εκτυπωτής 
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Πώς πολλαπλασιάζουµε πολυψήφιους αριθµούς 

ΜΑΘΗΜΑ/ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Μαθηµατικά 

ΤΑΞΗ: ∆’ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αυτό το κεφάλαιο είναι εισαγωγικό της ενότητας «Αντίστροφα Προβλήµατα» , µιας 

ενότητας που παρουσιάζει δυσκολίες για τους µαθητές. Προωθώντας την αυτο-

ρυθµιζόµενη µάθηση προσδοκάται η υπερνίκηση αυτών των δυσκολιών και η ταυτόχρονη 

απόκτηση αυτονοµίας του µαθητή 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

∆ιαδικτυακή και τοπική χρήση 

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Σε οποιοδήποτε σχέδιο εργασίας της Ευέλικτης Ζώνης 

Στόχοι 

Α. Ως προς το γνωστικό αντικείµενο 

� Οι µαθητές να: 

� Αποδείξουν την αντιστρεψιµότητα του πολλαπλασιασµού µε τη διαίρεση.  

� Επιλύσουν µαθηµατικά προβλήµατα µε πολλαπλασιασµό/διαίρεση κάνοντας χρήση 
πολυψήφιων αριθµών. 

� Ταξινοµήσουν τα δοσµένα και ζητούµενα και να τα αντιστρέψουν, ώστε να 
δηµιουργήσουν την υποδοµή για τη διατύπωση του αντίστροφου προβλήµατος. 

� ∆ιατυπώσουν και επιλύουν το αντίστροφο πρόβληµα. 

� Προτείνουν δικά τους προβλήµατα και αφού τα επιλύσουν, δηµιουργήσουν τα 
αντίστροφά τους. 

Β. Ως προς τη µαθησιακή διαδικασία  

� Οι µαθητές παρακολουθούν έναν υποδεγµατικό τρόπο επίλυσης ενός προβλήµατος (Α’ 
φάση αυτο-ρύθµισης) 

� Οι µαθητές επιχειρούν να λύσουν ανάλογο πρόβληµα (Α’φάση) 

� Θέτουν τους προσωπικούς τους στόχους αναφορικά µε τη συγκεκριµένη ενότητα.(Β’ 
φάση-συνεργατική) 

� Συνεργάζονται για τη διατύπωση υποθέσεων, την επαλήθευση ή όχι και την εξαγωγή 
συµπερασµάτων, αρχικά στα πλαίσια της οµάδας των 4 κι έπειτα εταιρικά (Β’ φάση). 

� Αναλαµβάνουν δράση σε θέµατα που αφορούν στην αποσαφήνιση, την επέκταση και 
την αξιολόγηση της δικής τους µάθησης, µέσω της ατοµικής επίλυσης (Γ’ φάση – 
αυτο-έλεγχος).  

Γ. Ως προς τη χρήση των Ν.Τ. 
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Οι µαθητές: 

� Ανακτούν και συγκρίνουν προηγούµενα µοντέλα επίλυσης, αποθηκευµένα, στη βάση 
του Synergo  

� Χρησιµοποιούν το “Synergo” ως µέσο επικοινωνίας, χώρο σχεδίασης και καταγραφής 
σκέψης, στοιχείων προβλήµατος, πορείας επίλυσης (Β και Γ φάση). 

� Σχεδιάζουν µε τη βοήθεια του Paint το πρόβληµα (Α,Β και Γ φάση). 

� Χρησιµοποιούν την αριθµοµηχανή για εξοικονόµηση χρόνου, από κάποιο σηµείο και 
µετά. 

Εργαλεία 

� Αριθµοµηχανή 

� Ζωγραφική (Paint) 

� Συνεργώ (Synergo) - ένα περιβάλλον σύγχρονης συνεργασίας που υποστηρίζει το 
σχεδιασµό και τη µελέτη διαγραµµάτων ροής από άτοµα που συνεργάζονται εξ 
αποστάσεως, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν τα διαγράµµατα που 
θέλουν να σχεδιάσουν µέσω ενός διαµοιραζόµενου χώρου εργασίας, ενώ παρέχεται η 
δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας µέσω ενός εργαλείου chat, ενσωµατωµένου στο 
περιβάλλον. 
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Πώς λύνουµε προβλήµατα µε το περισσότερο... λιγότερο 

ΜΑΘΗΜΑ/ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Μαθηµατικά 

ΤΑΞΗ: ∆’ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αυτό το κεφάλαιο είναι εισαγωγικό της ενότητας Επίλυση Προβληµάτων και βοηθά το 

µαθητή στην αποκωδικοποίηση πληροφοριών, ώστε να επιλύει αποτελεσµατικά τα δοθέντα 

προβλήµατα. Προωθώντας την αυτο-ρυθµιζόµενη µάθηση µε το πρόγραµµα «Συνεργώ» 

επιδιώκεται αφενός η απόκτηση αυτονοµίας του λύτη και αφετέρου η προαγωγή της 

κριτικής σκέψης του. 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

∆ιαδικτυακή και τοπική χρήση 

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Σε οποιοδήποτε σχέδιο εργασίας της Ευέλικτης Ζώνης 

Στόχοι 

Α .Ως προς το γνωστικό αντικείµενο  

Οι µαθητές να γίνουν ικανοί να: 

� Λύνουν προβλήµατα µε το περισσότερο και το λιγότερο. 

� Να δηµιουργούνε δικά τους προβλήµατα µε το περισσότερο και το λιγότερο 

Β. Ως προς τη µαθησιακή διαδικασία 

� Οι µαθητές παρακολουθούν την παραδειγµατική επίλυση ενός προβλήµατος, που 
απαιτεί για την επίλυσή του, γινόµενο πολλών παραγόντων (Α’ Φάση Αυτο-ρύθµισης) 

� Οι µαθητές συνεργάζονται (οµάδες των 4ων) σε παρόµοιο πρόβληµα ακολουθώντας 
κυκλικά τα βήµατα επίλυσης του προβλήµατος κατά Sternberg   

� Τα µέλη της κάθε οµάδας χωρίζονται σε δυάδες και επιλύουν 2 ανάλογα προβλήµατα, 
όντας ο ένας ακροατής και ο άλλος λύτης κι αντίστροφα (Β’ φάση Αυτο-ρύθµισης) 

� Ο κάθε µαθητής ατοµικά µε δοµηµένες οδηγίες επιλύει ένα πρόβληµα ανάλογο µε 
αυτό των προηγούµενων φάσεων (Γ’ φάση Αυτο-ρύθµισης) 

� Ο κάθε µαθητής επιλύει µόνος του ένα πρόβληµα (∆’ φάση Αυτο-ρύθµισης) 

Γ. Ως προς τη χρήση των Ν.Τ 

Οι µαθητές να: 

� Χρησιµοποιούν το “Synergo” ως µέσο επικοινωνίας, χώρο σχεδίασης και καταγραφής 
σκέψης, στοιχείων προβλήµατος, πορείας επίλυσης (Α, Β, Γ και ∆ φάση). 

� Ανακτούν, εκτυπώνουν και συγκρίνουν προηγούµενα µοντέλα επίλυσης, 
αποθηκευµένα, στη βάση του Synergo. 

� Χρησιµοποιούν την αριθµοµηχανή για επαλήθευση σε ορισµένες περιπτώσεις. 
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Εργαλεία 

� Αριθµοµηχανή 

� Συνεργώ (Synergo- ένα περιβάλλον σύγχρονης συνεργασίας που υποστηρίζει το 
σχεδιασµό και τη µελέτη διαγραµµάτων ροής από άτοµα που συνεργάζονται εξ 
αποστάσεως, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν τα διαγράµµατα που 
θέλουν να σχεδιάσουν µέσω ενός διαµοιραζόµενου χώρου εργασίας, ενώ παρέχεται η 
δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας µέσω ενός εργαλείου chat, ενσωµατωµένου στο 
περιβάλλον ) 

� Εκτυπωτής 
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Προβλήµατα µε µια πράξη 

ΜΑΘΗΜΑ/ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Μαθηµατικά 

ΤΑΞΗ: ∆’ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αυτό το σενάριο αξιοποιεί τα ενδιαφέροντα των µαθητών προκειµένου και µε τη βοήθεια 

υποστηρικτικού λογισµικού να καταφέρει ο µαθητής να µετατραπεί σε ικανός λύτης στην 

κατηγορία αυτή των προβληµάτων. 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

∆ιαδικτυακή και τοπική χρήση 

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Σε οποιοδήποτε σχέδιο εργασίας της Ευέλικτης Ζώνης 

Στόχοι 

Α. Ως προς το γνωστικό αντικείµενο 

Οι µαθητές να: 

� Εντοπίζουν τα γνωστά στοιχεία του προβλήµατος µε τα οποία θα δουλέψουν για τη 
λύση.  

� Συσχετίζουν τα στοιχεία του προβλήµατος µε µαθηµατικά ορθό τρόπο. 

� Αιτιολογούν τις αποφάσεις τους βάσει του θεωρητικού υπόβαθρου. 

� Βρίσκουν τη λύση και να ελέγχουν τη διαδικασία που ακολούθησαν. 

� Κρίνουν και Αξιολογούν τα σηµαντικά στοιχεία της διαδικασίας. 

� Συµπεραίνουν για τη χρησιµότητα αυτού του τύπου προβληµάτων στην καθηµερινή 
τους ζωή. 

Β. Ως προς τη µαθησιακή διαδικασία 

Οι µαθητές: 

� παρακολουθούν έναν υποδεγµατικό τρόπο επίλυσης ενός προβλήµατος (Α’ φάση - 
παρατήρηση) 

� επιχειρούν να λύσουν ανάλογο πρόβληµα (Α’φάση) 

� συνεργάζονται για την επίλυση παρόµοιου προβλήµατος, αρχικά στα πλαίσια της 
οµάδας των 4 κι έπειτα εταιρικά (Β’ φάση - άµιλλα). 

� επιχειρούν να λύσουν ανάλογο πρόβληµα (Β’φάση) 

� ακολουθούν δοµηµένες οδηγίες για την επίλυση προβλήµατος (Γ’ φάση – αυτο-
έλεγχος). 

� επιχειρούν να λύσουν ανάλογο πρόβληµα (Γ’φάση) 
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Γ. Ως προς τη χρήση των Ν.Τ. 

Οι µαθητές: 

� Ανακτούν και συγκρίνουν προηγούµενα µοντέλα επίλυσης, αποθηκευµένα, στη βάση 
του Synergo 

� Χρησιµοποιούν το “Synergo” ως µέσο επικοινωνίας, χώρο σχεδίασης και καταγραφής 
σκέψης, στοιχείων προβλήµατος, πορείας επίλυσης (Β και Γ φάση). 

� Σχεδιάζουν µε τη βοήθεια του Paint το πρόβληµα (Α,Β και Γ φάση). 

� Χρησιµοποιούν την αριθµοµηχανή για εξοικονόµηση χρόνου, από κάποιο σηµείο και 
µετά.  

� Να χρησιµοποιούν το Moodle για άντληση πρόσθετων πληροφοριών 

 

Εργαλεία 

� Αριθµοµηχανή 

� Ζωγραφική (Paint) 

� Συνεργώ (Synergo) 

� Moodle 
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Πέµπτη Οµάδα Σεναρίων 

Το σενάριο «Κλίµα-Καιρός-∆’ & Ε’ ∆ηµοτικού» και το «Νησιά-Συµπλέγµατα-∆’ 

∆ηµοτικού» στηρίζονται στη θεωρία «µάθηση βασισµένη σε πρόβληµα» και αφορά 

θεµατικές των Φυσικών και Μαθηµατικών Επιστηµών, αλλά και της Ιστορίας της Α/θµιας 

Εκπαίδευσης. 

Αναλυτικότερα: 

� Η κατάκτηση των βασικών εννοιών γίνεται µέσα από σειρά δραστηριοτήτων που 
ενεργοποιούν το µαθητή προκειµένου να τις κατακτήσει οργανικά. Αρχικά 
τοποθετείται, µε αφορµή ένα ερώτηµα µιας σύντοµης αφήγησης, εξωτερικεύοντας τις 
προσχηµατισµένες έννοιες και κατόπιν τις διαπραγµατεύεται. 

� Ο µαθητής καλείται να επιλύσει σειρά προβληµάτων, είτε σε συνεργασία µε τους 
συµµαθητές του είτε ατοµικά, προκειµένου σταδιακά να φτάσει στον εννοιολογικό 
µετασχηµατισµό. Αρωγός στη διερεύνηση των προβληµάτων είναι ο φυλλοµετρητής, 
απ’ όπου αντλεί πληροφορίες που πρέπει να τροποποιήσει για να φτάσει στο δικό του 
στόχο. 

� Τα προβλήµατα είναι όλα αυθεντικά προωθώντας την ουσιαστική και µε νόηµα 
µάθηση. 

� Η εξάσκηση της αποκτηµένης γνώσης γίνεται µε την παράλληλη δράση του µαθητή, ο 
οποίος κινητοποιείται, οργανώνει έρευνα, συλλέγει πληροφορίες, τις επεξεργάζεται και 
εκδίδει τα αποτελέσµατα. 

� Η γνώση διαχέεται προς διάφορα γνωστικά αντικείµενα (π.χ. Γλώσσα) επιτυγχάνοντας 
τη δηµιουργία συνδετικών κρίκων για ολιστική προσέγγιση της γνώσης. Ακόµη, η 
αποκτηµένη γνώση δεν αποµονώνεται αλλά συνδέεται µε την προηγούµενη γνώση και 
την εµπειρία. Μέσα από τη χρήση ανοιχτού τύπου υπολογιστικών εργαλείων, ο 
µαθητής δίδει λύση στα επιµέρους προβλήµατα και σταδιακά φτάνει στον απώτερο 
αντικειµενικό σκοπό της διδασκαλίας. 

Πάνω στα σενάρια αυτά µπορεί να στηριχθεί και να αναπτυχθεί σειρά άλλων, εφ’ όσον 

στόχος είναι η ενεργοποίηση του εκπαιδευόµενου προς την κατεύθυνση απόκτησης της 

επιλυτικής ικανότητας µε την παράλληλη δράση του στα πλαίσια της οµάδας. 
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Κλίµα-καιρός  

ΜΑΘΗΜΑ/ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ- ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

ΤΑΞΗ :Γ’, ∆’, Ε’, ΣΤ’. 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Οι έννοιες «κλίµα-καιρός» συχνά συγχέονται από τους µαθητές. Για την αποσαφήνιση και 

εννοιολογική κατανόηση αυτών δηµιουργείται σειρά δραστηριοτήτων βασισµένη στη 

θεωρία «µάθηση στηριγµένη σε πρόβληµα», όπου παρουσιάζεται η γνώση µε τη µορφή 

προβλήµατος που καλούνται οι µαθητές να επιλύσουν επιτυχώς για να προχωρήσουν. 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

∆ιαδικτυακή και τοπική χρήση 

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Στα Μαθηµατικά µε την κατασκευή πινάκων, ραβδογραµµάτων κ.ά. καθώς και στη Γλώσσα 

για συγγραφή άρθρου σε εφηµερίδα 

Στόχοι 

Α. Ως προς το γνωστικό αντικείµενο 

Οι µαθητές να γίνουν ικανοί να: 

� ∆ιαχωρίζουν τις έννοιες «κλίµα» και «καιρός» 

� Χρησιµοποιούν τις παραπάνω έννοιες ανάλογα µε την περίσταση και τεκµηριώνουν τις 
επιλογές τους 

� Προβλέπουν τον καιρό και το κλίµα ενός τόπου 

Β. Ως προς τη µαθησιακή διαδικασία 

Οι µαθητές να γίνουν ικανοί να: 

� Εκφράζουν-εξωτερικεύουν την προϋπάρχουσα γνώση κι εµπειρία τους µε αφορµή ένα 
κείµενο (ΦΑΣΗ Ι) 

� Συζητούν και να συνοψίζουν τα πορίσµατα της ανταλλαγής των απόψεων 

� Αντλούν πληροφόριση από διάφορες πηγές (ΦΑΣΗ ΙΙ)  

� Κωδικοποιούν και να ταξινοµούν τις διαφορετικά δεδοµένα 

� Επιβλέπουν την πορεία της εργασίας τους και να την ελέγχουν σε σύγκριση µε τον 
αρχικό σχεδιασµό 

� Προβλέπουν τον καιρό και το κλίµα µιας περιοχής (ΦΑΣΗ ΙΙΙ) 

�  Επιβεβαιώνουν ή να απορρίπτουν τις αρχικές τους υποθέσεις 

� Παρουσιάζουν ενώπιον της τάξης τα πορίσµατα της εργασίας τους 

Γ. Ως προς τις Ν.Τ. 

Οι µαθητές να γίνουν ικανοί να: 
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� Κάνουν χρήση επιλεγµένων δικτυακών τόπων για άντληση πληροφοριών 

� Χρησιµοποιούν το excel για τη καταχώριση και ταξινόµηση δεδοµένων 

� Χρησιµοποιούν το Powerpoint για την παρουσίαση των αποτελεσµάτων τους 

Εργαλεία: 

� ∆ιαδίκτυο 

� Excel 

� PowerPoint 
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Νησιά-Συµπλέγµατα  

ΜΑΘΗΜΑ/ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Γεωγραφία, Γεωγραφικά ∆ιαµερίσµατα και Νοµοί 

ΤΑΞΗ: ∆’ ∆ηµοτικού 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΣΚΟΠΟΣ 

Η τάξη θα χωριστεί σε οµάδες των 3 µαθητών. Η κάθε οµάδα χρησιµοποιώντας το 

Synergo και αλληλεπιδρώντας µεταξύ τους, φέρνει εις πέρας τις δραστηριότητες που έχει 

αναλάβει.  

Η επιλογή του συγκεκριµένου εκπαιδευτικού σεναρίου έχει σαν σκοπό οι µαθητές να 

διδαχθούν για τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας και των νησιών, πέραν του 

σχολικού βιβλίου, µε την βοήθεια του ∆ιαδικτύου, των σχεδιαγραµµάτων ροής και της 

συνεργασίας που αναπτύσσεται µεταξύ τους µέσω του λογισµικού Synergo.  

Η ανάπτυξη του µαθήµατος στηρίζεται στη Συνεργατική µάθηση και συγκεκριµένα στη 

θεωρία Μάθησης µέσω της Επίλυσης Προβληµάτων (Problem-Based Learning, Bransford 

1990). Η γνώση µπορεί να ανακαλεστεί µόνο όταν ο µαθητής ερωτάται ρητά για το 

περιεχόµενο µε το οποίο ασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της µάθησής του. 

ΣΚΟΠΟΣ 

Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τη γενική µορφή της Ελλάδας χρησιµοποιώντας 
χάρτες και άλλο υλικό 

� Να εντοπίζουν στο χάρτη και να αναγνωρίζουν τα µεγαλύτερα ελληνικά νησιά και  τα 
νησιωτικά συµπλέγµατα 

� Να γνωρίσουν και να µάθουν τα γεωγραφικά διαµερίσµατα της Ελλάδας και τους 
νοµούς που αντιστοιχούν σε αυτά.  

� Να µάθουν να χρησιµοποιούν το λογισµικό Synergo και να δηµιουργούν απλά 
σχεδιαγράµµατα ροής. 

� Να χρησιµοποιούν το διαδίκτυο σωστά ως επιπλέον πηγή πληροφόρησης.  

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 

∆ιαδικτυακή και τοπική χρήση 

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Γλώσσα, Μαθηµατικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Αισθητική Αγωγή 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

� ∆ιαδίκτυο 

� Excel 

� PowerPoint 
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Έκτη Οµάδα Σεναρίων 

Το διδακτικό σενάριο «Κατανόηση χωροχρονικών εννοιών»  που προτείνουµε απευθύνεται 

σε µαθητές του νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του δηµοτικού σχολείου. Το 

σενάριο µε τίτλο «Ηλεκτρονική πινακοθήκη» απαιτεί τη χρήση συγκεκριµένων ιστοσελίδων 

του διαδικτύου. Το σενάριο µε τίτλο «Ο Σεισµός» είναι κατάλληλο για χρήση από µαθητές 

του νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του δηµοτικού, και δεν είναι απαραίτητη (δεν 

απαιτείται) η χρήση  του συνοδευτικό CD-ROM που προτείνουµε.  Η υλοποίηση για αυτές 

τις τάξεις πραγµατοποιείται µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης. Για τις µεγαλύτερες 

τάξεις του δηµοτικού είναι απαραίτητη η παράλληλη χρήση του CD-ROM του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος  Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και του Οργανισµού Αντισεισµικού 

Σχεδιασµού και Προστασίας . 
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Κατανόηση χωροχρονικών εννοιών.  

ΜΑΘΗΜΑ/ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Μαθηµατικά / Η έννοια Μέσα – Έξω  

ΤΑΞΗ: Νηπιαγωγείο 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της συγκριµένης διδακτικής ενότητας είναι: 

� Να γνωρίσουν τα παιδιά τις έννοιες µέσα – έξω. (Γνωστικός στόχος) 

� Να ελέγχουν µέσα από συγκριµένες δραστηριότητες τις έννοιες µέσα - έξω. (Στόχος 
ανάπτυξης δεξιοτήτων) 

� Να τις εφαρµόζουν βιωµατικά στην καθηµερινή πράξη. (Στόχος στάσεων – 
συµπεριφοράς) 

Κατά την ανάπτυξη της δραστηριότητας αυτής, τα νήπια θα είναι χωρισµένα σε οµάδες 

των δύο ή των τεσσάρων µαθητών. Η κάθε οµάδα θα χρησιµοποιήσει τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή (Η/Υ) για να επιτύχει τους σκοπούς της διδακτικής ενότητας. Είναι πολύ 

σηµαντικό σ’ αυτήν την ηλικία τα νήπια να χρησιµοποιούν τον υπολογιστή µέσα στην 

τάξη, διότι σταδιακά αρχίζουν να θεωρούν τον Η/Υ γνωστικό εργαλείο που συµπληρώνει, 

εκβαθύνει και εµπλουτίζει. το µάθηµα. Ενεργοποιεί τις αισθήσεις τους, αυξάνει την 

αυτενέργειά τους προσδίδοντας ποικιλία και διαφορετικές δράσεις στη διδακτική 

διαδικασία. 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Χρήση οποιουδήποτε προγράµµατος ζωγραφικής και κειµενογράφου./ Κλειστά – ∆οµηµένα 

– Τοπικής Χρήσης. 

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Γλώσσα, Μαθηµατικά, Αισθητική Αγωγή ( Κιναισθητική αγωγή), κατανόηση χώρου,  

Μπορούν να γίνουν ανάλογες εφαρµογές µε τις έννοιες: Πάνω – Κάτω, Εµπρός – Πίσω, 

Μικρό – Μεγάλο. 
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Ηλεκτρονική πινακοθήκη 

ΜΑΘΗΜΑ/ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Για το νηπιαγωγείο στη φάση των 

προγραµµατισµένων δραστηριοτήτων 

ΤΑΞΗ: Προ-νήπια, νήπια  

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Με αφορµή τη χρήση της ηλεκτρονικής πινακοθήκης γίνεται εξακτίνωση σε άλλους 

γνωστικούς τοµείς. 

Συνδυάζονται στο βαθµό που θα πρέπει πραγµατικές καταστάσεις και γεγονότα από τη ζωή 

των µαθητών. 

Οι πληροφορίες που παρέχονται ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ηλικίας.  

Περιέχει πολυµεσικές εφαρµογές, παιχνίδια και ασκήσεις. 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Επιλεγµένοι ∆ικτυακοί Τόποι Ηλεκτρονικών Μουσείων Τέχνης και Πινακοθηκών. 

Κατάλογος ηλεκτρονικών µουσείων και πινακοθηκών του Υπουργείου Πολιτισµού 

http://www.culture.gr/2/21/toc/eik_mus_gr.html 

Μουσείο Λούβρου 

http://www.louvre.fr/llv/commun/home_flash.jsp?bmLocale=en 

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Γλώσσα, Μαθηµατικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, ∆ηµιουργία και Έκφραση (Εικαστικά, 

∆ραµατική Τέχνη, Μουσική, Φυσική Αγωγή)  
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Τι είναι ο σεισµός και πώς µπορούµε να τον 

αντιµετωπίσουµε  

ΜΑΘΗΜΑ/ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Φυσικές Επιστήµες, Μελέτη Περιβάλλοντος. Θέµα ο 

σεισµός και τρόποι αντιµετώπισης 

ΤΑΞΗ: Γ΄ ∆΄ Ε΄& Στ΄ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΚΟΠΟΣ  

Το συγκεκριµένο λογισµικό χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία. Αρχικά, στη φάση της 

κατανόησης, παρουσιάζονται στο µαθητή µέσα από τα εικονογραφηµένα κείµενα, οι 

σηµαντικότερες πληροφορίες που σχετίζονται µε την ενότητα. Στη συνέχεια µέσα από το 

περιβάλλον του παιχνιδιού ο µαθητής εµπεδώνει τη γνώση που αποκτά µε άµεσο και 

παραστατικό τρόπο. Ο µαθητής συµµετέχει ενεργά αλληλεπιδρώντας στο περιβάλλον. 

Εµπεδώνει τις γνώσεις που αποκτά. Μέσω των ελεγχόµενων βαθµίδων δυσκολίας, που  

υποστηρίζονται  δίνεται η δυνατότητα της ενεργούς και διερευνητικής συµµετοχής του 

µαθητή. 

Γενικός στόχος είναι, µε αφορµή τη χρήση του λογισµικού στον Η/Υ, να εντοπίσουν οι 

µαθητές επικίνδυνα σηµεία και κινδύνους στο σχολείο, στο σπίτι και  στους χώρους που 

δραστηριοποιούνται. 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Λογισµικό του οργανισµού αντισεισµικής προστασίας (Τι είναι ο σεισµός και πώς µπορούµε 

να τον αντιµετωπίσουµε). 

Το διδακτικό περιεχόµενο διακρίνεται από επιστηµονική εγκυρότητα και είναι συµβατό µε 

το ΑΠΣ του ∆ηµοτικού Σχολείου. 

Η περιεχόµενη διδακτική ύλη είναι συµβατή µε την αντίστοιχη σχολική ύλη και µέσα σε 

ένα περιβάλλον φιλικό, ελκυστικό αλλά και διερευνητικό ενισχύεται η πιο αποτελεσµατική 

αφοµοίωση της διδακτικής ύλης από το µαθητή. 

∆ίνεται έµφαση στις ασκήσεις και στις δραστηριότητες (λειτουργούν µε διαθεµατική 

προσέγγιση). 

Τα κείµενα είναι απλά και ευανάγνωστα µε καλή επιλογή γραµµατοσειρών και προσεκτική 

χρήση χρωµάτων και συµβόλων. 

Τόσο ο προφορικός όσο και ο γραπτός λόγος  που χρησιµοποιούνται για την απόδοση του 

διδακτικού περιεχοµένου είναι εναρµονισµένα µε την ηλικία των µαθητών. 
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ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ: 

� Γλώσσα,  

� Μελέτη 

� Περιβάλλοντος, 

� Εικαστικά 

� Φυσικές 

� Επιστήµες, 

� Τεχνολογία, 

� Γεωγραφία, Μαθηµατικά 

� Μουσική, Φυσική Αγωγή 
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Έβδοµη Οµάδα Σεναρίων  

Η έβδοµη οµάδα είναι µια οµάδα δύο σεναρίων που αναφέρεται στην δια-πολιτισµική 

εκπαίδευση και την διδασκαλία εννοιών µέσα από την χρήση της διαθεµατικότητας. Τo  

σενάριο που αναφέρεται στην διαπολιτισµική Εκπαίδευση µε βασική προσέγγιση µέσα από 

το µάθηµα της Ιστορίας, προτείνεται για τις δύο τελευταίες τάξεις του ∆ηµοτικού 

Σχολείου.  
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«Ο ∆ιαγόρας Στην Ολυµπία» - ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση 

µέσα από το µάθηµα της Ιστορίας 

ΜΑΘΗΜΑ/ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα 

ΤΑΞΗ: Γ΄, ∆΄, Ε΄& Στ΄ τάξεις 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ /ΣΚΟΠΟΣ 

Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών να µπορέσουν οι µαθητές να καλλιεργήσουν  τις 

βασικές γλωσσικές δεξιότητες στην ελληνική γλώσσα και να αποκτήσουν γνώσεις για την 

ιστορία και τον πολιτισµό της γλώσσας – στόχου καθώς και για τις επιδράσεις που επέφερε 

σε άλλους πολιτισµούς. 

Μέσα από τις δράσεις του προγράµµατος είναι δυνατόν να γνωρίσουν εικονικά τη 

γεωγραφική επικράτεια της αρχαίας και της σύγχρονης Ελλάδας σε σχέση µε τον υπόλοιπο 

κόσµο. Καλούνται να συνδέουν τη γεωγραφική επικράτεια της αρχαίας και της σύγχρονης 

Ελλάδας µε τα προσωπικά τους βιώµατα και την εθνοτική τους καταγωγή. 

Κατά τη διάρκεια της πλοήγησης µέσα από αναπαραστάσεις  µελέτουν το αρχαιοελληνικό 

δωδεκάθεο και τη µυθολογία µε στόχο να κατανοήσουν την κοινωνιο-κεντρική και την 

ανθρωπο-κεντρική διάσταση των µύθων,. 

Εργάζονται κατά οµάδες αναλύουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των αρχαίων Ελλήνων 

θεών και τα συγκρίνουν µε αντίστοιχες θεότητες από άλλους πολιτισµούς και µυθολογίες, 

ξεκινώντας από το χώρο που ζουν. 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

«Ο ∆ιαγόρας Στην Ολυµπία». Είναι λογισµικό δοµηµένης πλοήγησης  Μπορεί να 

χρησιµοποιηθεί σε σχολικά εργαστήρια υπολογιστών. Η προσέγγιση είναι µαθητοκεντρική. 

Συνδυάζει τη διδασκαλία µε την ψυχαγωγία, καθώς το υλικό παρουσιάζεται µε τρόπο 

ευχάριστο και δηµιουργικό.  

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Ιστορία, Γεωγραφία, Μελέτη Περιβάλλοντος 



ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  Επιµορφωτικό υλικό-Ειδικό µέρος-Κλάδος ΠΕ60-70 

 

 σελίδα 174 

 

Όγδοη οµάδα σεναρίων 

Όλα τα σενάρια είναι σχετικά µε τη αξιοποίηση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Τα δύο πρώτα σενάρια είναι δύο ενδεικτικά σενάρια διδασκαλίας για δύο 

θεµατικές περιοχές στο δηµοτικό σχολείο µε τη βοήθεια / χρήση του διδαδικτύου. Το 

τελευταίο σενάριο χρησιµοποιεί το διαδίκτυο για την αναζήτηση πληροφοριών και αρχείων 

ήχου, εικόνας και βίντεο , αλλά παράλληλα χρησιµοποιεί και το λογισµικό Microworls Pro 

για την δηµιουργία παρουσίασης και την τελική δηµοσίευση του έργου των µαθητών 
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Μελέτη του Περιβάλλοντος µε το διαδίκτυο 

Μάθηµα:Μελέτη του Περιβάλλοντος 

Τάξη: Γ΄ και/ή ∆΄ 

Ενότητα: Συγκοινωνίες & Μεταφορές  

Σκοπός:  

Να εξοικειωθούν οι µαθητές µε τις θαλάσσιες µεταφορές και να αναπτύξουν δεξιότητες 

πρόβλεψης, ανάλυσης, σύγκρισης αντιµετωπίζοντας πολλά ανοικτά προβλήµατα.  

Επεκτάσεις 

#1.Το ίδιο σενάριο µπορεί να εφαρµοστεί και σε άλλα µέσα µεταφοράς, όπως π.χ. τις 

αεροπορικές συγκοινωνίες. 
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Γεωγραφία µε το διαδίκτυο  

Μάθηµα: Γεωγραφία 

Τάξη: Ε’ & Στ’ ∆ηµοτικού 

Ενότητα: Καιρός-Κλίµα 

Σκοπός: Να κατανοήσουν οι µαθητές διάφορα κλιµατολογικά στοιχεία για τον ελληνικό 

γεωγραφικό χώρο  και να ασκηθούν σε δραστηριότητες οµαδικές 

Συλλογιστική 

Το παρόν σενάριο βασίζεται - όπως εξάλλου και τα παραπάνω – στην αξιοποίηση 

πραγµατικών δεδοµένων από το διαδίκτυο. Το σενάριο είναι πολύ ανοικτό τόσο ως προς 

την υλοποίηση όσο και ως προς τις πιθανές παραλλαγές του. Υπάρχουν πολλές περιοχές 

της χώρας που πληρούν σε µικρό ή µεγάλο βαθµό τις ζητούµενες συνθήκες και εποµένως 

αποτελεί ένα ανοικτό πρόβληµα µε πολλές λύσεις, ανάλογα µε τη βαρύτητα που θα δοθεί 

σε κάθε λύση.  

Η προτεινόµενη προσέγγιση στη µάθηση είναι εξ ανάγκης διερευνητική καθώς ανατίθεται 

ένα πρόβληµα στους µαθητές και παρέχονται πολλά σχετικά δεδοµένα τα οποία διατίθενται 

δωρεάν από το διαδίκτυο.  

Το πρόβληµα είναι συνδυαστικό και οι µαθητές θα πρέπει να εξετάσουν κλιµατικά 

δεδοµένα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. 

Το προτεινόµενο λογισµικό εφαρµογών σε αυτή την περίπτωση είναι (α) το λογιστικό 

φύλλο καθώς οι µαθητές θα πρέπει να επεξεργαστούν πολλά δεδοµένα και να συνδυάσουν 

πολλές διαφορετικές καταστάσεις και (β) λογισµικό εννοιολογικής χαρτογράφησης ώστε 

να απεικονίσουν σχεδιαγραµµατικά οι µαθητές τις ποικίλες επιλογές, υπο-επιλογές κτλ που 

υπάρχουν για την επίλυση του προβλήµατος. 

Σηµειώσεις 

#1.Το πρόβληµα µπορεί να γίνει πολύ πιο σύνθετο εάν προστεθούν και άλλες παράµετροι, 

όπως π.χ. ότι θα πρέπει να υπάρχει αεροδρόµιο σε ακτίνα 100 χιλ. από την περιοχή 

διαµονής του ώστε να µπορεί να επισκέπτεται την πατρίδα του όποτε υπάρξει ανάγκη, τη 

γενικότερη µορφολογία της περιοχής (π.χ. ο κ. Jones επιθυµεί την διαβίωση σε πεδινή 

σχετικά περιοχή, σε περιοχή όπου υπάρχει έντονη πολιτιστική δραστηριότητα κτλ).  

#2.Λόγω του σχεδιασµού τους, τα παραπάνω σενάρια απαιτούν πρόσβαση στο διαδίκτυο 

για να µπορέσουν να υλοποιηθούν διδακτικά. Για κάποια από τα σενάρια η χρήση 
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κειµενογράφου, λογιστικού φύλλου και λογισµικού εννοιολογικής χαρτογράφησης είναι 

προαιρετική.  

#3.Τα παραπάνω σενάρια είναι εύκολα υλοποιήσιµα σε εργαστήριο υπολογιστών ενώ θα 

µπορούσαν να υλοποιηθούν και µε µικρότερη διαθεσιµότητα τεχνολογίας (π.χ. τάξη µε 

έναν µόνο υπολογιστή) µε τις κατάλληλες πάντα τροποποιήσεις έτσι ώστε να υπάρχει η 

δυνατότητα να εργάζονται όλες οι οµάδες εκ περιτροπής στον υπολογιστή. 
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Τεχνολογικές Εφαρµογές καθηµερινής χρήσης  

Μάθηµα: Φυσικά, ∆ιαθεµατικές ∆ραστηριότητες 

Τάξη: Ε’ και ΣΤ’  

Σκοπός 

Να δηµιουργούν τις εργασίες τους µε τη χρήση του  Μicroworlds Pro και να  παρουσιάζουν 

τα έργα τους σε άλλους µαθητές.  

Λογισµικό  

ΜicroworldsPro, moviemaker, Φυλλοµετρητής ∆ιαδικτύου  

Επεκτάσεις 

Μπορούν να δηµιουργήσουν διαφόρων ειδών παρουσιάσεις ή και ιστοσελίδες. 
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Εκπαιδευτικά Σενάρια σε Ανάπτυξη 

Πρώτη Οµάδα Σεναρίων 

Ερευνώ το Ανθρώπινο Σώµα 

Στόχοι 

� Να ενηµερωθούν για  τα είδη των Τ.Π.Ε. που θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν στην 
πρωτοβάθµια εκπαίδευση 

� να προτείνουν και να δοµούν εκπαιδευτικά σενάρια µε χρήση Τ.Π.Ε. 

� να κατανοήσουν ότι η καινοτοµία που επιχειρείται διαµέσου των Τ.Π.Ε. δεν είναι 
τεχνολογική καινοτοµία, αλλά µαθησιακή καινοτοµία, βασικός άξονας της οποίας είναι 
οι Τ.Π.Ε. 

� να γνωρίζουν τη λειτουργικότητα αντιπροσωπευτικών κατηγοριών εκπαιδευτικού 
λογισµικού  µέσω σεναρίων. 

� να σχεδιάσουν και να δηµιουργούν δραστηριότητες που βασίζονται στη χρήση των 
κατηγοριών εκπ/κού λογισµικού. 

∆ραστηριότητες/Σενάριο 

� Παρουσίαση και επεξήγηση λειτουργικότητας αντιπροσωπευτικών εκπαιδευτικών 
λογισµικών µέσα από σενάρια. 

� Σχεδιασµός και εφαρµογή δραστηριοτήτων µε χρήση αντιπροσωπευτικών 
εκπαιδευτικών λογισµικών. Σχολιασµός και συζήτηση. 

Εισαγωγικά Σχόλια 

Το διδακτικό σενάριο που ακολουθεί είναι σχεδιασµένο για την αξιοποίηση ενός 

εκπαιδευτικού λογισµικού της Οδύσσειας και πιο συγκεκριµένα της «Εγκυκλοπαίδειας του 

Ανθρώπινου Σώµατος». Το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό λογισµικό είναι αναφοράς, το οποίο 

σηµαίνει ότι δεν ενσωµατώνει κάποιο διδακτικό µοντέλο (µε την έννοια ότι εµπεριέχει 

ρητώς σχεδιασµένες διδακτικές δραστηριότητες, αξιολόγηση κτλ).  

Η συνήθης χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού αυτού αφορά την αξιοποίηση του κυρίως 

ως εποπτικού µέσου. Μια τέτοια χρήση είναι ενδιαφέρουσα και µπορεί να αποβεί 

εξαιρετικά χρήσιµη ως προς το πώς µπορεί να υποστηρίξει τη διδασκαλία παρέχοντας 

πλούσιο εποπτικό υλικό. Ωστόσο, µια τέτοια χρήση ως εποπτικό µέσο δεν προάγει µια νέα, 

διαφορετική αντίληψη για τη µάθηση ούτε και συνεισφέρει στη δηµιουργία µιας νέας 

προσέγγιση προς τη µάθηση. Με βάση τις επιταγές του ∆ΕΠΠΣ, προτείνονται ενεργητικοί 

τρόποι µάθησης, ανάπτυξη κριτικής σκέψης, ανάπτυξη γνωστικών και µεταγνωστικών 

δεξιοτήτων, ερµηνεία και κατανόηση εννοιών (τα παραπάνω δεν συµβατά µε την παθητική 

παρακολούθηση η οποία είναι απόρροια της χρήσης του λογισµικού ως εποπτικού µέσου). 

Παράλληλα, το ∆ΕΠΠΣ προτείνει τη χρήση του υπολογιστή ως εποπτικού µέσου (ανάγκη 

που καλύπτεται από τα παραπάνω), αλλά ταυτόχρονα και ως γνωστικού-διερευνητικού 
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εργαλείου, εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών, εργαλείου ανακάλυψης, 

δηµιουργίας, έκφρασης και κυρίως ως νοητικό εργαλείο ανάπτυξης της σκέψης. Ενώ το 

µέρος που αφορά την εποπτεία καλύπτεται από την αξιοποίηση της «Εγκυκλοπαίδειας του 

Ανθρώπινου Σώµατος» που πως αναφέρθηκε παραπάνω, οι υπόλοιπες χρήσεις που 

προωθούν ένα διαφορετικό τύπο µάθησης και απαιτούν διαφορετικές διδακτικές 

προσεγγίσεις δεν ικανοποιούνται ούτως ως προς το ελάχιστο. Το παρόν σενάριο προτείνει 

έναν τρόπο διδακτικής αξιοποίησης του εν λόγω εκπαιδευτικού λογισµικού ο οποίος 

ικανοποιεί πολλές από τις παραπάνω διατυπωθείσες απαιτήσεις του ∆ΕΠΠΣ.  

Ειδικότερα, υιοθετείται η µεταφορά του ‘µαθητή ως ερευνητή’ η οποία προάγει τη 

διερευνητική µάθηση και όπως συνάγεται βιβλιογραφικά µπορεί να αποφέρει ποιοτικότερα 

µαθησιακά αποτελέσµατα. Η προτεινόµενη εποικοδοµιστική διδακτική προσέγγιση 

βασίζεται στην κοινωνικοπολιτισµική ψυχολογία: οι προς απόκτηση έννοιες καθίστανται 

οργανικό µέρος µιας ευρύτερης διαδικασίας η επιτυχής ολοκλήρωση της οποίας τις 

προϋποθέτει. Κατά συνέπεια, οι συγκεκριµένες έννοιες που θα πρέπει να κατακτήσουν οι 

µαθητές θα αναπτυχθούν µε (σχετικά) φυσικό τρόπο, στα πλαίσια µιας συγκεκριµένης 

εµπρόθετης και νοηµατοδοτηµένης δραστηριότητας. Ο µαθητής δε βλέπει το λογισµικό 

όπως θα έβλεπε µια ταινία ή ένα ντοκιµαντέρ ή µια παρουσίαση των αντίστοιχων 

οργάνων/συστηµάτων από το δάσκαλο µε τη συνδροµή του λογισµικού. Αντίθετα, 

αναλαµβάνει να διεκπεραιώσει ένα συγκεκριµένο έργο, στα πλαίσια του οποίου θα πρέπει 

να εξοικειωθεί µε τις εµπλεκόµενες έννοιες. Με τον τρόπο αυτό, οι προς κατάκτηση 

έννοιες που αφορούν το ανθρώπινο σώµα και τη λειτουργία του δεν έχουν αυτό-

αναφορικότητα, δηλαδή δεν τις µαθαίνει για απλώς να τις µάθει. Αντίθετα, η εξοικείωση 

µε αυτές αποτελεί µέρος µιας ευρύτερης διαδικασίας η οποία αφορά την επίλυση ενός 

προβλήµατος (=ερωτήµατος) το οποίο έχει τεθεί από το δάσκαλο. (Σηµειωτέον βέβαια ότι 

εξελικτικά αυτό που προέχει είναι το να θέσει ερωτήµατα τέτοιου τύπου ο ίδιος ο 

µαθητής). Σε ένα τέτοιο πλαίσιο οι έννοιες αυτές νοηµατοδοτούνται διαφορετικά, 

ξεφεύγοντας από το τυπικό µαθαίνω κάτι γιατί απλώς υπάρχει στο βιβλίο, χωρίς να βρίσκω 

άλλο νόηµα σε αυτό, χωρίς να µπορώ να το εντάξω σε ένα άλλο πλαίσιο εννοιών που να 

σχετίζεται µε την πραγµατικότητα και την καθηµερινότητα µου. Οι προς απόκτηση έννοιες 

δεν καθίστανται αυτοσκοπός, αλλά εργαλεία για την επίλυση προβληµάτων τα οποία έχουν 

σχέση µε και αναφορά στην καθηµερινή ζωή των µαθητών ενώ παράλληλα σχετίζονται µε 

τα βιώµατα και τους προβληµατισµούς τους.  

∆ιδακτικό Σενάριο 

Μάθηµα: Ερευνώ το Φυσικό Κόσµο - Ε-Στ 

Ενότητα: Ανθρώπινο Σώµα 
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Σκοπός: Να γνωρίσουν οι µαθητές καλύτερα το σώµα τους και τις διάφορες λειτουργίες 

του  

Στόχοι: 

� Να γνωρίσουν διάφορα συστήµατα του ανθρώπινου σώµατος (εριστικό, κυκλοφορικό, 
αναπνευστικό, πεπτικό, µυϊκό, ενδοκρινικό). 

� Κατανόηση της πολυπλοκότητας του ανθρώπινου σώµατος. 

� Εξοικείωση µε απλές έννοιες ιατρικής ορολογίας (εντατική, πρόληψη, ιατρική αγωγή).  

� Να γνωρίσουν τις λειτουργίες και δυνατότητες του σώµατός τους. 

� Να µάθουν πώς να προστατεύουν και να προσέχουν το σώµα τους. 

� Να µάθουν να εργάζονται οµαδικά. 

� Να µπορούν να κρίνουν τη  σηµαντικότητα των πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή 
τους – ανάπτυξη κριτικής σκέψης. 

� Να µπορούν συνθέτουν πληροφορίες ώστε να συντάσσουν και να παρουσιάζουν 
αναφορές. 

� Να µάθουν να χρησιµοποιούν κειµενογράφο και πρόγραµµα παρουσιάσεων. 

� Να µπορούν να παρουσιάσουν σε ένα κοινό, τόσο το πρόβληµα µε το οποίο 
ασχολήθηκαν, όσο και τις ενέργειές τους για να το λύσουν, τις δυσκολίες που 
αντιµετώπισαν και τα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξαν. 

∆ιδακτικές Ενέργειες 

Ενδείκνυται µια σειρά από προπαρασκευαστικές δραστηριότητες όπως π.χ. συζήτηση 

σχετικά µε προβλήµατα που έχουν αντιµετωπίσει στο παρελθόν οι ίδιοι οι µαθητές (ή 

συγγενείς-φίλοι τους).  

Χωρίζουµε τους µαθητές σε οµάδες των δύο ατόµων, εγκαθιστούµε στους υπολογιστές το 

εκπαιδευτικό λογισµικό «Εγκυκλοπαίδεια του Ανθρώπινου Σώµατος» και αναθέτουµε 

στους µαθητές την εργασία τους. 

Η κύρια αποστολή της κάθε οµάδας µαθητών είναι να εστιαστεί σε κάποιο από τα 

συστήµατα του ανθρώπινου σώµατος επιλύνοντας ένα ιατρικό πρόβληµα το οποίο τους 

έχει ανατεθεί. Επί της ουσίας, υιοθετείται η µεταφορά του µαθητή ως επιστήµονα και 

ειδικότερα του µαθητή ως γιατρού αντίστοιχης ειδικότητας. Οι µαθητές καλούνται να 

παίξουν το ρόλο γιατρού κάποιας ειδικότητας και να διερευνήσουν µέσα από τις 

πληροφορίες που παρέχονται από το εκπαιδευτικό λογισµικό το πρόβληµα του ασθενούς 

που τους αναθέτουµε από ιατρική σκοπιά.  Οι µαθητές έτσι θα έρθουν σε επαφή µε το 

ανθρώπινο σώµα και τις λειτουργίες του µέσα από το παιχνίδι, τον πειραµατισµό και την 

εξερεύνηση.   

Μετά το πέρας της διαδικασίας αναζήτησης πληροφοριών από τους µαθητές, θα τους 

ζητηθεί η σύνθεση των πληροφοριών αυτών ώστε να δώσουν απαντήσεις γύρω από την 
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πρόληψη και θεραπεία του ιατρικού προβλήµατος που παρουσιάζει ο ασθενής τους, 

κρίνοντας από τα συµπτώµατα του. Τις πληροφορίες αυτές θα τις καταγράψουν σε µία 

αναφορά την οποία θα κληθούν να παρουσιάσουν στους συµµαθητές τους, παράλληλα µε 

την προβληµατική την οποία τους είχε ανατεθεί. Η ιατρική αναφορά των µαθητών για το 

πρόβληµα του ασθενούς τους θα γραφεί στον κειµενογράφο και θα παρουσιαστεί είτε 

µέσα από τον Κειµενογράφο είτε µέσα από κατάλληλο πρόγραµµα παρουσίασης, ανάλογα 

µε το ποιο κρίνουν οι µαθητές καλύτερο βάσει του είδους των πληροφοριών που θα 

διαθέτουν. 

Κάποια ενδεικτικά ιατρικά προβλήµατα/ ασθένειες τα οποία µπορούν να ανατεθούν σε 

κάθε οµάδα µαθητών είναι τα ακόλουθα: 

� Εριστικό Σύστηµα – σπασµένο πόδι  

� Κυκλοφορικό Σύστηµα  – µετάγγιση αίµατος, µεταµόσχευση καρδιάς 

� Αναπνευστικό Σύστηµα  – άσθµα   

� Πεπτικό Σύστηµα  – δόντια (πονόδοντος)  

� Μυϊκό Σύστηµα  – κράµπα  

� Ενδοκρινικό Σύστηµα  – θυρεοειδής  

Το κάθε ένα από τα ιατρικά προβλήµατα που θα ανατεθούν στις οµάδες, θα παρουσιάζεται 

µέσα από κάποιο σενάριο, έτσι ώστε να κεντρίζεται το ενδιαφέρον των µαθητών και να 

γίνεται αντιληπτή η άµεση σχέση του µε την καθηµερινή ζωή των ίδιων των παιδιών.   

Παρατίθεται ενδεικτικά ένα σενάριο παρουσίασης για ένα από τα παραπάνω ιατρικά 

προβλήµατα. Πιο συγκεκριµένα θα εστιαστούµε στο εριστικό σύστηµα και την περίπτωση 

σπασίµατος οστών. Παρουσιάζεται το ενδεικτικό φύλλο δραστηριότητας που θα δοθεί 

στους µαθητές για το εν λόγω ιατρικό πρόβληµα. 
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Φύλλο Εργασίας 

Εισαγωγή 

Σήµερα κατά την διάρκεια των ετήσιων σχολικών αγώνων ποδοσφαίρου, ένας συµµαθητής 

της τάξης σου δέχτηκε ένα πολύ σκληρό αντιαθλητικό µαρκάρισµα από παίκτη της 

αντίπαλης οµάδας µε αποτέλεσµα να τραυµατιστεί σοβαρά και να µην µπορεί να συνεχίσει. 

Το ασθενοφόρο που κλήθηκε τον µετέφερε στο πλησιέστερο νοσοκοµείο.  Εκεί οι γιατροί 

έκαναν τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διαγνώσουν το πρόβληµα του συµµαθητή σας. 

Η διάγνωση έδειξε ότι ο Γιώργος είχε σπάσει το οστό της αριστερής κνήµης.  

Σκοπός 

Σκοπός της δραστηριότητας σας είναι να χρησιµοποιήσετε την «Εγκυκλοπαίδεια του 

Ανθρώπινου Σώµατος» και µε τη βοήθεια της να διερευνήσετε από ιατρική άποψη το 

πρόβληµα του Γιώργου. Θα πρέπει να ετοιµάσετε µια αναφορά στην οποία να 

καταγράφονται τα εξής: 

� Ποια ειδικότητα είχε ο γιατρός που ανέλαβε τη διάγνωση του προβλήµατος του 
συµµαθητή σας; 

� Ποια ειδικότητα γιατρού ανέλαβε τη θεραπεία µετά την διάγνωση; 

� Σε ποιο σύστηµα του ανθρωπίνου σώµατος εντάσσεται το πρόβληµα; 

� Ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του συστήµατος αυτού; 

� Τι σας προκάλεσε εντύπωση µέσα από την εξερεύνηση του συστήµατος αυτού και για 
ποιο λόγο; 

� Τι είναι η κνήµη και πού βρίσκεται;   

� Ποια είναι η σηµασία της κνήµης για το σύστηµα στο οποίο εντάσσεται; 

� Πώς µπορούµε να προστατέψουµε προληπτικά το συγκεκριµένο σύστηµα; 

� Πώς θα µπορούσε ο συµµαθητής σας να είχε προστατέψει το σώµα και την κνήµη του 
από το ατύχηµα αυτό; 

� Αν ήσασταν στη θέση των γιατρών ποια θεραπεία θα συστήνατε στον Γιώργο και γιατί; 

� Ποια είναι η αγωγή που θα συστήνουν ως γιατροί στο Γιώργο για τους επόµενους 
µήνες;  

� Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η επίδραση για το οστό του Γιώργου µετά από το πρόβληµα 
που αντιµετώπισε;  

� Πιστεύετε ότι θα έχει αυτό συνέπειες στην ζωή του Γιώργου από δω και πέρα και εάν 
ναι ποιες νοµίζετε ότι θα είναι αυτές; 

� Τι θα του συστήνατε να κάνει για να µπορέσει να τις αντιµετωπίσει;  

� Ποια πιστεύετε ότι θα ήταν η επίπτωση για το Γιώργο αν πάθαινε ατύχηµα ξανά στην 
αριστερή του κνήµη;  

Αφού συγκεντρώσετε τις παραπάνω πληροφορίες, ετοιµάστε την αναφορά σας στον 

κειµενογράφο. Η αναφορά σας θα πρέπει να παρουσιαστεί στους συµµαθητές σας στην 
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τάξη χρησιµοποιώντας είτε τον κειµενογράφο είτε κάποιο πρόγραµµα παρουσίασης - 

ανάλογα µε το ποιο κρίνετε ότι ανταποκρίνεται περισσότερο στη µορφή και τον τύπο των 

δεδοµένων σας.  

Σχόλια 

Για να διασφαλίσουµε τόσο την προσοχή των άλλων οµάδων όσο και την ενεργή 

συµµετοχή τους στο στάδιο των παρουσιάσεων όπου κατά κανόνα έχουν παθητικούς 

ρόλους, µπορούµε να επιλέξουµε ακραίες περιπτώσεις µε σοβαρά ιατρικά προβλήµατα 

(π.χ. ατύχηµα από τροχαίο µε πολλαπλές ταυτόχρονες βλάβες σε πολλά συστήµατα-

υποσυστήµατα) τα οποία θα χρήζουν άµεσης βοήθειας. Με τον τρόπο αυτό, οι 

παρουσιάσεις των µαθητών θα γίνουν ένα ενδιάµεσο στάδιο προς το τελικό βήµα που 

µπορεί π.χ. να είναι ένα ιατρικό συµβούλιο στο οποίο θα συµµετέχουν όλες οι οµάδες. Το 

ιατρικό αυτό συµβούλιο θα πρέπει µε βάση τα δεδοµένα να επιλέξει τόσο τη φύση και τη 

σοβαρότητα των τραυµάτων όσο και την απαιτούµενη αγωγή στα πλαίσια της νοσηλείας 

στην εντατική.  

Ως επέκταση, ένας µαθητής από την µια οµάδα µπορεί να παραστήσει τον ασθενή µε 

κινήσεις και λόγια να εκφράσει τι νιώθει και η τάξη (σαν ιατρικό συµβούλιο) να κάνει 

υποθέσεις τις οποίες ο άλλος της οµάδας (ο επόπτης του ιατρικού συµβουλίου), που έχει 

δουλέψει το πρόβληµα θα  ελέγχει.  

Υποστηρικτικό Υλικό/Λογισµικό 

Για την υλοποίηση αυτού του σεναρίου απαιτούνται:  

(α) το διαθέσιµο εκπαιδευτικό λογισµικό «Εγκυκλοπαίδεια του Ανθρώπινου Σώµατος», το 
οποίο και θα χρησιµοποιήσουν οι µαθητές ως υλικό άντλησης δεδοµένων για να λύσουν το 
πρόβληµα που τους τέθηκε 

(β) κειµενογράφος, προκειµένου να συντάξουν γραπτώς τις αναφορές τους οι µαθητές  

(γ) πρόγραµµα παρουσίασης, για να έχουν τη δυνατότητα οι µαθητές να παρουσιάσουν 
συνοπτικά τα αποτελέσµατα της διερεύνησης τους  

Το εν λόγω σενάριο µπορεί να υλοποιηθεί τόσο σε εργαστήριο υπολογιστών (µε την 

προϋπόθεση ότι το εκπαιδευτικό λογισµικό είναι εγκατεστηµένο σε αρκετούς σταθµούς 

εργασίας) όσο και σε έναν υπολογιστή εντός τάξης (γωνιά υπολογιστή), εφόσον 

τροποποιηθεί κατάλληλα το σενάριο ώστε να µπορούν να εναλλάσσονται στον υπολογιστή 

οι οµάδες µαθητών. 
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Καιρός/ Κλίµα 

Στόχοι 

� να γνωρίσουν πως οι διαδικτυακές τεχνολογίες αξιοποιούνται µέσω σεναρίων  

� να γνωρίσουν, να αναζητούν και να επιλέγουν κατάλληλο διδακτικό υλικό, λογισµικό 
και πληροφορίες 

∆ραστηριότητες/Σενάριο 

� ∆ραστηριότητες αναζήτησης και επιλογής διδακτικού υλικού και λογισµικού και 
πληροφορίας 

� Ανάπτυξη συνεργατικών σεναρίων µαθητών που αξιοποιούν τη διαδικτυακή 
τεχνολογία 

Εισαγωγικά Σχόλια 

Τα σενάρια που ακολουθούν είναι εστιασµένα στη χρήση δεδοµένων από το διαδίκτυο και 

τον παγκόσµιο ιστό. Ειδικότερα ανά σενάριο σχόλια γίνονται εντός της παραγράφου 

‘Συλλογιστική’ που ακολουθεί τα γενικά προσδιοριστικά στοιχεία κάθε σεναρίου.  

Σενάριο Ι – Μαθησιακή Αξιοποίηση του διαδικτύου 

Μάθηµα: Μελέτη του Περιβάλλοντος 

Τάξη: Γ και/ή ∆  

Ενότητα: Ο καιρός από εποχή σε εποχή & ο καιρός από τόπο σε τόπο 

Στόχοι: (α) να αντιληφθούν οι µαθητές τις κλιµατικές µεταβολές από εποχή σε εποχή µε 

πραγµατικά στοιχεία για την περιοχή τους, (β) να εξοικειωθούν µε όρους της 

µετεωρολογίας και (γ) να ασκηθούν στην εύρεση/επιλογή/αξιοποίηση χρήσιµων για τη 

δραστηριότητα δεδοµένων. 

Συλλογιστική 

Το διαδίκτυο µας προσφέρει µια πραγµατικά ενδιαφέρουσα δυνατότητα για την 

προσέγγιση της εν λόγω ενότητας. Ειδικότερα, ο ιστοχώρος της ΕΜΥ παρέχει δωρεάν 

ρεαλιστικά δεδοµένα σχετικά µε τον καιρό διαφόρων περιοχών της επικράτειας. Τα 

πραγµατικά αυτά δεδοµένα είναι άµεσα προσβάσιµα από τον παγκόσµιο ιστό και χωρίς 

κόστος. Σηµειωτέον ότι η ύπαρξη δεδοµένων δε στοιχειοθετεί από µόνη της κάποια νέα 

παιδαγωγική προσέγγιση του ζητήµατος. Επί της αρχής όµως παρέχει στον εκπαιδευτικό 

τη δυνατότητα να οργανώσει διδακτικές-µαθησιακές δραστηριότητες µε άξονα τα 

δεδοµένα αυτά και να ωθήσει τους µαθητές σε µια σειρά από υποθέσεις-συγκρίσεις-

αναλύσεις-γενικεύσεις αναφορικά π.χ. µε µια εµπλεκόµενη µεταβλητή όπως η 

θερµοκρασία. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να διαµεσολαβήσει µεταξύ δεδοµένων και 

µαθητών και αυτή η διαµεσολάβηση στην προκειµένη περίπτωση παίρνει τη µορφή ενός 
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συγκεκριµένου φύλλου δραστηριοτήτων το οποίο και θα πρέπει να ολοκληρώσουν οι 

µαθητές σε οµάδες των δύο ατόµων.   

Οι προτεινόµενες δραστηριότητες παρέχουν στους µαθητές τη δυνατότητα, 

χρησιµοποιώντας πραγµατικά δεδοµένα, να εξετάσουν τον καιρό της περιοχής τους 

(Ρέθυµνο) και να προσδιορίσουν το πώς αυτός ο καιρός µεταβάλλεται από εποχή σε εποχή 

εστιάζοντας σε σηµαντικές κλιµατικές µεταβλητές όπως π.χ. θερµοκρασία – βροχόπτωση. 

Να σηµειωθεί δε ότι η αναφορά στα συγκεκριµένα δεδοµένα πραγµατοποιείται µε 

κλίµακες, γραφήµατα και πίνακες και είναι κατά πολύ πλουσιότερη σε αναπαράσταση από 

τις σχετικές εικόνες του βιβλίου (βλ. π.χ. σελ. 74). Η συνθετότητα αυτή µας δίνει τη 

δυνατότητα να ασκήσουµε ποικίλες άλλες δεξιότητες και ταυτόχρονα να εµπλέξουµε 

σηµαντικές έννοιες και από άλλα γνωστικά αντικείµενα (π.χ. Μαθηµατικά).  

Η δραστηριότητα των µαθητών έχει τρεις κύριες όψεις: (α) οι µαθητές θα πρέπει 

διαβάσουν τους πίνακες και τα γραφήµατα, (β) να αποκωδικοποιήσουν την κατάλληλη 

πληροφορία και (γ) να τη χρησιµοποιήσουν προκειµένου να απαντήσουν στις ερωτήσεις 

που τίθενται στο φυλλάδιο και να µπορέσουν να προχωρήσουν στις απαραίτητες 

γενικεύσεις.  

Οι µαθητές µπορούν να κάνουν χρήση κειµενογράφου προκειµένου να συντάξουν τις 

απαντήσεις τους και να τεκµηριώσουν τις θέσεις τους.  
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Φύλλο ∆ραστηριοτήτων Ι – Ο καιρός από εποχή σε εποχή 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:  

http://www.hnms.gr/hnms/greek/climatology/climatology_region_diagrams_html?dr_city

=Rethymno&dr_region=ClimCrete 

Στην ιστοσελίδα αυτή θα βρείτε µια σειρά από δεδοµένα για το κλίµα σε έξι πόλεις της 

Κρήτης: Χανιά, Ρέθυµνο, Ηράκλειο, Τυµπάκι, Ιεράπετρα, Σητεία.  

Για κάθε µια από τις πόλεις αυτές µας δίνονται τα εξής στοιχεία για τον καιρό της 

περασµένης χρονιάς:  

1. Θερµοκρασία   

2. Υγρασία  

3. Βροχόπτωση   

4. Ένταση Ανέµου  

Για την πόλη του Ρεθύµνου να εξετάσετε τα στοιχεία αυτά και να απαντήσετε στις 

ακόλουθες ερωτήσεις:  

1. Ποια εποχή είχαµε την περισσότερη ζέστη; Ποια εποχή είχαµε το περισσότερο κρύο; Σε 

ποιο µήνα είχαµε την µεγαλύτερη θερµοκρασία; Ποια ήταν αυτή; Σε ποιο µήνα είχαµε 

την µικρότερη θερµοκρασία; Ποια ήταν αυτή; 

2. Ποια εποχή είχαµε την περισσότερη υγρασία; Σε ποιο µήνα είχαµε την περισσότερη 

υγρασία; Σε ποιο µήνα είχαµε την µικρότερη υγρασία;  

3. Ποια εποχή είχαµε τις περισσότερες βροχοπτώσεις; Σε ποιον µήνα έβρεξε περισσότερο; 

Σε ποιον µήνα έβρεξε λιγότερο;  

4. Ποια εποχή είχαµε την µεγαλύτερη ένταση ανέµου; Σε ποιον µήνα είχαµε τη µικρότερη 

ένταση ανέµου;  
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Φύλλο ∆ραστηριοτήτων ΙΙ – Ο καιρός από τόπο σε τόπο 

Επισκεφτείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα όπου θα βρείτε κλιµατικά δεδοµένα το Ρέθυµνο 

στην περιοχή της Κρήτης:  

http://www.hnms.gr/hnms/greek/climatology/climatology_region_diagrams_html?dr_city

=Rethymno  

Επισκεφτείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα όπου θα βρείτε κλιµατικά δεδοµένα για τη Φλώρινα 

στην περιοχή της δυτικής Μακεδονίας:  

http://www.hnms.gr/hnms/greek/climatology/climatology_region_diagrams_html?dr_city

=Florina  

Για κάθε µια από τις πόλεις αυτές µας δίνονται τα εξής στοιχεία για τον καιρό της 

περασµένης χρονιάς:  

1. Θερµοκρασία   

2. Υγρασία  

3. Βροχόπτωση   

4. Ένταση Ανέµου  

Να εξετάσετε προσεκτικά τα στοιχεία αυτά και να προχωρήσετε στις παρακάτω συγκρίσεις:  

1. Σε ποια πόλη είχαµε την περισσότερη ζέστη; Ποια εποχή; Ποια ήταν η µεγαλύτερη 

θερµοκρασία; Σε ποια πόλη είχαµε το περισσότερο κρύο; Σε ποια εποχή; Ποια ήταν η 

µικρότερη θερµοκρασία;  

2. Σε ποια πόλη είχαµε την περισσότερη υγρασία; Σε ποια εποχή;  

3. Σε ποια πόλη είχαµε τις περισσότερες βροχοπτώσεις; Σε ποια εποχή;  

4. Σε ποια πόλη είχαµε τη µεγαλύτερη ένταση ανέµου; Σε ποια εποχή;  
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Σηµειώσεις: 

#1.Τα παραπάνω παραδείγµατα είναι εστιασµένα σε µαθητές που ζουν Κρήτη. Μπορούν 

όµως να προσαρµοστούν ανάλογα και σε µαθητές άλλων περιοχών.  

#2.Να σηµειωθεί ότι η χρήση έτοιµων δεδοµένων παρά τα προφανή πλεονεκτήµατα που 

παρουσιάζει µπορεί να αποβεί και προβληµατική γιατί π.χ. µπορεί να στερήσει στον 

εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να βάλει τους µαθητές του στη λογική να καταγράφουν αυτοί 

βασικά κλιµατικά δεδοµένα (π.χ. θερµοκρασία σε πίνακα σε ηµερήσια βάση από τους 

επιµελητές κτλ). Με τον τρόπο αυτό και µε την πάροδο χρόνου θα συγκεντρωθεί ένα 

µεγάλο σώµα κλιµατικών δεδοµένων το οποίο και θα πρέπει στη συνέχεια να αποτελέσει 

αντικείµενο έρευνας και προβληµατισµού ως προς την ανάλυση και ερµηνεία του κτλ.  

 

 



ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  Επιµορφωτικό υλικό-Ειδικό µέρος-Κλάδος ΠΕ60-70 

 

 σελίδα 190 

∆εύτερη Οµάδα Σεναρίων  

Ροή θερµότητας 

Ιδέα/Πρωτοτυπία σεναρίου 

Με αφορµή τεχνολογικές εφαρµογές της καθηµερινής ζωής προσεγγίζουν οι µαθητές 

φαινόµενα που συνδέονται µε το ροή θερµότητας. Τα µοντέλα ερµηνείας (διαδικασίες 

µικρόκοσµου και µοντέλα ενέργειας) των επιµέρους φαινοµένων προβάλλονται µέσω 

προγραµµάτων προσοµοίωσης / οπτικοποίησης.  

Θεωρία 

Ανακαλυπτικό Μοντέλο 

Τεχνολογικά εργαλεία που προτείνονται προς χρήση 

Εκπαιδευτικό λογισµικό: «Ηλιακός Θερµοσίφωνας» 

Χρήση συµπληρωµατικού υλικού 

Κονσόλα µε αισθητήρες θερµοκρασίας - Φύλλα Εργασίας (µέσα στο λογισµικό προς 

εκτύπωση). 

Συνθήκες 

Όλη η διδακτική διαδικασία πραγµατοποιείται στο εργαστήριο µε χρήση των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών µε σκοπό να κατασκευαστεί ένας µικρός εκπαιδευτικός Ηλιακός 

θερµοσίφωνας και να µελετηθούν µέσα από αυτόν τα φαινόµενα της ροής θερµότητας. 

∆ιδακτικοί στόχοι 

Οι µαθητές: 

� Να αναγνωρίζουν πως από µία περιοχή µεγαλύτερης θερµοκρασίας ρέει θερµότητα 
προς µία περιοχή µικρότερης θερµοκρασίας   

� Να αναγνωρίζουν πως η θερµότητα ρέει µε ακτινοβολία µεταξύ δύο σωµάτων ή µέσα 
σε ένα στερεό σώµα ενώ η θερµότητα ρέει µε ρεύµατα µέσα σε ένα υγρό ή αέριο σώµα 
ή και σε ένα στερεό µέταλλο. 

� Να γνωρίσουν πως τα µέταλλα είναι καλύτεροι αγωγοί από άλλα υλικά εξαιτίας των 
ελεύθερων ηλεκτρονίων   

Χρονική διάρκεια σεναρίου  

5 µε 8 διδακτικές ώρες (ανάλογα από το αν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι τον εκπαιδευτικό 

Ηλιακό Θερµοσίφωνα στην συγκεκριµένη δραστηριότητα).  
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Προετοιµασία 

Υλικά δραστηριοτήτων:  

� Ηλεκτρονικός υπολογιστής µε κονσόλα και αισθητήρες θερµοκρασίας ή και απλά 
θερµόµετρα  

Για την κατασκευή του ηλιακού θερµοσίφωνα: 

� Τέσσερις χαλκοσωλήνες µήκους 60 cm και διαµέτρου 15mm ή µικρότερης   

� Ένα κοµµάτι mdf  µε διαστάσεις 60 cm x 75 cm  

� Τρία µέτρα λάστιχο µε διατοµή τέτοια που να µπορεί να προσαρµοστεί στο άκρο του         
χάλκινου σωλήνα π.χ. για σωλήνα διαµέτρου 15mm χρειάζεται λάστιχο 5/8΄΄  

� Αλουµινόχαρτο  

� Ένα φύλλο χαλκού διαστάσεων 70 cm x 85 cm  

� Ένα πλαστικό δοχείο που θα χρησιµοποιηθεί ως δεξαµενή νερού  

� Λεπτό Σύρµα  

� Πινέζες  

� Μαύρο σπρέι ή µπογιά  

� ∆ύο ακροφύσια από σωληνάρια σιλικόνης  

� Γυψόγαζα ή σιλικόνη για στεγανοποίηση  

Σχολική Τάξη: ΣΤ’ ∆ηµοτικού 

Οµάδες κατά περίπτωση και ανάλογα τη διαδικασία. Αρχικά και µέχρι τον πειραµατισµό η 

οµάδα των µαθητών µπορεί να αποτελείται από τρεις µαθητές. 

∆ιδακτική διαδικασία (Προβλεπόµενες µέθοδοι και στρατηγικές εφαρµογής, Ανάλυση 

του τρόπου εργασίας των µαθητών και του ρόλου του δακάλου) 

Η µεθοδολογία που ακολουθείται αποτελεί µια εκπαιδευτική προσαρµογή της 

επιστηµονικής µεθόδου και περιλαµβάνει τα παρακάτω βήµατα: 

1.Έναυσµα ενδιαφέροντος. Επιχειρείται η πρόκληση του ενδιαφέροντος του µαθητή µε 

εικόνες και βίντεο σχετικά µε το θέµα. Οι µαθητές παρακολουθούν τα σχετικά εναύσµατα 

από το λογισµικό. Προβάλλονται εικόνες σχετικά µε το ταξίδι του φωτός / ενέργειας από 

τον ήλιο στον ηλιακό θερµοσίφωνα και την ροή της ενέργειας µέσα στους σωλήνες του 

ηλιακού θερµοσίφωνα. Ο εκπαιδευτικός καλεί ενδεικτικά κάποιους µαθητές να 

περιγράψουν αυτά τα εναύσµατα. 

2.∆ιατύπωση Υποθέσεων. ∆ηµιουργείται προβληµατισµός για το συγκεκριµένο θέµα, όπως 

έχει προκύψει από την πρόκληση του εναύσµατος και συζήτηση που οδηγεί στη 

διατύπωση - καταρχήν - υποθέσεων για τα αίτια, αρχές λειτουργίας και τις παραµέτρους 

που το επηρεάζουν - ή που επηρεάζονται από αυτό. Επίσης πραγµατοποιείται διερεύνηση 

των όποιων προαντιλήψεων των µαθητών ώστε στη συνέχεια, κατά τον πειραµατισµό, να 
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ενισχυθούν εποικοδοµητικά οι ακριβείς προαντιλήψεις και να αρθούν οι εσφαλµένες. Οι 

µαθητές διατυπώνουν τις υποθέσεις τους σε επίπεδο οµάδας. Συγκεκριµένα µέσω του 

λογισµικού εµφανίζονται ερωτήσεις που διευκολύνουν τη διατύπωση υποθέσεων από την 

πλευρά των µαθητών για την πορεία της ενέργειας. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός καλεί 

κάποια οµάδα να ανακοινώσει τις υποθέσεις της και τις συζητούν. 

3.Πειραµατισµός. Η διατύπωση ερωτηµάτων και υποθέσεων και η διαµόρφωση της  

επιστηµο-κεντρικής / διαθεµατικής αντιµετώπισης του θέµατος αναδεικνύει την 

αναγκαιότητα περαιτέρω έρευνας. Πραγµατοποιούνται δραστηριότητες και πειραµατισµός 

για την αναζήτηση πληροφορίας αλλά κυρίως για την εκτέλεση πειραµάτων, είτε και στη 

λήψη µετρήσεων, ακόµη δε και στην επεξεργασία / αξιολόγηση των δεδοµένων και τελικά 

επιλογή και σύνθεσή τους. Η εκπαιδευτική πειραµατική διαδικασία περιλαµβάνει 

προσοµοιώσεις / οπτικοποιήσεις του µικρόκοσµου στον ηλεκτρονικό υπολογιστή αλλά και 

εργαστηριακές διατάξεις οι οποίες διασυνδέονται µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή  µέσω 

αισθητήρων. Οι µαθητές σε οµάδες υλοποιούν την διάταξη, τον ηλιακό θερµοσίφωνα (που 

µπορεί να είναι ήδη φτιαγµένος µέσα από  κάποια άλλη δραστηριότητα) µε κατάλληλες 

οδηγίες που υπάρχουν στο λογισµικό και πραγµατοποιούν µετρήσεις µε αισθητήρες (ή και 

µε απλά θερµόµετρα), ενώ ο εκπαιδευτικός έχει καθοδηγητικό ρόλο. 

4.∆ιατύπωση Συµπερασµάτων. Ακολουθεί η διατύπωση των συµπερασµάτων της 

πειραµατικής µελέτης. Τα συµπεράσµατα είναι δυνατό να διατυπωθούν και ως θεωρία, για 

τον τρόπο µε τον οποίο οι συνιστώσες ή/και οι παράµετροι επιδρούν στην εξέλιξη και στην 

κατάσταση που διαπιστώθηκε κατά την έρευνα του συγκεκριµένου θέµατος / φαινοµένου. 

Στο λογισµικό περιλαµβάνονται επίσης προγράµµατα προσοµοίωσης / οπτικοποίησης τα 

οποία παρουσιάζουν τα µοντέλα ερµηνείας των σχετικών φαινοµένων. Τα µοντέλα αυτά τα 

παρατηρούν οι µαθητές σε οµάδες, ενώ στη συνέχεια τα παρουσιάζει ο εκπαιδευτικός και 

εφιστά την προσοχή τους στα σηµαντικά σηµεία σύµφωνα µε τους διδακτικούς στόχους. 

5.Εφαρµογές / Γενίκευση. Γίνεται προσπάθεια εφαρµογής των συµπερασµάτων και σε 

άλλες παρόµοιες διαδικασίες και φαινόµενα του φυσικού κόσµου. Επίσης οι µαθητές 

ερευνούν και διαθεµατικά το ζήτηµα της ροής της θεµότητας.  

Αξιολόγηση 

Ηλεκτρονικές ασκήσεις αξιολόγησης µέσω του λογισµικού 

Έντυπο ερωτηµατολόγιο µε ανοιχτές και κλειστές ερωτήσεις 

Παρατηρήσεις (Θετικά στοιχεία / εµπόδια) - Κριτική του σεναρίου ως προς τις 

προσδοκώµενες διδακτικές και µαθησιακές διαδικασίες.  
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- ∆υνατότητα προσοµοίωσης µε δυναµικές οπτικοποιήσεις των διαδικασιών του 

µικρόκοσµου µε τα κατάλληλα µοντέλα ερµηνείας των φαινοµένων που σχετίζονται 

µε τη ροή της ενέργειας / θερµότητας. 

Σηµειώνουµε πάντως πως το µοντέλο ερµηνείας είναι απαιτητικό από γνωστικής άποψης 

για τους µαθητές του δηµοτικού σχολείου. 
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∆ασικές Πυρκαγιές (πρόβλεψη-εκτίµηση συνθηκών 

υψηλού κινδύνου) 

Ιδέα/πρόταση σεναρίου/σύνοψη 

Η πρόταση αυτή αποβλέπει (ειδικότερα) στην απόκτηση από τους µαθητές / µελλοντικούς 

πολίτες, γνώσεων και δεξιοτήτων για την αντιµετώπιση του συγκεκριµένου προβλήµατος 

των δασικών πυρκαγιών, αλλά και (γενικότερα) στη διαµόρφωση µαθητών / πολιτών που 

όχι µόνο θέλουν αλλά και γνωρίζουν τις µεθόδους, τις τεχνικές και τα µέσα που θα τους 

επιτρέπουν να δρουν αποτελεσµατικά για την αντιµετώπιση και άλλων περιβαλλοντικών 

προβληµάτων  

Η πρόταση του σεναρίου συνίσταται στη 

� σύνθεση ενός µεθοδολογικού / τεχνολογικού πλαισίου. 

� αξιοποίηση σε κάθε βήµα τις σύγχρονες τεχνολογίες υλικού και λογισµικού.  

Συνθήκες 

Η διαδικασία πραγµατοποιείται στο εργαστήριο υπολογιστών, στο εργαστήριο Φ.Ε. και σε 

επιλεγµένη δασική περιοχή 

∆ιδακτικοί στόχοι 

Οι µαθητές: 

� Να εκτιµήσουν τις παραµέτρους/παράγοντες που συµβάλλουν στην έναρξη µιας 
δασικής πυρκαγιάς και τη βαρύτητα της κάθε µιας  

� Να µετρούν, υπολογίζουν και καταγράφουν τις τιµές τους. 

� Να χρησιµοποιούν τις βασικές αρχές των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών για 
τη σύνθεση χαρτών σε ηλεκτρονική µορφή.  

� Να εισάγουν τις τιµές των παραµέτρων/παραγόντων στον ψηφιακό χάρτη που 
συνέθεσαν, να συµπληρώνουν φόρµα υποδοχής στοιχείων, να εξάγουν αυτόµατα 
δείκτη επικινδυνότητας και να εξάγουν επίσης συµπεράσµατα εκτίµησης κινδύνου 
έναρξης µια δασικής πυρκαγιάς 

Χρονική διάρκεια σεναρίου: 6 ώρες 

Θεωρία 

Το πνεύµα του σεναρίου/ πρότασης χαρακτηρίζεται γενικά από τις δυο τάσεις που 

επικρατούν στο χώρο των Φυσικών Επιστηµών (µέρους του οποίου θεωρούµε και το 

περιβάλλον) τη µια περί «εποικοδοµητικής θεωρίας για τη διδασκαλία και τη µάθηση» και 

την άλλη την τάση S.T.S – S.T.E.S (Φ.Ε - Τεχνολογία και Κοινωνία, Φ.Ε – Τεχνολογία – 

Περιβάλλον - Κοινωνία).  
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∆ιδακτική διαδικασία/µεθοδολογία  

Το ερευνητικά εξελισσόµενο επιστηµονικό / εκπαιδευτικό πρότυπο ως µεθοδολογικό 

πλαίσιο 

Το ερευνητικά εξελισσόµενο µοντέλο, θα µπορούσε να θεωρηθεί µια εξέλιξη του 

ανακαλυπτικού µοντέλου. Το σηµείο διαφοροποίησης αφορά στο ελέγξιµο της 

δυνατότητας της συµµετοχής των παιδιών στην ανακάλυψη, δηλαδή κατά πόσο µπορεί ο 

µαθητής µε βάση τις προϋπάρχουσες γνώσεις και τα µέσα που διαθέτει να κατακτήσει 

αυτόνοµα τα νέα στοιχεία, όπως επίσης κατά πόσο αυτή η πορεία κατάκτησης µπορεί να 

εξελίσσεται σε συγκεκριµένα στάδια µε χρονική συνέχεια και συνέπεια.   

∆ιακρίνουµε τα εξής στάδια στα πλαίσια του ερευνητικά εξελισσόµενου µοντέλου, όπως 

αυτό απορρέει από την Επιστηµονική Μέθοδο, προσαρµοσµένα στην εκπαιδευτική (αντί 

της επιστηµονικής) διαδικασίας: 

1.  Έναυσµα ενδιαφέροντος  

2. ∆ιατύπωση υποθέσεων  (συζήτηση, προβληµατισµός, θεµατική και συστηµική 
ανάλυση) 

3.  Πειραµατισµός (δραστηριότητες επί και περί του πεδίου) 

4. ∆ιατύπωση θεωρίας (αξιολόγηση, συµπεράσµατα, προτάσεις, δηµοσιοποίηση) 

5.  Συνεχής έλεγχος / ανάδραση (επανεκτίµηση, γενίκευση)  

Αναφέρουµε (ενδεικτικά) εφαρµογές σε κάθε ένα από αυτά τα βήµατα: 

Έναυσµα ενδιαφέροντος: Η απαιτούµενη πληροφορία εκτός των άλλων πηγών (µέσα 

µαζικής πληροφόρησης, καθηµερινή ζωή, τοπικό φυσικό περιβάλλον,…) είναι δυνατό να 

αναζητείται µέσω του διαδικτύου. Αυτή η πηγή αποδεικνύεται ανεξάντλητη σε πληροφορία 

και θεµατικές, αλλά και σε ευρηµατικές ιδέες που είναι δυνατό να αφορούν επίκαιρα 

συµβάντα, σπάνια φαινόµενα, εξαιρετικές εικονοσκοπήσεις και ηχογραφήσεις. Ειδικότερα 

δε αναφέρουµε την επίδειξη ή τη δυνατότητα παρατήρησης δεδοµένων µε τρόπο που 

συνήθως δεν χρησιµοποιείται (π.χ. τρισδιάστατη εικόνα / χάρτης γεωγραφικού 

ανάγλυφου, µετεωρολογικών φαινοµένων, τρισδιάστατοι θεµατικοί χάρτες δασικών 

πυρκαγιών και ορθοφωτοχάρτες καµένων περιοχών). 

Υποθέσεις/Προβληµατισµός/Συστηµική ανάλυση: Η πληρέστερη, δυνατή, - ολιστική 

ή διαθεµατική – αντιµετώπιση κάθε θέµατος / συστήµατος απαιτεί την ευρύτερη – δυνατή 

– και (κυρίως) συνδυαστική αναζήτηση πληροφορίας. Αυτή η συνδυαστική αναζήτηση 

πληροφορίας επιτυγχάνεται στο µεγαλύτερο βαθµό µέσω του διαδικτύου και την 

αξιοποίηση των µηχανών αναζήτησης της πληροφορίας που διατίθεται. Επί πλέον, η 

σχεδίαση των διαγραµµάτων της θεµατικής και συστηµικής ανάλυσης γίνεται εύκολα και 
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αναδραστικά – µε αναθεωρήσεις, ανασχεδιασµούς – κατά τη διάρκεια του προβληµατισµού 

της οµάδας σε ηλεκτρονικά παρεχόµενο ψηφιακό πλαίσιο. 

∆ραστηριότητες (Ενδεικτικά):  

� Καταγραφικά ή µετρητικά όργανα ή συσκευές για τις τιµές των φυσικών ποσοτήτων 
που ενδιαφέρουν και διαµορφώνουν τις φυσικές συνθήκες “επί του πεδίου”. Αυτά είναι 
δυνατό να είναι αυτόνοµα ή/και συνδεδεµένα µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή 
(αισθητήρες και απτήρες ή τα κοινά περιφερειακά όπως σαρωτές, κάµερες, 
µαγνητόφωνα, εκτυπωτές, κλπ) 

� Εργαλεία / προγράµµατα (ή µηχανές) αναζήτησης πληροφορίας µέσω του διαδικτύου 
(επιστηµονικής, τεχνολογικής, ιστορικής, οικονοµικής,…) που αφορά στις αντίστοιχες 
παραµέτρους του θέµατος / συστήµατος, όπως σηµειώνονται στα διαγράµµατα της 
θεµατικής και της συστηµικής ανάλυσης. Σε αυτή είναι δυνατό να περιλαµβάνονται 
επιστηµονικά πρότυπα και αλγόριθµοι που αφορούν στο θέµα / σύστηµα, κοινωνικο-
οικονοµικά πρότυπα, πολιτισµικές αναφορές,… 

� Ηλεκτρονικός υπολογιστής και προγράµµατα για την επεξεργασία κειµένων / εικόνων / 
ήχου, σχηµατισµό γραφηµάτων, υπολογισµό αριθµητικών αλγορίθµων και απεικονίσεις 
των αποτελεσµάτων. Προσφέρονται παραδείγµατα, ώστε να υπάρχει συνεχής 
ανατροφοδότηση (π.χ. ∆οµηµένες προ-ασκήσεις, ασκήσεις εφαρµογής, 
ερωτηµατολόγιο αυτόµατου ελέγχου), δραστηριότητες προσοµοίωσης, όσον αφορά 
στην µια απλή διαδικασία εξήγησης και παρακολούθησης ενός φαινοµένου ή µιας 
κατάστασης, βάσει της µεταφοράς ή αντικατάστασης των παραµέτρων που ισχύουν 
στην πραγµατικότητα, σε κατασκευασµένο περιβάλλον. 

∆ιατύπωση συµπερασµάτων, σύνθεση προτάσεων: Η καταγραφή, σύνθεση και 

παρουσίαση των συµπερασµάτων και των προτάσεων σε όλες τις δυνατές µορφές της 

πληροφορίας (κείµενα, αριθµοί, γραφήµατα, εικόνες, ήχος,…) είναι εφικτή και πλήρης µε 

τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών. Αυτή µάλιστα η παρουσίασή τους είναι εύκολα και 

φθηνά πραγµατοποιήσιµη, έχει δε το εξαιρετικό πλεονέκτηµα να είναι η πιστότερα δυνατή, 

όσον αφορά στην πραγµατικότητα και ελκυστική, όσον αφορά στη µορφή της. 

Γενίκευση / ∆ιάχυση: Η ανάδραση / διόρθωση κάθε βήµατος των (προ-)σχεδίων 

δραστηριοτήτων είναι επίσης εύκολα πραγµατοποιήσιµη όταν οι πληροφορίες είναι 

καταγεγραµµένες ψηφιακά. Κυρίως όµως, η ψηφιακή καταγραφή προσφέρεται 

αναντικατάστατα για την άµεση, εύκολη και φθηνή διάχυση των συµπερασµάτων των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε ένα ευρύτατο κοινό ενδιαφεροµένων µέσω του 

διαδικτύου. Είναι δυνατό να περιλαµβάνει, εκτός των συµπερασµάτων και όλες τις 

διαδικασίες και δραστηριότητες σχεδίασης και εκτέλεσης, κάτι που δεν είναι (κυρίως 

οικονοµικά) εφικτό για άλλου είδους (π.χ. έντυπη) διάχυση, λόγω της έκτασής τους. 

Εφαρµογή/υλικά/όργανα 

Προτείνουµε την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών υλικού και λογισµικού σε όλες 

τις εκφάνσεις τους και σε όλα τα βήµατα της µεθοδολογίας.  
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-Όργανα µέτρησης της θερµοκρασίας, της πίεσης, της υγρασίας, της ηλιοφάνειας, του 

προσανατολισµού, του ύψους της βροχής, της ταχύτητας και της διεύθυνσης του ανέµου, 

χάρτες ή πίνακες µε τα υψοµετρικά, µορφολογικά και άλλα στοιχεία του φυσικού 

περιβάλλοντος, αλλά και τα συστήµατα γεωγραφικής πληροφορίας (GIS, GPS).  

-Περιφερειακές συσκευές του ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη µέτρηση ή καταγραφή / 

παρουσίαση των τιµών των φυσικών ποσοτήτων. Η µέτρηση των φυσικών ποσοτήτων 

γίνεται και σε εκπαιδευτικές εφαρµογές (λόγω του µικρού κόστους αλλά και των 

εκπαιδευτικών πλεονεκτηµάτων – εξοικείωση µε το σύγχρονο αυτοµατισµό -) µέσω 

αισθητήρων και απτήρων διασυνδεδεµένων µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η ψηφιακή 

πληροφορία σε όλες τις µορφές της (κείµενα, γραφήµατα, εικόνες, οπτικοποιήσεις 

προσοµοιώσεων, εικονοσκοπήσεις, µαγνητοφωνήσεις,…) είναι δυνατό να διαχέεται µέσω 

του διαδικτύου σε ευρύτατες οµάδες ενδιαφεροµένων (άµεσα, εύκολα και –κυρίως- 

φθηνά. 

Πίνακας 1. Το γενικό πλαίσιο του συστήµατος διαχείρισης µιας δασικής πυρκαγιάς: 

∆ορυφορικές εικόνες 

– Χάρτες 
Μετεωρολογικές πληροφορίες 

Γεωγραφικές πληροφορίες 

βλάστησης κτλ. 

Στατιστικά στοιχεία 

 
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής/ 

υπολογιστικός κώδικας 
 

Εντοπισµός ∆ιαχείριση / Συντονισµός Επικοινωνία 

Αν ο υπολογιστικός κώδικας ενσωµατωθεί σ’ ένα περιβάλλον G.I.S, για την άντληση 

πληροφοριών, σχετικά µε την τοπογραφία, οδικό δίκτυο, βλάστηση κλπ. και καθορισθεί 

παράλληλα η ένταση και η διεύθυνση του ανέµου όπως και το σηµείο έναρξης µιας 

πυρκαγιάς, τότε µπορεί να αρχίσει η διαδικασία πρόβλεψης της εξάπλωσης µιας 

πυρκαγιάς. 
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Εικόνα 2. ∆ιάγραµµα Θεµατικής Ανάλυσης 

 

Εικόνα 3. Το “περιβάλλον” µιας δασικής πυρκαγιάς 
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Εικόνες 4,5,6,7. Ανάλυση των επιµέρους παραµέτρων 

Αξιολόγηση 

• Ερωτηµατολόγιο πολλαπλών επιλογών σε ηλεκτρονική µορφή 

• Άµεση αξιολόγηση από την εφαρµογή των οδηγιών της προσφερόµενης βάσης 
πληροφοριών 

Παρατηρήσεις 

• Υψηλές απαιτήσεις από τους µαθητές της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 

• Ενδελεχή µελέτη και ενασχόληση από τον εκπαιδευτή/εκπαιδευτικό 



ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  Επιµορφωτικό υλικό-Ειδικό µέρος-Κλάδος ΠΕ60-70 

 

 σελίδα 201 

Το ηλεκτρικό ρεύµα και τα αποτελέσµατά του  

Ιδέα / Πρωτοτυπία σεναρίου 

Με αφορµή τεχνολογικές εφαρµογές της καθηµερινής ζωής προσεγγίζουν οι µαθητές 

φαινόµενα που συνδέονται µε το ηλεκτρικό ρεύµα και τα αποτελέσµατά του. Τα µοντέλα 

ερµηνείας (διαδικασίες µικρόκοσµου και σωµατιδιακής δοµής της ύλης) των φαινοµένων 

αυτών  προβάλλονται µέσω προγραµµάτων προσοµοίωσης / οπτικοποίησης.  

Θεωρία 

Ανακαλυπτικό Μοντέλο 

Τεχνολογικά εργαλεία που προτείνονται προς χρήση 

Εκπαιδευτικό λογισµικό: «Τα αποτελέσµατα του ηλεκτρικού ρεύµατος» 

Χρήση συµπληρωµατικού υλικού: Φύλλα Εργασίας 

Συνθήκες 

Όλη η διδακτική διαδικασία πραγµατοποιείται στο εργαστήριο υπολογιστών. 

∆ιδακτικοί στόχοι 

Οι µαθητές: 

� Να περιγράφουν το ηλεκτρικό ρεύµα ως την κίνηση ηλεκτρικά φορτισµένων 
σωµατιδίων προς µία ορισµένη κατεύθυνση.  

� Να περιγράφουν τον τρόπο δηµιουργίας ενός ηλεκτρικού κυκλώµατος και το ρόλο 
κάθε στοιχείου σε αυτό.  

� Να αναγνωρίζουν το ρόλο της µπαταρίας ως πηγής ενέργειας στο απλό κύκλωµα.  

� Να περιγράφουν τις µετατροπές ενέργειας που συµβαίνουν σε ένα απλό κύκλωµα µε 
ένα λαµπτήρα. 

Χρονική διάρκεια σεναρίου: 5 διδακτικές ώρες 

Προετοιµασία 

Υλικά δραστηριοτήτων / πειραµάτων: καλώδια, µπαταρία, διµεταλλικό έλασµα, λαµπτήρας 

πυράκτωσης, ατσαλόµαλλο, διακόπτης 

Σχολική Τάξη: Ε’ ∆ηµοτικού 

Οµάδες µαθητών: 3 οµάδες 

∆ιδακτική διαδικασία (Προβλεπόµενες µέθοδοι και στρατηγικές εφαρµογής, Ανάλυση 

του τρόπου εργασίας των µαθητών και του ρόλου των καθηγητών) 
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Η µεθοδολογία που ακολουθείται αποτελεί µια εκπαιδευτική προσαρµογή της 

επιστηµονικής µεθόδου και περιλαµβάνει τα παρακάτω βήµατα: 

1.Έναυσµα ενδιαφέροντος. Επιχειρείται η πρόκληση του ενδιαφέροντος του µαθητή µε 

εικόνες και βίντεο σχετικά µε το θέµα. Οι µαθητές παρακολουθούν τα σχετικά εναύσµατα 

από το λογισµικό. Προβάλλονται εικόνες σχετικά µε την τηκόµενη ασφάλεια, το λαµπτήρα 

πυράκτωσης και το διµεταλλικό έλασµα. Ο εκπαιδευτικός καλεί ενδεικτικά κάποιους 

µαθητές να περιγράψουν αυτά τα εναύσµατα. 

2.∆ιατύπωση Υποθέσεων. ∆ηµιουργείται προβληµατισµός για το συγκεκριµένο θέµα, όπως 

έχει προκύψει από την πρόκληση του εναύσµατος και συζήτηση που οδηγεί στη 

διατύπωση - καταρχήν - υποθέσεων για τα αίτια, αρχές λειτουργίας και τις παραµέτρους 

που το επηρεάζουν - ή που επηρεάζονται από αυτό. Επίσης πραγµατοποιείται διερεύνηση 

των όποιων προαντιλήψεων των µαθητών ώστε στη συνέχεια, κατά τον πειραµατισµό, να 

ενισχυθούν εποικοδοµητικά οι ακριβείς προαντιλήψεις και να αρθούν οι εσφαλµένες. Οι 

µαθητές διατυπώνουν τις υποθέσεις τους σε επίπεδο οµάδας. Συγκεκριµένα µέσω του 

λογισµικού εµφανίζονται ερωτήσεις που διευκολύνουν τη διατύπωση υποθέσεων από την 

πλευρά των µαθητών για τις παραπάνω τεχνολογικές εφαρµογές. Στη συνέχεια ο 

εκπαιδευτικός καλεί κάποια οµάδα να ανακοινώσει τις υποθέσεις της και τις συζητούν. 

3.Πειραµατισµός. Η διατύπωση ερωτηµάτων και υποθέσεων και η διαµόρφωση της  

επιστηµο-κεντρικής/διαθεµατικής αντιµετώπισης του θέµατος αναδεικνύει την 

αναγκαιότητα περαιτέρω έρευνας. Πραγµατοποιούνται δραστηριότητες και πειραµατισµός 

για την αναζήτηση πληροφορίας αλλά κυρίως για την εκτέλεση πειραµάτων, είτε και στη 

λήψη µετρήσεων, ακόµη δε και στην επεξεργασία / αξιολόγηση των δεδοµένων και τελικά 

επιλογή και σύνθεσή τους. Η εκπαιδευτική πειραµατική διαδικασία περιλαµβάνει 

προσοµοιώσεις / οπτικοποιήσεις του µικρόκοσµου στον ηλεκτρονικό υπολογιστή αλλά και 

εργαστηριακές διατάξεις οι οποίες διασυνδέονται µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή  µέσω 

αισθητήρων. Οι µαθητές σε οµάδες πραγµατοποιούν τα πειράµατα, ενώ ο εκπαιδευτικός 

έχει καθοδηγητικό ρόλο. 

4.∆ιατύπωση Συµπερασµάτων. Ακολουθεί η διατύπωση των συµπερασµάτων της 

πειραµατικής µελέτης. Τα συµπεράσµατα είναι δυνατό να διατυπωθούν και ως θεωρία, για 

τον τρόπο µε τον οποίο οι συνιστώσες ή/και οι παράµετροι επιδρούν στην εξέλιξη και στην 

κατάσταση που διαπιστώθηκε κατά την έρευνα του συγκεκριµένου θέµατος / φαινοµένου. 

Στο λογισµικό περιλαµβάνονται επίσης προγράµµατα προσοµοίωσης / οπτικοποίησης τα 

οποία παρουσιάζουν τα µοντέλα ερµηνείας των σχετικών φαινοµένων. Τα µοντέλα αυτά τα 

παρατηρούν οι µαθητές σε οµάδες, ενώ στη συνέχεια τα παρουσιάζει ο εκπαιδευτικός και 

εφιστά την προσοχή τους στα σηµαντικά σηµεία σύµφωνα µε τους διδακτικούς στόχους. 
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5. Εφαρµογές / Γενίκευση. Γίνεται προσπάθεια εφαρµογής των συµπερασµάτων και σε 

άλλες παρόµοιες διαδικασίες και φαινόµενα του φυσικού κόσµου. Επίσης οι µαθητές 

ερευνούν και διαθεµατικά το ζήτηµα του ηλεκτρικού ρεύµατος.  

Αξιολόγηση 

Ηλεκτρονικές ασκήσεις αξιολόγησης µέσω του λογισµικού 

Έντυπο ερωτηµατολόγιο µε ανοιχτές και κλειστές ερωτήσεις 

Παρατηρήσεις (Θετικά στοιχεία / εµπόδια) - Κριτική του σεναρίου ως προς τις 

προσδοκώµενες διδακτικές και µαθησιακές διαδικασίες.  

∆υνατότητα προσοµοίωσης µε δυναµικές οπτικοποιήσεις των διαδικασιών του 

µικρόκοσµου, οι οποίες αποτελούν ένα από τα µοντέλα ερµηνείας των φαινοµένων που 

σχετίζονται µε το ηλεκτρικό ρεύµα. 

Το µοντέλο ερµηνείας είναι απαιτητικό από γνωστικής άποψης για τους µαθητές του 

δηµοτικού σχολείου. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




