Πεξηερόκελα
ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ................................................................................................................................... 5
Μέξνο Πξψην........................................................................................................................................... 5
Δηζαγσγή ................................................................................................................................................. 5
Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ ζηελ Δθπαίδεπζε .......................................... 5
1.1.

Σν εθπαηδεπηηθφ ζελάξην κε ΣΠΔ............................................................................................ 5

1.1.1.

Ζ έλλνηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ ............................................................................... 5

1.1.2.

Φάζεηο αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ ...................................................................... 7

1.2.

Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη νη θαηεγνξίεο ηνπ..................... 8

1.2.1.

ρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ...................................................... 8

1.2.2.

Καηεγνξίεο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ........................................................................... 10

1.3.
Σίηινη εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη εξγαιείσλ γεληθήο ρξήζεο γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ (θιάδνο ΠΔ70) ........................................................................................................... 10
1.3.1. Καηάινγνο ινγηζκηθψλ θαη εθαξκνγψλ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ
θιάδνπ ΠΔ70 ................................................................................................................................. 10
1.3.2.

Αλαιπηηθφο θαηάινγνο ινγηζκηθψλ θαη εθαξκνγψλ ηνπ θιάδνπ ΠΔ70 ......................... 12

Δλφηεηα 2 ............................................................................................................................................... 16
Υξήζε Βαζηθψλ Δξγαιείσλ Πιεξνθνξηθήο ......................................................................................... 16
2.2. Ζ επεμεξγαζία θεηκέλνπ (Microsoft Word, OpenOffice Writer, GoogleDocs, Wiki) ................ 16
2.3. Λνγηζκηθφ παξνπζίαζεο (Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress) .................................... 16
2.4. Λνγηζηηθφ θχιιν (Microsoft Excel, OpenOffice Calc) .............................................................. 17
2.5. Λνγηζκηθά δσγξαθηθήο θαη επεμεξγαζίαο εηθφλαο θαη γξαθηθψλ .............................................. 17
2.6. Βάζεηο δεδνκέλσλ (Databases) ................................................................................................... 17
2.7. Φπιινκεηξεηέο (Web browsers) – Μεραλέο αλαδήηεζεο (search engines) – εθπαηδεπηηθέο
πχιεο (portals) .................................................................................................................................... 17
2.8. Ηζηνιφγηα (blogs)......................................................................................................................... 18
2.9. Γηαδξαζηηθά ζπζηήκαηα δηδαζθαιίαο ........................................................................................ 18
Κχξηεο θαηεγνξίεο θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ...................................... 19
1. Γηαδξαζηηθνί Πίλαθεο Δκπξφζζηαο πξνβνιήο (απαηηείηαη πξνβνιηθφ κεράλεκα) ............... 19
2. Γηαδξαζηηθνί Πξνβνιείο (δελ απαηηείηαη εηδηθφο πίλαθαο δηάδξαζεο) ................................. 20
3. Φνξεηφ ζχζηεκα δηάδξαζεο (δελ απαηηείηαη εηδηθφο πίλαθαο δηάδξαζεο) ........................... 20
4. Γηαδξαζηηθνί Πίλαθεο Οπίζζηαο πξνβνιήο (δελ απαηηείηαη πξνβνιηθφ κεράλεκα) ............. 22
Βαζηθέο ρξήζεηο δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ....................................................................................... 22
Λνγηζκηθφ θαη εξγαιεία δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ........................................................................... 23
Ο Γηαδξαζηηθφο Πίλαθαο σο δηδαθηηθφ εξγαιείν .......................................................................... 24

Σερληθέο γηα αιιειεπηδξαζηηθή δηδαζθαιία κε ην δηαδξαζηηθφ πίλαθα ....................................... 24
Γηαρείξηζε ηάμεο κε ηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα................................................................................ 25
Ο Γηαδξαζηηθφο Πίλαθαο σο καζεζηαθφ - γλσζηηθφ εξγαιείν ..................................................... 25
Δλφηεηα 3 ............................................................................................................................................... 26
Υξήζε Δθπαηδεπηηθνχ Λνγηζκηθνχ ....................................................................................................... 26
3.2. Λνγηζκηθά θιεηζηνχ ηχπνπ: πζηήκαηα θαζνδήγεζεο, ζπζηήκαηα εμάζθεζεο θαη πξαθηηθήο,
πνιπκεζηθέο εγθπθινπαίδεηεο ............................................................................................................ 26
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο ελφηεηαο .............................................................................................. 26
Λνγηζκηθφ Καζνδήγεζεο ή Δθκάζεζεο ή Γηδαζθαιίαο (tutorials) ........................................... 26
Λνγηζκηθφ Δμάζθεζεο θαη Πξαθηηθήο (drill and practice) ........................................................ 27
Θεκαηηθέο εγθπθινπαίδεηεο (ινγηζκηθφ πνιπκέζσλ ή ππεξκέζσλ) .......................................... 27
3.3. Λνγηζκηθά αλνηθηνχ ηχπνπ: Πεξηβάιινληα κάζεζεο κέζῳ δηεξεχλεζεο, αλαθάιπςεο θαη
νηθνδφκεζεο ....................................................................................................................................... 29
Λνγηζκηθά Δλφηεηαο ...................................................................................................................... 29
Οξηζκφο - Παηδαγσγηθφ θαη Γηδαθηηθφ Πιαίζην ....................................................................... 30
Υαξαθηεξηζηηθά πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο κέζῳ δηεξεχλεζεο θαη αλαθάιπςεο γηα ηελ
νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο ............................................................................................................. 31
Γεληθνχ ηχπνπ ραξαθηεξηζηηθά ................................................................................................. 31
Δηδηθνχ ηχπνπ ραξαθηεξηζηηθά .................................................................................................. 32
Δθαξκνγέο Τπεξκέζσλ – ππεξκεζηθέο εγθπθινπαίδεηεο ...................................................... 32
Φεθηαθέο Δγθπθινπαίδεηεο, Λεμηθά & Φεθηαθέο βηβιηνζήθεο............................................. 33
Δθαξκνγέο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο ............................................................................... 33
πζηήκαηα Οπηηθνπνίεζεο (visualisation) ............................................................................ 34
πζηήκαηα Δλλνηνινγηθήο Υαξηνγξάθεζεο ......................................................................... 34
Δθαξκνγέο Πξνζνκνίσζεο .................................................................................................... 35
Σχπνη πξνζνκνηψζεσλ ........................................................................................................... 35
Πιενλεθηήκαηα πξνζνκνίσζεο ............................................................................................. 36
Μεηνλεθηήκαηα πξνζνκνίσζεο ............................................................................................. 37
Δθαξκνγέο Μνληεινπνίεζεο ................................................................................................. 37
Δξγαζηήξηα Βαζηζκέλα ζε Τπνινγηζηή (Computer Based Laboratories) ............................ 38
πζθεπέο χλδεζεο κε ην Πεξηβάιινλ ή ζπγρξνληθέο δηαηάμεηο (data logging) .................. 38
πζηήκαηα εθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο (ηχπνπ Lego) ........................................................... 38
Μηθξφθνζκνη ζε ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα ......................................................... 39
Πξνγξακκαηηζηηθά Πεξηβάιινληα (ηχπνπ Logo) .................................................................. 39
Σν ινγηζκηθφ MicroWorlds Pro ............................................................................................. 39
Σν πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ Scratch ............................................................................ 40

Δθπαηδεπηηθά παηγλίδηα ή ειεθηξνληθά παηγλίδηα ................................................................. 41
Δλφηεηα 4 ............................................................................................................................................... 41
Γηδαθηηθή ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ............................................................................................... 41
4.1. Δηζαγσγή ..................................................................................................................................... 41
4.2. Γηδαθηηθή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ΣΠΔ ....................................................................... 42
4.2.1. Βαζηθά ζηνηρεία ηεο εμέιημεο ηεο επηζηήκεο θαη ησλ εξγαιείσλ ΣΠΔ γηα ηε κάζεζε ησλ
επηκέξνπο γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ .............................................................................................. 42
Αλαιπηηθφ πξφγξακκα (ΑΠ) θαη ΣΠΔ ...................................................................................... 42
4.2.2. χγρξνλν ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ησλ γλσζηηθψλ
αληηθεηκέλσλ .................................................................................................................................. 42
4.2.2.1. Βαζηθέο έλλνηεο Γηδαθηηθήο ησλ Δπηζηεκψλ................................................................ 42
Σν δηδαθηηθφ ηξίγσλν............................................................................................................. 42
Ηδέεο θαη αλαπαξαζηάζεηο ...................................................................................................... 43
Γλσζηηθέο δπζθνιίεο θαη γλσζηηθά εκπφδηα ......................................................................... 43
Γηδαθηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ................................................................................................ 43
Γηδαθηηθφ ζπκβφιαην - Γηδαθηηθή θαηάζηαζε ...................................................................... 43
Γλσζηηθή θαη θνηλσληθνγλσζηηθή ζχγθξνπζε ...................................................................... 44
Γηδαθηηθή βνήζεηα – δηδαθηηθή δηακεζνιάβεζε ................................................................... 44
Δλλνηνινγηθή αιιαγή............................................................................................................. 44
Σχπνη Γηδαθηηθψλ ηξαηεγηθψλ ............................................................................................ 44
Α) Δπνηθνδνκηζηηθέο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο ........................................................................... 45
Β) Κνηλσληθνεπνηθνδνκηζηηθέο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο ........................................................... 45
Γ) Κνηλσληθνπνιηηηζκηθέο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο ................................................................... 46
Γ) πκπεξηθνξηζηηθέο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο ......................................................................... 46
Ζ έλλνηα ηνπ λένπ γξακκαηηζκνχ .......................................................................................... 46
4.2.3. Ρφινη, αληηιήςεηο θαη παξαδνρέο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ αλαθνξηθά κε ην γλσζηηθφ
αληηθείκελν θαη ππφ ην πξίζκα ησλ ΣΠΔ ...................................................................................... 46
4.2.3.1. ηάζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο ΣΠΔ .............................................. 47
4.2.3.2. ηάζεηο θαη αλαπαξαζηάζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηηο ΣΠΔ .............................................. 47
4.2.4. Παξνπζίαζε, ζχγθξηζε θαη πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ επίδξαζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηακφξθσζε
ηεο δηδαθηηθήο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ε δηαρείξηζή ηνπο κε ηηο
ΣΠΔ ................................................................................................................................................ 48
4.3. Αμηνιφγεζε θαη πξνζαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζηα γλσζηηθά
αληηθείκελα ......................................................................................................................................... 49
4.3.1. Γιψζζα ................................................................................................................................ 49
ηφρνο ηεο ελφηεηαο .................................................................................................................. 49
Πξνηεηλφκελα ινγηζκηθά (ελδεηθηηθά) ....................................................................................... 49

Παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε .......................................................................................................... 49
Α. Ζ γιψζζα σο αληηθείκελν δηδαζθαιίαο ............................................................................ 49
Β. Ζ γιψζζα σο κέξνο ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ θαη ΣΠΔ .............................................. 49
Γ. Σα ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα σο πεξηβάιινληα δηδαζθαιίαο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ......... 49
4.3.2. Ηζηνξία ................................................................................................................................. 50
ηφρνο ηεο ελφηεηαο .................................................................................................................. 50
Πξνηεηλφκελα ινγηζκηθά (ελδεηθηηθά) ....................................................................................... 50
Παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε .......................................................................................................... 50
Γηδαθηηθά ζελάξηα κε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο ...................................... 50
4.3.3. Μαζεκαηηθά ......................................................................................................................... 51
ηφρνο ηεο ελφηεηαο .................................................................................................................. 51
Πξνηεηλφκελα ινγηζκηθά (ελδεηθηηθά) ....................................................................................... 51
Παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε .......................................................................................................... 52
6.5.4. Μειέηε Πεξηβάιινληνο ....................................................................................................... 52
ηφρνο ηεο ελφηεηαο .................................................................................................................. 52
Πξνηεηλφκελα ινγηζκηθά (ελδεηθηηθά) ....................................................................................... 52
Παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε .......................................................................................................... 52
6.5.5. Αλάπηπμε ηεο Γεκηνπξγίαο θαη ηεο Έθθξαζεο ................................................................... 53
Πξνηεηλφκελα ινγηζκηθά ........................................................................................................... 53
Μέξνο Γεχηεξν ...................................................................................................................................... 54
Έληαμε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα ΑΠ εηδηθφηεηαο κέζῳ ζελαξίσλ ................................................... 54
Δλδεηθηηθά εθπαηδεπηηθά ζελάξηα κε ινγηζκηθά θαη εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα ................................ 54

ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ
Μέξνο Πξώην
Δηζαγσγή
Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληώλ
ζηελ Δθπαίδεπζε
Σν ειδικό μέπορ ηεο επηκφξθσζεο ρσξίδεηαη ζε 3 ελφηεηεο:
1. Δθπαηδεπηηθή ρξήζε βαζηθψλ εξγαιείσλ πιεξνθνξηθήο, πνιπκεζηθψλ εξγαιείσλ θαη ηνπ
δηαδηθηχνπ (ινγηζκηθά γεληθήο ρξήζεο).
2. Υξήζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ εηδηθφηεηαο ζε δηδαθηηθέο θαηαζηάζεηο.
3. Γηδαθηηθή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ΣΠΔ: Βαζηθέο έλλνηεο Γηδαθηηθήο, Αμηνιφγεζε
θαη πξνζαξκνγή Δθπαηδεπηηθψλ ελαξίσλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ.
Να κελ εζηηάδεη ζην κεξηθφ (ηι διδάζκυ θαη πώρ ηο διδάζκυ), ράλνληαο ηελ αίζζεζε ηνπ νιηθνχ (γιαηί
ηο διδάζκυ), αθνχ θεληξηθή ηδέα ηεο επηκφξθσζεο είλαη ε αλάδεημε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο (ηνπ ηη
δειαδή κπνξνχκε λα πεηχρνπκε ζην δηδαθηηθφ θαη καζεζηαθφ επίπεδν κε ηελ ηερλνινγία πνπ δελ
κπνξνχκε λα ην θάλνπκε ρσξίο απηήλ).

1.1. Σν εθπαηδεπηηθό ζελάξην κε ΣΠΔ
1.1.1. Η έλλνηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ
Έλα εθπαηδεπηηθφ ζελάξην κπνξεί λα είλαη ηκήκα ηνπ βηβιίνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ ηεηξαδίνπ
εξγαζίαο ηνπ καζεηή. Γηα αλνηθηνχ ηχπνπ ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα, δεκηνπξγνχληαη απφ ηνπο
ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λέα εθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Έλα Δθπαηδεπηηθφ ή Γηδαθηηθφ ελάξην κε ΣΠΔ πεξηγξάθεη ην ζχλνιν ησλ δηδαθηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ εξγαιείσλ (ζπκβνιηθψλ, φπσο ζρήκαηα ή ινγηζκηθά
θαη θπζηθψλ, φπσο εηδηθέο θαηαζθεπέο) πνπ ζπληζηνχλ ην ζεκείν εθθίλεζεο θαζψο θαη ην γεληθφηεξν
πιαίζην κέζα ζην νπνίν ιακβάλνπλ ρψξα δξαζηεξηφηεηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο.
To εθπαηδεπηηθφ ζελάξην θάλεη ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαη εηδηθφηεξα εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ
κάζεζεο κε ππνινγηζηέο. Σν εθπαηδεπηηθφ ζελάξην ζπλεπψο αθνξά εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο,
θάλεη ρξήζε θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε ελφο καζεζηαθνχ
απνηειέζκαηνο κέζῳ ηεο ρξήζεο θαηάιιεινπ ππνινγηζηηθνχ πεξηβάιινληνο (εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ
ή θαη πιηθφ), πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ην ηη ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί ρσξίο ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ.
πλήζσο, ην ζελάξην απνζθνπεί ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε κηαο ή πεξηζζνηέξσλ βαζηθψλ
ελλνηψλ ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κέζα απφ ην πθηζηάκελν πξφγξακκα ζπνπδψλ. Δπηπξφζζεηα,
ην ζελάξην κπνξεί λα πξνζεγγίδεη δηαζεκαηηθά ή δηεπηζηεκνληθά έλλνηεο απφ δηάθνξα γλσζηηθά
αληηθείκελα, ελψ κπνξεί επίζεο λα αθνξά κάζεζε ελλνηψλ εθηφο αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.

Σν εθπαηδεπηηθφ ζελάξην πεξηέρεη νδεγίεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ην ζεσξεηηθφ πιαίζην κέζα ζην
νπνίν εληάζζεηαη ε πξνβιεκαηηθή ηνπ, ηα απαηηνχκελα πιηθά πινπνίεζήο ηνπ, θχιια
δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο καζεηέο θαη ελδερνκέλσο άιιν πιηθφ (αξρεία ινγηζκηθψλ θιπ.). Έλα
εθπαηδεπηηθφ ζελάξην πινπνηείηαη ζπλεπψο απφ κηα ζεηξά δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Σν ζελάξην,
κε άιια ιφγηα, είλαη κηα πιήξεο δηδαθηηθή παξέκβαζε κε ζθνπφ, ζηφρνπο, πξνβιεκαηηθή, δηαδηθαζία
εθαξκνγήο κέζῳ θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο
θιπ.
Οη βαζηθέο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ αθνινπζνχλ 5 άμνλεο:
α) ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ ζελαξίνπ
β) ην πεξηερφκελν θαη ηε κνξθή ηνπ ζελαξίνπ
γ) ηελ αθνινπζνχκελε δηδαθηηθή κεζνδνινγία
δ) ηηο αθνινπζνχκελεο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη
ε) ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία
Α) ε φηη αθνξά ζηελ πξνβιεκαηηθή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο
παηδαγσγηθέο ζεσξίεο (φπσο είλαη νη επνηθνδνκηζηηθέο θαη νη θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο),
ζα πξέπεη θαηά πεξίπησζε:
 λα αλαδεηθλχνπλ ηα κέζα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε θαη
εηδηθφηεξα ηελ πξνζηηζέκελε αμία πνπ έρεη ε ςεθηαθή ηερλνινγία ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία
 λα αλαδεηθλχνπλ ηα θξηηήξηα επηινγήο πνηνηηθά θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ή
ηνπιάρηζηνλ απνθπγήο αλαπνηειεζκαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ εζηηάδνληαο ζηελ
πξνζηηζέκελε αμία ησλ πξψησλ
 λα πξνσζνχλ ηε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ελλνηψλ θαη κεζφδσλ
 λα αλαδεηθλχνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ηε δπλακηθή ησλ θνηλνηήησλ κάζεζεο
Β) ε φηη αθνξά ζην πεξηερόκελν θαη ηε κνξθή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ, ζα πξέπεη θαηά
πεξίπησζε:
 λα εμεηδηθεχνπλ ζε αληηθείκελα (π.ρ. θπζηθέο επηζηήκεο, καζεκαηηθά, γιψζζα θιπ.) θαη
επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο φπνπ νη ΣΠΔ κπνξνχλ λα παίμνπλ ξφιν
γλσζηηθνχ εξγαιείνπ
 λα ππνζηεξίδνπλ δηεξεπλεηηθνχ θαη αλαθαιππηηθνχ ηχπνπ καζεζηαθέο θαηαζηάζεηο (ζε φια
ηα γλσζηηθά αληηθείκελα)
 λα επλννχλ δξαζηεξηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, ιήςεο απφθαζεο θαη αλάπηπμεο ηεο
θξηηηθήο ζθέςεο (ζε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα)
 λα ππνζηεξίδνπλ δξαζηεξηφηεηεο ζπκβνιηθήο έθθξαζεο, επηθνηλσλίαο θαη αλαδήηεζεο
πιεξνθνξηψλ (ζε φπνηα αληηθείκελα απηφ είλαη απαξαίηεην, φπσο γιψζζα, γξαπηή έθθξαζε
θιπ.).
Γ) ε φηη αθνξά ζηελ αθνινπζνχκελε δηδαθηηθή κεζνδνινγία, ηα εθπαηδεπηηθά ζελάξηα ζα πξέπεη
λα πξνσζνχλ, λα εληζρχνπλ θαη λα ελζαξξχλνπλ:
 ηελ αλάπηπμε θαηάιιεισλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ψζηε λα είλαη ζε ζέζε
λα δηαρεηξηζηνχλ επηηπρψο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο (δεδνκέλσλ ησλ αιιαγψλ πνπ επηθέξεη ε
ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ ηξηκειή ζρέζε καζεηή – εθπαηδεπηηθνχ - γλψζεο)
 ηε δηακφξθσζε θξηηηθήο ζηάζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηε δηδαθηηθή ρξήζε ησλ ΣΠΔ
(αθνχ φια ηα ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα δελ είλαη ηζνδχλακα απφ δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή
άπνςε)
 ηνλ πξνβιεκαηηζκφ γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ξφινπ ησλ θχξησλ ζπληειεζηψλ κηαο
καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (καζεηήο, εθπαηδεπηηθφο, γλψζε, ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ) θαη ηηο

κεηαβνιέο ζην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην πψο δηακεζνιαβείηαη ε
γλψζε ή ην πψο πξέπεη λα αμηνινγείηαη ην καζεζηαθφ απνηέιεζκα φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη
ΣΠΔ.
Γ) ε φηη αθνξά ζηηο αθνινπζνχκελεο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο, ηα εθπαηδεπηηθά ζελάξηα πξέπεη λα
ππνζηεξίδνπλ θαη λα πξνσζνχλ ηε κεηάβαζε:
 απφ ηε κεησπηθή δηδαζθαιία, ζηε δηδαζθαιία κε νκάδεο θαη ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε
 απφ ηε δαζθαινθεληξηθή δηδαζθαιία φπνπ νη ΣΠΔ ρξεζηκνπνηνχληαη σο επνπηηθφ κέζν, ζηε
καζεηνθεληξηθή δηδαζθαιία θαηά ηελ νπνία νη ΣΠΔ ρξεζηκνπνηνχληαη σο γλσζηηθφ εξγαιείν
 απφ ηε δηάιεμε σο δηδαθηηθή κέζνδν ζηε δηεξεπλεηηθή θαη ηελ αλαθαιππηηθή κέζνδν
 απφ ηελ παζεηηθή, ζε κηα θηλεηνπνηεκέλε ζρνιηθή ηάμε κέζα απφ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή,
ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ καζεηψλ θαη ηηο απζεληηθέο δξαζηεξηφηεηεο
 απφ κεζφδνπο αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή πνπ βαζίδνληαη ζην απνηέιεζκα κηαο θαη κφλεο
ηειηθήο δνθηκαζίαο ζε κεζφδνπο πνπ βαζίδνληαη ζε δηαδηθαζίεο θαη παξαγφκελα πξντφληα θαη
φρη κφλν
 απφ έλα ζχζηεκα κάζεζεο ζην νπνίν φινη καζαίλνπλ ηα ίδηα πξάγκαηα, ζε έλα ζχζηεκα φπνπ
ελδερνκέλσο ν θαζέλαο καζαίλεη δηαθνξεηηθά πξάγκαηα
 απφ ηνπο γλσζηνχο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο (θπξίσο πξνθνξηθήο ή γξαπηήο) ζε ηξφπνπο
επηθνηλσλίαο πνπ ελζσκαηψλνπλ πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο, εηθφλεο, θείκελα, ζχκβνια,
ράξηεο πνιιαπιψλ, ζπλδεδεκέλσλ θαη ηαπηφρξνλσλ αλαπαξαζηάζεσλ θ.ά.
Δ) ε φηη αθνξά ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, είλαη πξνθαλέο φηη έλα εθπαηδεπηηθφ ζελάξην πνπ αμηνπνηεί ηηο
ΣΠΔ κπνξεί λα επλνήζεη ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ (ζύλνιν γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ) πςεινύ
επηπέδνπ απφ ηνπο καζεηέο, φπσο:
 Ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ
 Αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο
 Ηθαλφηεηα δηεξεχλεζεο θαη αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ζε έλα επξχ θάζκα δεδνκέλσλ
 Αλάπηπμε δεμηνηήησλ ιήςεο απφθαζεο
 Γπλαηφηεηα κνληεινπνίεζεο θαηλνκέλσλ θαη θαηαζηάζεσλ ησλ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ
 Ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο θαη απφ θνηλνχ πξνζέγγηζεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ
 Γηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο
 Αλάπηπμε δεμηνηήησλ κεηαθνξάο γλψζεσλ απφ έλα πιαίζην ζε έλα άιιν
1.1.2. Φάζεηο αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ
Ζ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ κε ΣΠΔ ζπληζηά κηα πξσηφηππε θαη ηδηαίηεξα ζχλζεηε
παηδαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία απαηηεί γλψζεηο πνπ αθνξνχλ:
α) ην πξνο δηδαζθαιία γλσζηηθφ αληηθείκελν,
β) ηε δηδαθηηθή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ,
γ) ηηο παηδαγσγηθέο θαη ηηο ςπρνινγηθέο ζεσξίεο γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε θαη
δ) ηε ρξεζηκνπνηνχκελε ηερλνινγία θαη εηδηθφηεξα ηελ πξνζηηζέκελε αμία πνπ κπνξεί λα
πξνζδψζεη ε ηερλνινγία απηή ζηε δηδαθηηθή θαη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.
ην πιαίζην απηφ, ηα ελδεηθηηθά ζελάξηα αθνινπζνχλ ηελ αθφινπζε δνκή:
1) πλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ελαξίνπ (ηίηινο, εθηηκψκελε δηάξθεηα, εκπιεθφκελεο
γλσζηηθέο πεξηνρέο, ηάμεηο, ζπκβαηφηεηα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, νξγάλσζε ηεο
δηδαζθαιίαο, γλσζηηθά πξναπαηηνχκελα & απαηηνχκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή, δηδαθηηθνί

ζηφρνη (σο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, σο πξνο ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, σο πξνο ηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία).
2) Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε (ζεσξεηηθή θαη κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, δηδαθηηθή πξνζέγγηζε κε
ηηο ΣΠΔ, ε πξνβιεκαηηθή ηνπ ζελαξίνπ, δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αμηνιφγεζε θαη πηζαλέο
επεθηάζεηο).

Λεπηομέπειερ ζηιρ ζελίδερ 13-24.

1.2. Σν εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη νη
θαηεγνξίεο ηνπ
1.2.1. ρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ




Κιεηζηνχ ηχπνπ. Παξνπζίαζε πιεξνθνξίαο κε ηε κνξθή ζπζηεκάησλ θαζνδήγεζεο ή
ειεθηξνληθά βηβιία θαη ζηελ αμηνιφγεζε κέζῳ εμάζθεζεο θαη πξαθηηθήο. Δίλαη
δαζθαινθεληξηθά.
Αλνηρηνχ ηχπνπ. Πινχζην πεξηβάιινλ αιιειεπίδξαζεο θαη ρεηξηζκνχ αληηθεηκέλσλ θαη ελλνηψλ,
έρνληαο ζπλήζσο ηε κνξθή ζπζηεκάησλ πξνζνκνίσζεο ή κηθξφθνζκσλ. Δπηθξάηεζε ε άπνςε φηη
πξέπεη λα γεθπξσζεί ην ράζκα κεηαμχ άηππεο θαη ηππηθήο γλψζεο. Γίλεηαη έκθαζε ζην καζεηή
θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζεη. Ζ θχξηα θξηηηθή πξνέξρεηαη απφ ηηο
θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο (Bruner, Vygotsky) φηη ε γλψζε είλαη πξντφλ νηθνδφκεζεο θαη
αλαδφκεζεο ζηα πιαίζηα ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, γη‟ απηφ ηα ππνζηεξηδφκελα απφ

ππνινγηζηέο εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα ζρεδηάδνληαη κε γλψκνλα ηελ ελίζρπζε ηεο
επηθνηλσλίαο, ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ησλ ιεγφκελσλ
θνηλνηήησλ κάζεζεο.
Καηεγνξηνπνίεζε ππνινγηζηηθψλ πεξηβαιιφλησλ:
α) πζηήκαηα θαζνδεγνύκελεο από ηνπο ππνινγηζηέο δηδαζθαιίαο. πζηήκαηα
θαζνδήγεζεο (tutorials), εμάζθεζεο θαη πξαθηηθήο (drill and practice). Κιεηζηνχ ηχπνπ,
αθνξνχλ γλψζεηο ρακεινχ επηπέδνπ.
β) Πεξηβάιινληα κάζεζεο κέζῳ θαζνδεγνύκελεο αλαθάιπςεο θαη δηεξεύλεζεο.
πζηήκαηα αλνηθηνχ ηχπνπ, επλννχλ ηελ αλάπηπμε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πςεινχ
επηπέδνπ. Έρνπλ ηδηαίηεξε εθαξκνγή ζην επίπεδν ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ.
γ) Πεξηβάιινληα ζπκβνιηθήο έθθξαζεο, ζπζηήκαηα αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο,
ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο (ινγηζκηθφ γεληθήο ρξήζεο, εθαξκνγέο
Γηαδηθηχνπ, Web 2.0) θαη ζε πεπιβάλλονηα οπγάνυζηρ και διασείπιζηρ ηηρ πληποθοπίαρ
(authoring tools). Έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηε γισζζηθή εθπαίδεπζε (κέζα πξαθηηθήο
γξακκαηηζκνχ).
Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, ελλννχκε ηηο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ (αιιά θαη πιηθνχ) πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ππνινγηζηηθή ππνζηήξημεο ηεο δηδαζθαιίαο.
 CD - DVD
 Λνγηζκηθφ γεληθήο ή εηδηθήο ρξήζεο (αλ θαη δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί εθπαηδεπηηθφ κε ηε ζηελή
έλλνηα ηνπ φξνπ, αιιά ρξεζηκνπνηείηαη σο ηέηνην).
ηε ζχγρξνλε νξνινγία, αληί ηνπ φξνπ «εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ» ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο
«ππνινγηζηηθό πεξηβάιινλ γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηελ κάζεζε».
Τπνινγηζηηθή Τπνζηήξημε ηεο Γηδαζθαιίαο. Βνήζεηα πξνο ην καζεηεπφκελν ψζηε λα θαηαθηήζεη έλα
ζχλνιν δηδαθηηθψλ ζηφρσλ (θαηά θαλφλα ρακεινχ επηπέδνπ), θάλνληαο ρξήζε εηδηθψλ εθαξκνγψλ
ινγηζκηθνχ. Απνηεινχλ έλα ζχγρξνλν επνπηηθφ κέζν δηδαζθαιίαο.
Τπνινγηζηηθή Τπνζηήξημε ηεο Μάζεζεο. Δλίζρπζε ηνπ καζεηεπφκελνπ ψζηε λα απνθηήζεη γλψζεηο
θαη δεμηφηεηεο πςεινχ επηπέδνπ πνπ ζα ηνλ θαηαζηήζνπλ ηθαλφ λα αληαπεμέιζεη ζηηο δηαξθψο
κεηαβαιιφκελεο θαη νινέλα απμαλφκελεο απαηηήζεηο, θάλνληαο ρξήζε ηνπ software θαη ηνπ
hardware. Οη εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ησλ ΣΠΔ ζρεδηάδνληαη έηζη ψζηε λα ηνλ ππνζηεξίδνπλ θαη λα
ηνλ εληζρχνπλ έρνληαο ζπλήζσο εξγαιεηαθή κνξθή θαη επεηδή επεθηείλνπλ ηηο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο
ησλ καζεηψλ, νλνκάδνληαη γλσζηηθά εξγαιεία (cognitive tools). Σέηνηνπ ηχπνπ γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο αθνξνχλ ηελ:
 επίιπζε πξνβιήκαηνο
 αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο
 ηθαλφηεηα δηεξεχλεζεο θαη αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ
 ιήςε απφθαζεο
 δπλαηφηεηα αλαδηνξγάλσζεο ππάξρνπζαο γλψζεο
 κνληεινπνίεζε θαηλνκέλσλ θαη θαηαζηάζεσλ
 ζπλεξγαζία θαη απφ θνηλνχ επίιπζε πξνβιεκάησλ
 δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε
 γλσζηηθή επίγλσζε
 κεηαθνξά γλψζεο απφ έλα πιαίζην ζε έλα άιιν
 ηθαλφηεηα κάζεζεο γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο καζαίλνπκε (κεηαγλψζε)

1.2.2. Καηεγνξίεο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ
1) πζηήκαηα θαζνδεγνύκελεο δηδαζθαιίαο απφ ηνπο ππνινγηζηέο (θαηά θαλφλα ζπζηήκαηα
εμάζθεζεο θαη πξαθηηθήο θαη ζπζηήκαηα θαζνδήγεζεο – δηδαζθαιίαο (tutorials), πνιπκεζηθνχ
πεξηερνκέλνπ ή θάπνηεο εθαξκνγέο ηερλεηήο λνεκνζχλεο γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ), ηα νπνία
είλαη ζπλήζσο ζπζηήκαηα θιεηζηνχ ηχπνπ. Τπνζηεξίδνπλ κε επνπηηθφ ηξφπν ή ππνθαζηζηνχλ ηνλ
εθπαηδεπηηθφ θαη επηηξέπνπλ ζην καζεηή λα εμαζθεζεί ζε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, πνπ θαηά
θαλφλα απφθηεζε ζε έλα εμσηεξηθφ ηεο ρξήζεο ηνπο πιαίζην.
2) Πεξηβάιινληα κάζεζεο κέζσ αλαθάιπςεο θαη δηεξεύλεζεο (κε θαζνδεγνχκελν ή φρη ηξφπν),
πνπ είλαη ζπζηήκαηα αλνηθηνχ ηχπνπ (ην πεξηερφκελφ ηνπο κπνξεί εχθνια λα δηαθνξνπνηεζεί απφ
ηνλ εθπαηδεπηηθφ ή ην καζεηή, επηηξέπνπλ ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο λέσλ εθπαηδεπηηθψλ
ζελαξίσλ θαη ππνζηεξίδνπλ δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο) θαη κπνξνχλ λα
επλνήζνπλ αλάπηπμε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πςεινχ επηπέδνπ. Πξφθεηηαη γηα εθπαηδεπηηθά
εξγαιεία πνπ ππνζηεξίδνπλ ην καζεηή ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο.
3) Πεξηβάιινληα ζπκβνιηθήο έθθξαζεο, ζπζηήκαηα αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο, ζπζηήκαηα
επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο (θαηά θαλφλα ινγηζκηθφ γεληθήο ρξήζεο θαη εθαξκνγέο
Γηαδηθηχνπ) θαη πεξηβάιινληα νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο (εξγαιεία
ζπγγξαθήο εθαξκνγψλ - authoring tools) θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο (εθαξκνγέο Web
2.0, φπσο blogs, wikis, θιπ.). Καη ζηελ πεξίπησζε απηή, πξφθεηηαη γηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηεί
ν καζεηήο ή/θαη ν εθπαηδεπηηθφο, πξαθηηθά ζε φιν ην εχξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.
Σα ππνινγηζηηθά εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα ρσξίδνληαη ζε 3 νκάδεο:
1. πζηήκαηα θαζνδεγνχκελεο δηδαζθαιίαο πνπ ζηεξίδνληαη ζε ζπκπεξηθνξηζηηθέο ζεσξίεο
κάζεζεο θαη ελίνηε ζε γλσζηηθέο ζεσξίεο.
2. Πεξηβάιινληα κάζεζεο κέζῳ (θαζνδεγνχκελεο ή φρη) αλαθάιπςεο θαη δηεξεχλεζεο πνπ
ζηεξίδνληαη θπξίσο ζε γλσζηηθέο θαη επνηθνδνκηζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο.
3. Πεξηβάιινληα έθθξαζεο, νηθνδφκεζεο, αλαδήηεζεο θαη επηθνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, πνπ
ζηεξίδνληαη θπξίσο ζε επνηθνδνκηζηηθέο θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο κάζεζεο θαη
βαζίδνληαη ζηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.

1.3. Σίηινη εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ θαη εξγαιείσλ γεληθήο ρξήζεο
γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ (θιάδνο ΠΔ70)
1.3.1. Καηάινγνο ινγηζκηθώλ θαη εθαξκνγώλ γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ
θιάδνπ ΠΔ70
Όια ηα ινγηζκηθά είλαη εγθεθξηκέλα ή δηαλέκνληαη απφ ην Τπνπξγεί Παηδείαο ή δηαλέκνληαη δσξεάλ
απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπο ή είλαη ειεχζεξα ινγηζκηθά αλνηθηνχ θψδηθα.
Α) Δθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά γηα επηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα (θαηά θαλφλα αλνηρηνχ ηχπνπ)
1. Λνγηζκηθφ Οπηηθνπνίεζεο: Ιζηνξηθόο Άηιαληαο CENTENNIA ή ηζνδχλακν, γηα ην κάζεκα
ηεο Ηζηνξίαο
2. Αλάπηπμε δεκηνπξγηθφηεηαο – επηθνηλσλία θαη έθθξαζε: Revelation Natural Art ή
ηζνδχλακν, γηα ηελ αλάπηπμε δεκηνπξγηθφηεηαο, ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ έθθξαζε ζηελ
πξνζρνιηθή θαη ηελ πξψηε ζρνιηθή ειηθία
3. Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ θιεηζηνχ ηχπνπ: Μαζεκαηηθά Α΄ & Β΄ (1 CD-ROM), (Π.Η.)
4. Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ αλνηθηνχ ηχπνπ: Μαζεκαηηθά Γ΄ & Γ΄ ή Δ΄ & Σ΄ (2 CD-ROMs),
(Π.Η.)

5. Λνγηζκηθφ πνιπκέζσλ – ππεξκέζσλ (ζεκαηηθή εγθπθινπαίδεηα): Αλαθαιύπησ ηηο κεραλέο
(Μειέηε Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθέο Δπηζηήκεο)
6. Λνγηζκηθφ ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο θαη κνληεινπνίεζεο: Γεκηνπξγόο Μνληέισλ II ή
ModellingSpace / CMapTools, γηα ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε θαη κνληεινπνίεζε ζε
δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα
7. Λνγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο: Γαία ΙΙ ή ΑΜΑΠ (Αλνηθηφ Μαζεζηαθφ Πεξηβάιινλ) (Φπζηθέο
Δπηζηήκεο, Δ΄ & Σ΄)
8. Μηθξφθνζκνη – Πξνγξακκαηηζκφο: Χεισλόθνζκνο (απαηηεί λα είλαη εγθαηεζηεκέλν ην
ινγηζκηθφ Αβάθην) ή Scratch γηα αλάπηπμε πξνγξακκαηηζηηθψλ δεμηνηήησλ
Β) Λνγηζκηθά γεληθήο ρξήζεο
1. Λνγηζκηθφ γξαπηήο έθθξαζεο: Δπεμεξγαζηήο θεηκέλνπ, γηα αλάγλσζε θαη γξαθή
2. Λνγηζκηθφ γξαπηήο θαη πξνθνξηθήο έθθξαζεο: Λεμηθά θαη ζώκαηα θεηκέλσλ (Κέληξν
Διιεληθήο Γιψζζαο) ή Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Κεηκέλσλ (Ηλζηηηνχην
Δπεμεξγαζίαο Λφγνπ), γηα γξαπηή θαη πξνθνξηθή έθθξαζε
3. Λνγηζκηθφ πνζνηηθήο κνληεινπνίεζεο: Λνγηζηηθό θύιιν, γηα επεμεξγαζία θαη
αλαπαξάζηαζε πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ
4. Λνγηζκηθφ Οπηηθνπνίεζεο: Google Earth & Google Maps, γηα Μειέηε Πεξηβάιινληνο θαη
Γεσγξαθία
5. Λνγηζκηθφ δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ: Βάζε δεδνκέλσλ (TableTop ή Σαμηλνκνχκε), γηα
αλάπηπμε δεμηνηήησλ νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ
6. Λνγηζκηθφ δηαρείξηζεο πνιπκεζηθψλ πιεξνθνξηψλ: Λνγηζκηθό παξνπζίαζεο, γηα νξγάλσζε
θαη παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ
7. Φεθηαθέο Δγθπθινπαίδεηεο: Wikipedia, γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ
8. Αλάπηπμε blogs (θαηά πξνηίκεζε) ή ηζηνζειίδσλ
9. Γηαδξαζηηθά πζηήκαηα Γηδαζθαιίαο (δηαδξαζηηθνί πίλαθεο θαη ζπλαθέο ινγηζκηθφ)
Γ) Λνγηζκηθά γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ (αλνηθηνχ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ)
1. Γιψζζα – γξαπηή έθθξαζε: Ιδενθαηαζθεπέο ή ηζνδχλακν, γηα ην κάζεκα ηεο Γιψζζαο θαη
ηελ αλάπηπμε ηεο γξαπηήο έθθξαζεο
2. Αλάπηπμε δεκηνπξγηθφηεηαο: TuxPaint (ειεχζεξν ινγηζκηθφ δσγξαθηθήο θαη δεκηνπξγίαο
θφκηθο γηα αλάπηπμε δεκηνπξγηθφηεηαο)
3. Λνγηζκηθφ δπλακηθήο γεσκεηξίαο The Geometer´s Sketchpad ή Cabri Γεσκέηξεο ή
ηζνδχλακν (ινγηζκηθφ γηα γεσκεηξία θαη ζπλαθείο καζεκαηηθέο έλλνηεο)
4. Μηθξφθνζκνη – Πξνγξακκαηηζκφο: Scratch (πξνγξακκαηηζηηθφ εξγαιείν) ή MicroWorlds
Pro (πξνγξακκαηηζηηθφ εξγαιείν), γηα πξνγξακκαηηζκφ θαη αλάπηπμε πνιπκεζηθψλ
εθαξκνγψλ
5. Λνγηζκηθφ θιεηζηνχ ηχπνπ γηα Γιψζζα: (CD-ROM) Γιώζζα Α΄ & Β΄ (Π.Η.) ή Λνγνκάζεηα
6. Λνγηζκηθφ θιεηζηνχ ηχπνπ γηα Μαζεκαηηθά: (CD-ROM) Μαζεκαηηθά Α΄ & Β΄ (Π.Η.)
7. Λνγηζκηθφ πνιπκέζσλ: Αλαθαιύπησ ηε Φύζε (Μειέηε Πεξηβάιινληνο γηα κηθξέο ειηθίεο)
8. Λνγηζκηθφ θιεηζηνχ ηχπνπ γηα Ηζηνξία: Ιζηνξία ηεο Νεόηεξεο θαη ύγρξνλεο Διιάδαο
(CD-ROM) ή Σν 21 Δλ Πισ
9. Διεχζεξν ινγηζκηθφ / Λνγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα (ΔΛ/ΑΚ) γηα επεμεξγαζία εηθφλαο, ήρνπ
θαη βίληεν
Γ) Δθαξκνγέο Web 2.0., ζπζηήκαηα δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο θαη ζπζθεπέο ζχλδεζεο κε ην
πεξηβάιινλ
1. χζηεκα δεκηνπξγίαο αζθήζεσλ θαη ειεθηξνληθήο αμηνιφγεζεο: Hot Potatoes
2. χζηεκα δηαρείξηζεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζην Γηαδίθηπν: Moodle ή ηζνδχλακν

3. Λνγηζκηθφ γεληθήο ρξήζεο γηα ζπλεξγαηηθή δξαζηεξηφηεηα (π.ρ. Google Apps for Education
(Gmail, GoogleDocs, θιπ.) θαη ζπγγξαθή ηχπνπ Wiki (π.ρ. WikiSpaces)
4. χζηεκα Ρνκπνηηθήο (ηχπνπ Lego – Logo), φπνπ είλαη δηαζέζηκν
5. πζθεπέο θαη εθαξκνγέο ζχλδεζεο κε ην πεξηβάιινλ (π.ρ. GPS ζε θηλεηφ ηειέθσλν,
ςεθηαθφο κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο θιπ.)
1.3.2. Αλαιπηηθόο θαηάινγνο ινγηζκηθώλ θαη εθαξκνγώλ ηνπ θιάδνπ ΠΔ70
πζηήκαηα θαζνδεγνχκελεο δηδαζθαιίαο θαη ζεκαηηθέο εγθπθινπαίδεηεο πνιπκέζσλ. Λεηηνπξγνχλ
σο ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ ζην ΑΠ, ρξεζηκνπνηνχληαη εχθνια θαη απηφλνκα απφ ηνπο καζεηέο θαη
απαηηνχλ ειάρηζην ρξφλν εθκάζεζεο. Κάπνηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο επνπηηθά κέζα θαη
είλαη θαηά θαλφλα ρακεινχ επηπέδνπ.
1. Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ (CD-ROM) Μαζεκαηηθά Α' & Β' Γεκνηηθνχ (Π.Η.)
2. Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ (CD-ROM) Ηζηνξία Γ΄& Γ΄ Γεκνηηθνχ, (Π.Η.)
3. Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ (CD-ROM) Ηζηνξία Δ΄& Σ΄ Γεκνηηθνχ, (Π.Η.)
4. Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ (CD-ROM) Γιψζζα Α' & Β' Γεκνηηθνχ (Π.Η.)
5. Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ (CD-ROM) Γιψζζα Γ΄& Γ΄ Γεκνηηθνχ, (Π.Η.)
6. Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ (CD-ROM) Γιψζζα Δ΄& Σ΄ Γεκνηηθνχ, (Π.Η.)
7. Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ (CD-ROM) Φπζηθά Δ΄& Σ΄ Γεκνηηθνχ
8. Διιεληθή Δπαλάζηαζε: Σν 21 ελ Πισ (Ηζηνξία Δ΄& Σ΄ Γεκνηηθνχ)
9. Ηζηνξία Νεφηεξεο θαη χγρξνλεο Διιάδαο (CD-ROM) (Ηζηνξία Δ΄& Σ΄ Γεκνηηθνχ)
10. Δγθπθινπαίδεηα ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο (Μειέηε Πεξηβάιινληνο)
11. Αλαθαιχπησ ηε Γε (Μειέηε Πεξηβάιινληνο)
12. Αλαθαιχπησ ηηο κεραλέο (Φπζηθέο Δπηζηήκεο)
13. Αλαθαιχπησ ηε Φχζε (Μειέηε Πεξηβάιινληνο)
14. Λνγνκάζεηα+ (Γιψζζα γηα ηηο κεγάιεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ)
15. Ηδενθαηαζθεπέο (Γιψζζα – γξαπηή έθθξαζε γηα ηηο κεγάιεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ)
16. Κχηηαξν, Μία πφιε (Cell City) (Μειέηε Πεξηβάιινληνο)
17. Γεσινγία – Γεσγξαθία Α‟ & Β‟ Γπκλαζίνπ (κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε Μειέηε
Πεξηβάιινληνο γηα ηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ σο επνπηηθφ κέζν δηδαζθαιίαο)
18. Αλαθαιχπησ ηνλ Κφζκν κέζα απφ ηνλ Τπνινγηζηή
19. Φπζηθά Δ΄& Σ΄ Γεκνηηθνχ
20. Γεσγξαθία Δ' θαη η' Γεκνηηθνχ
21. Ζ Διιάδα θαη ν Κφζκνο κέζα απφ ηνπο Υάξηεο
22. Θξεζθεπηηθά Γ' θαη Γ' Γεκνηηθνχ
23. Θξεζθεπηηθά Δ' θαη Σ' Γεκνηηθνχ
24. Όςεηο ηεο Θξεζθείαο
25. Ηζηφπνιηο
26. Ηζηνξία Γ' θαη Γ' Γεκνηηθνχ
27. Ηζηνξία Δ' θαη Σ' Γεκνηηθνχ (SIEM)
28. Ηζηνξία ηεο Νεφηεξεο θαη χγρξνλεο Διιάδαο 1821-2003
29. Πνιηηηθά θαη Γηπισκαηηθά Γεγνλφηα ηεο Νεφηεξεο Ηζηνξίαο καο
30. ην ηαπξνδξφκη Σξηψλ Ζπείξσλ: Ζ Εσή ζηε Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία
31. Σν Διιεληθφ Κξάηνο: Γέλλεζε θαη Αλάπηπμε ηεο χγρξνλεο Διιάδαο
32. Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή Δ΄ θαη Σ΄ Γεκνηηθνχ
33. Μαζαίλσ λα Κπθινθνξψ κε Αζθάιεηα A'

34. Μαζαίλσ λα Κπθινθνξψ κε Αζθάιεηα B'
35. Πεξηβάιινλ – Ζ Πξνζηαζία ηνπ Γάζνπο
36. Πιαλήηεο Γε Β΄
37. Μειέηε Πεξηβάιινληνο Α' - Γ' Γεκνηηθνχ
38. Γεσγξαθία Σ' Γεκνηηθνχ (SIEM)
πζηήκαηα θαζνδεγνχκελεο δηδαζθαιίαο γηα ηελ πξνζρνιηθή θαη ηελ πξψηε ζρνιηθή ειηθία
39. GCompris (http://gcompris.net/-el-): ην GCompris είλαη κηα ζνπίηα εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ
κε πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ γηα παηδηά 2-10 εηψλ. Δίλαη ειεχζεξν θαη δηαλέκεηαη δσξεάλ.
40. Σαμίδη ζηε ρψξα ησλ Γξακκάησλ (Διιεληθά-Αγγιηθά, Νεπ-Α΄ Γεκ)
41. Ο Ξεθηέξεο - ζεηξά εθαξκνγψλ γηα Γιψζζα, Μαζεκαηηθά, Μειέηε Πεξηβάιινληνο, Ηζηνξία
(SIEM)
42. Υαξνχκελε Αξηζκνρψξα (Δθδφζεηο Γελλαδίνπ ρνιήο)
43. Σν ζπίηη ηνπ Μήγθη
44. Αιθαβήηα κε ηνλ Εαραξία
45. ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ
46. Street adventure
47. άιην θαη Εέιηα (Πξνζρνιηθή Αγσγή)
48. Ζ ηάμε κνπ: Πξνζρνιηθή αγσγή (Polaris)
49. RAMKid (εηξά εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ, Γεκνζηνγξαθηθφο Οξγαληζκφο Λακπξάθε)
Πεξηβάιινληα δηεξεχλεζεο θαη αλαθάιπςεο γηα επηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα. Δίλαη αλνηρηνχ
ηχπνπ θαη ζπλνδεχνληαη απφ θχιια εξγαζίαο.
50. Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ (CD-ROM) Μαζεκαηηθά Γ΄ & Γ΄ Γεκνηηθνχ, (Π.Η.)
51. Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ (CD-ROM) Μαζεκαηηθά Δ΄ & Σ΄ Γεκνηηθνχ, (Π.Η.)
52. Γηαδξαζηηθή Ηζηνξία (γηα ηειεπηαίεο ηάμεηο Γεκνηηθνχ)
53. The geometer‟s sketchpad (Γεσκεηξία Δ΄ & Σ΄)
54. Cabri Γεσκέηξεο (Γεσκεηξία Δ΄ & Σ΄)
55. Δηθνληθά Δξγαζηήξηα (Edmark Virtual Lab) (Φπζηθέο Δπηζηήκεο, Δ΄ & Σ΄)
56. Γαία ΗΗ (πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο γηα Φπζηθέο Δπηζηήκεο, Δ΄ & Σ΄)
57. ΑΜΑΠ (Αλνηθηφ ΜΑζεζηαθφ Πεξηβάιινλ) (Πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο γηα Φπζηθέο
Δπηζηήκεο, Γεκνηηθφ, Γπκλάζην θαη Λχθεην, πεξηέρεη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο
ηνπ Γεκνηηθνχ)
58. Σαμηλνκνχκε (βάζε δεδνκέλσλ γηα Μαζεκαηηθά, Δ΄ & Σ΄)
59. Υεισλφθνζκνο (πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ γηα Μαζεκαηηθά, Δ΄ & Σ΄)
60. Ηζηνξηθφο Άηιαληαο CENTENNIA (Ηζηνξία)
61. Revelation Natural Art (αλάπηπμε δεκηνπξγηθφηεηαο, επηθνηλσλία, έθθξαζε)
62. Φεθηαθφ Λεμηθφ (Σξηαληαθπιιίδε) – Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο (Γιψζζα, Γ΄, Δ΄ & Σ΄)
(Γιψζζα, Γ΄, Δ΄ & Σ΄)
63. ψκαηα Κεηκέλσλ – Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο (Γιψζζα, Γ΄, Δ΄ & Σ΄)
64. Δθπαηδεπηηθφο Θεζαπξφο Διιεληθψλ Κεηκέλσλ (Ηλζηηηνχην Δπεμεξγαζίαο Λφγνπ)
65. Λνγνλφζηεζε (Γιψζζα, Γ΄, Δ΄ & Σ΄)
66. Μέηξεζε (κηθξφθνζκνο γηα κεηξήζεηο)
67. Μεηξψ, Τπνινγίδσ θαη Δθηηκψ (κηθξφθνζκνο γηα Μαζεκαηηθά)
68. Ρεαιηζηηθά Μαζεκαηηθά (κηθξφθνζκνο γηα Μαζεκαηηθά)

Πεξηβάιινληα δηεξεχλεζεο θαη αλαθάιπςεο γηα πνιιά αληηθείκελα θαη δηαζεκαηηθέο ρξήζεηο. Δίλαη
αλνηρηνχ ηχπνπ, πξνζθέξνληαη γηα δηεξεχλεζε, αλαθάιπςε θαη δηαζεκαηηθφηεηα θαη ζπλνδεχνληαη
απφ θχιια εξγαζίαο θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα δεκηνπξγία λέσλ ζελαξίσλ.
69. Γεκηνπξγφο Μνληέισλ ΗΗ (ζχζηεκα κνληεινπνίεζεο γηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα)
70. ModellingSpace (ζχζηεκα ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο θαη κνληεινπνίεζεο γηα δηάθνξα
γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ επηηξέπεη ζπλεξγαηηθέο ρξήζεηο απφ απφζηαζε)
71. Microworlds Pro (πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνχ κε ηε γιψζζα Logo)
72. Scratch (πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη αλάπηπμεο πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ ηχπνπ Logo)
73. Tabletop jr (πεξηβάιινλ γηα δηαρείξηζε δεδνκέλσλ)
74. Inspire Data (πεξηβάιινλ γηα δηαρείξηζε δεδνκέλσλ)
75. χζηεκα Ρνκπνηηθήο Robolab (πεξηβάιινλ ξνκπνηηθήο θαη πξνγξακκαηηζκνχ πνπ επηηξέπεη
ηελ θαηαλφεζε ηεο ηερλνινγίαο ειέγρνπ)
76. χζηεκα Ρνκπνηηθήο WeDo (πεξηβάιινλ εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο γηα κηθξέο ειηθίεο)
77. χζηεκα Ρνκπνηηθήο BeeBot (πεξηβάιινλ εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο γηα κηθξέο ειηθίεο)
78. χζηεκα Ρνκπνηηθήο Probot (πεξηβάιινλ εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο κε απηνθίλεην –
πξνγξακκαηηδφκελν ξνκπφη)
Πεξηβάιινληα ζπγγξαθήο ππεξκεζηθψλ εθαξκνγψλ θαη αζθήζεσλ. Δθαξκνγέο παξνπζίαζεο κε
πνιπκεζηθφ πεξηερφκελν, ηζηνζειίδεο, δεκηνπξγία αζθήζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ.
79. Γεκηνπξγψ ηα Comics κνπ-Παλδψξα θαη Πιάησλαο
80. Multimedia Builder ή ηζνδχλακν (γηα δεκηνπξγία πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ)
81. FrontPage ή ηζνδχλακν (γηα δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ)
82. Hot Potatoes (γηα δεκηνπξγία αζθήζεσλ θαη ζηαπξνιέμσλ)
83. Αβάθην (πεξηβάιινλ αλάπηπμεο εθαξκνγψλ γηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα)
84. Πεξηβάιινληα δεκηνπξγίαο ηζηνινγίσλ - Blogs (π.ρ. www.wordpress.com)
πζηήκαηα έθθξαζεο αλάπηπμεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο γηα κηθξέο ειηθίεο. Λνγηζκηθά ζρεδίαζεο
γεληθνχ ηχπνπ, εηδηθά θαηαζθεπαζκέλα γηα κηθξέο ειηθίεο.
85. Μαγηθή Γεκηνπξγία (κε πνιιέο έηνηκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη templates)
86. Tuxpaint (ειεχζεξν ινγηζκηθφ κε ειιεληθά κελνχ)
87. KidPix Deluxe (κε πνιιέο έηνηκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη templates)
88. KidPad (κε δπλαηφηεηα ζπλεξγαηηθήο ρξήζεο – ρξήζε δχν πνληηθηψλ γηα ηαπηφρξνλε
ζρεδίαζε)
89. Drawing for Children
90. Δηθαζηηθά Γεκνηηθνχ
91. Μηθξνί Καιιηηέρλεο ζε Γξάζε Α΄
92. Μνπζηθή Α΄-Σ΄ Γεκνηηθνχ
πζηήκαηα ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο θαη ρξνληθήο αλαπαξάζηαζεο. ε φιεο ηηο βαζκίδεο θαη ζε
φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα.
93. Kidspiration (γηα πξνζρνιηθή θαη πξψηε ζρνιηθή ειηθία)
94. Inspiration
95. Webspiration (ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο ζην δηαδίθηπν)
96. CmapTools (ειεχζεξν ινγηζκηθφ γηα ζπλεξγαηηθή ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε)
97. MindmapperJr (γηα πξνζρνιηθή θαη πξψηε ζρνιηθή ειηθία)
98. Time Liner (γηα δεκηνπξγία γξακκψλ ρξφλνπ – ηζηνξηνγξακκψλ ζηε κειέηε ηεο Iζηνξίαο)

Λνγηζκηθφ γεληθήο ρξήζεο θαη πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ. Δξγαιείν ελίζρπζεο θαη αλάπηπμεο ηεο
δεκηνπξγηθφηεηαο θαη πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ είηε σο γλσζηηθφ εξγαιείν (cognitive tool) απφ ηνπο
καζεηέο.
99. Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ
100. Λνγηζκηθφ παξνπζίαζεο
101. Λνγηζηηθφ θχιιν
102. Βάζεηο δεδνκέλσλ
103. Λνγηζκηθφ επεμεξγαζίαο εηθφλσλ, γξαθηθψλ
104. Λνγηζκηθφ επεμεξγαζίαο ήρνπ
105. Λνγηζκηθφ επεμεξγαζίαο βίληεν
106. Λνγηζκηθφ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ
πζηήκαηα νπηηθνπνίεζεο θαη πξνζνκνίσζεο. ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, Μειέηε, Γεσγξαθία,
Ηζηνξία.
107. Google Earth (ειεχζεξν ινγηζκηθφ νπηηθνπνίεζεο ηεο Γεο)
108. Google Maps (ειεχζεξν ινγηζκηθφ γηα γεσγξαθηθνχο θαη αζηηθνχο ράξηεο)
109. Φεθηαθνί άηιαληεο γεσγξαθηθνχ θαη ηζηνξηθνχ ραξαθηήξα (απφ πνιπκεζηθέο
εγθπθινπαίδεηεο ή απηφλνκνη)
110. Celestia (ζχζηεκα πξνζνκνίσζεο γηα αζηξνλνκία)
111. Γπλακηθή Γεσπινΐα
112. Phet (ζχλνιν πξνζνκνηψζεσλ κε κνξθή applets απφ ην δηθηπαθφ ηφπν
http://phet.colorado.edu/)
Δθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κέζῳ Γηαδηθηχνπ – ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο Web 2.0
113. Μεραλέο αλαδήηεζεο (π.ρ. Google, θιπ.)
114. Φεθηαθέο εγθπθινπαίδεηεο (π.ρ. ειιεληθή WikiPedia ή Encarta Kids)
115. Δθπαηδεπηηθέο πχιεο (π.ρ. ςεθηαθφ ζρνιείν (www.digitalschool.ypaideias.gr), epyna, e-yliko,
Πχιε γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα)
116. Πεξηβάιινληα δεκηνπξγίαο Wikis (π.ρ. www.wikispaces.com)
117. Πεξηβάιινληα δεκηνπξγίαο WebQuests (π.ρ. www.zunal.com)
118. Πεξηβάιινληα δεκηνπξγίαο ηζηνινγηψλ (Blogs) (π.ρ. https://www.blogger.com)
119. Πεξηβάιινληα δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ θαθέισλ (e-portfolios) (π.ρ. http://eduportfolio.org)
120. Πεξηβάιινληα δεκηνπξγίαο νκάδσλ ζπδήηεζεο (groups) (π.ρ. Google Groups)
121. Πεξηβάιινληα δεκηνπξγίαο forum ζπδήηεζεο (π.ρ. http://www.phpbb.com)
122. πζηήκαηα δηαρείξηζεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο (π.ρ. Moodle, Eclass, θιπ.)
123. Πεξηβάιινληα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (π.ρ. Facebook, Twitter, Ning, Academia)
Λνγηζκηθά γηα μέλεο γιψζζεο
124. Αγγιηθά Γ' θαη Δ' Γεκνηηθνχ
125. Αγγιηθά Σ΄Γεκνηηθνχ
Ζιεθηξνληθά θαη Δθπαηδεπηηθά Παηρλίδηα. (ζηξαηεγηθήο, επίιπζεο πξνβιήκαηνο, ιήςεο απφθαζεο,
πξνζνκνίσζεο θιπ.) Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα γλσξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ
πην δηαδεδνκέλσλ παηρληδηψλ.
126. FOOD FORCE (παηγλίδη γηα θνηλσληθέο επηζηήκεο εγθεθξηκέλν απφ ην ΠΗ)

127. Παηγλίδηα δηαδηθηχνπ (warcraft, age of empires, θιπ.)
128. Δθπαηδεπηηθά παηγλίδηα
a. Incredible machine
b. Incredible Toons machine
c. Zoonbinis
d. Carmen SanDiego

Δλόηεηα 2
Χξήζε Βαζηθώλ Δξγαιείσλ Πιεξνθνξηθήο
2.2. Η επεμεξγαζία θεηκέλνπ (Microsoft Word, OpenOffice Writer,
GoogleDocs, Wiki)
Σν ινγηζκηθφ κε ηε κεγαιχηεξε ρξήζε ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπ/ζε. Αλνηθηφ επέιηθην εθπαηδεπηηθφ
εξγαιείν, κε ην νπνίν νη καζεηέο καζαίλνπλ λα ζθέθηνληαη πάλσ ζηε δνκή θαη ην ζθνπφ ηεο
γιψζζαο. Οξγάλσζε ηδεψλ θαη επηρεηξεκάησλ. Γξαζηεξηφηεηεο (θπξίσο γισζζηθέο):
 Κείκελα γηα κεηαζρεκαηηζκφ (θείκελα κε νξζνγξαθηθά θαη ζπληαθηηθά ιάζε, παξαιείςεηο ή
επαλαιήςεηο ιέμεσλ).
 Κείκελα γηα κειέηε (θείκελα ηα νπνία πξέπεη λα αλαδεκηνπξγεζνχλ, αλαιπζνχλ ή λα γίλνπλ
πεξηιήςεηο).
 χληαμε θεηκέλσλ (δεκηνπξγία λέσλ θεηκέλσλ, αλαδήηεζε θαη ελζσκάησζε ππαξρφλησλ
θεηκέλσλ, κνξθνπνίεζε, πξνζζήθε εηθφλσλ θαη γξαθηθψλ, δεκηνπξγηθή έθθξαζε).
 Υξήζε ησλ επεμεξγαζηψλ θεηκέλσλ γηα ηε ζρεδίαζε, ζχλζεζε θαη δεκηνπξγία πνιπηξνπηθψλ
εγγξάθσλ (θείκελα, εηθφλεο, ήρνη, βίληεν) θάησ απφ ην πξίζκα ηεο παηδαγσγηθήο Freinet
(ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή σο ζρνιηθνχ ηππνγξαθείνπ γηα ηελ πινπνίεζε ζχλζεησλ ζρεδίσλ
εξγαζίαο).
Έλα εηδηθφ πεξηβάιινλ γξαθήο είλαη ην Wiki, πνπ έρεη απνθηήζεη επξεία δηάδνζε ηα ηειεπηαία
ρξφληα ιφγσ ηεο ξαγδαίαο εμέιημεο ηνπ δηαδηθηχνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην Wiki είλαη έλαο εηδηθφο
ηχπνο ηζηνηφπνπ πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ λα δεκηνπξγνχλ θαη λα επεμεξγάδνληαη ηηο ζειίδεο
ηνπ. πλεπψο, ζε έλα Wiki, δηάθνξα άηνκα κπνξνχλ λα γξάθνπλ καδί (αιιά φρη ηαπηνρξφλσο). Έηζη,
δηεπθνιχλεηαη ε ζπλεξγαζία πνιιψλ αηφκσλ γηα ηε ζπγγξαθή απφ θνηλνχ ελφο έξγνπ. Αλ έλα άηνκν
θάλεη θάπνην ιάζνο, ην επφκελν κπνξεί λα ην δηνξζψζεη. Μπνξεί επίζεο λα πξνζζέζεη θάηη λέν ζην
Wiki, πξάγκα πνπ επηηξέπεη ηελ ζπλερή βειηίσζε θαη ελεκέξσζε. Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ
παξάδεηγκα Wiki είλαη ε Βηθηπαίδεηα (Wikipedia) (http://el.wikipedia.org/wiki/Wiki).

2.3. Λνγηζκηθό παξνπζίαζεο (Microsoft PowerPoint, OpenOffice
Impress)
Απμάλνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη παξέρνπλ θίλεηξν, κεηψλνπλ ελνριεηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Μπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο καζεηέο ζηελ νξγάλσζε ηνπ πιηθνχ θαη ζηε θαηαζθεπή πνιπκεζηθψλ
παξνπζηάζεσλ (επνηθνδνκεζηηθή/θνηλσληθνπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε) θαη σο εξγαιείν αμηνιφγεζεο.
Υξεζηκνπνηνχληαη δειαδή κε 2 ηξφπνπο: ζαλ Author tools θαη ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο
παξνπζίαζεο.

2.4. Λνγηζηηθό θύιιν (Microsoft Excel, OpenOffice Calc)
Σα ππνινγηζηηθά θχιια (spreadsheets) δίλνπλ ζεκαζία φρη ζηα δεδνκέλα αιιά ζηνλ ηξφπν
ππνινγηζκνχ θαη ζηηο πξάμεηο. Μπνξεί ν ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζεη δηθνχο ηνπ ηχπνπο ππνινγηζκνχ
(ζπλαξηήζεηο) εθηφο απφ ηηο ελζσκαησκέλεο. Με ηε βνήζεηα ησλ πνζνηηθψλ ππνινγηζηηθψλ
κνληέισλ δεκηνπξγεί ζελάξηα θαη ζηε ζπλέρεηα ηα πξνζνκνηψλεη θαη έηζη γίλεηαη πνιχηηκν εξγαιείν
ζηε ιήςε απνθάζεσλ (decision making). Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ πξέπεη λα
έρνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:
 Να αθνξνχλ ιχζε ζπγθεθξηκέλσλ πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ
 Να πξνζεγγίδνπλ ην πξφβιεκα κέζσ εθηηκήζεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ππνινγίδνπλ
 Να πξνσζνχλ πξνβιέςεηο βαζηζκέλεο ζηα δεδνκέλα
 Δξγαζία κε γξαθήκαηα
 Δξγαζία πάλσ ζε απιέο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο, κε ηχπνπο θαη γξαθήκαηα
 Να πξνζεγγίδνπλ ηηο έλλνηεο ησλ εμηζψζεσλ, ησλ ζπλαξηήζεσλ, ησλ ηχπσλ, ησλ ζρέζεσλ
 Να εζηηάδνπλ ζηελ αλαθάιπςε ηδηνηήησλ
 Αλαθάιπςε κνηίβσλ θαη νηθνδφκεζε θαλφλσλ
 Αλαθάιπςε καζεκαηηθψλ ή ινγηθψλ κνληέισλ θαη ρξήζε ηνπο σο εξγαιεία δηεξεχλεζεο

2.5. Λνγηζκηθά δσγξαθηθήο θαη επεμεξγαζίαο εηθόλαο θαη γξαθηθώλ
Δθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην πιαίζην αλάπηπμεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο γηα παηδηά πξνζρνιηθήο
θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο. Γηεπξχλνπλ ην πεδίν ηνπ νξαηνχ, λέν κέζν δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο,
δελ ζρεηίδνληαη πάληα κε αληηθείκελα ηεο πξαγκαηηθήο αληίιεςεο θαη βνεζνχλ ζηνλ νπηηθφ
εγγξακκαηηζκφ (visual literacy), δει. ηελ ηθαλφηεηα ελφο ππνθεηκέλνπ λα εξκελεχεη θαη λα απνδίδεη
λφεκα ζε πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη κε νπηηθφ ηξφπν.

2.6. Βάζεηο δεδνκέλσλ (Databases)
Πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα αλαθιεζνχλ αθνχ ζπζρεηηζηνχλ κε έλαλ νξηζκέλν ηξφπν.
ηελ εθπαίδεπζε –σο ινγηζκηθφ αλνηθηνχ ηχπνπ- βνεζνχλ ζηελ έξεπλα, ε δεκηνπξγία ηνπο βνεζάεη
ζην λα εμαζθνχληαη ζε δεμηφηεηεο κεζνδνινγηθνχ ραξαθηήξα, θξηηηθήο ζθέςεο. Αλ θαη είλαη ζχλζεηα
ινγηζκηθά θαη απαηηνχλ πνιχ ρξφλν εθκάζεζεο (Microsoft Access ή OpenOffice Base), σζηφζν γηα
εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο έρνπλ αλαπηπρηεί πην απιέο εθαξκνγέο φπσο ην TableTop θαη ην
Ταξινομούμε. Απηά δεκηνπξγνχλ Β.δ. κε ηε κνξθή πίλαθα γξακκψλ θαη ζηειψλ θαη αλαπαξάζηαζή
ηνπο κε γξάθεκα. Έλα άιιν θαιφ ινγηζκηθφ ζηα αγγιηθά είλαη ην InspireData.

2.7. Φπιινκεηξεηέο (Web browsers) – Μεραλέο αλαδήηεζεο (search
engines) – εθπαηδεπηηθέο πύιεο (portals)
Έλαο θπιινκεηξεηήο ηζηνζειίδσλ ή πινεγφο Web ή πξφγξακκα πεξηήγεζεο Web ή πεξηεγεηήο Ηζηνχ
είλαη έλα ινγηζκηθφ πνπ επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε ηνπ λα πξνβάιιεη θαη λα αιιειεπηδξά κε δηάθνξεο

κνξθέο πιεξνθνξίαο (θείκελα, εηθφλεο, βίληεν, κνπζηθή) πνπ είλαη αλαξηεκέλεο ζε κηα ηζηνζειίδα
ελφο ηζηφηνπνπ ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ ή ζε έλα ηνπηθφ δίθηπν.
Μηα κεραλή αλαδήηεζεο ζην Γηαδίθηπν είλαη κηα ππνινγηζηηθή εθαξκνγή πνπ επηηξέπεη ηελ
αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ (θείκελα, εηθφλεο θαη άιινη ηχπνη αξρείσλ) πνπ είλαη απνζεθεπκέλεο ζε
ηζηνζειίδεο. ε ηερληθφ επίπεδν, κηα κεραλή αλαδήηεζεο είλαη έλαο κεραληζκφο, ν νπνίνο δεκηνπξγεί
κηα βάζε δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρεη αξρεία ηνπ Γηαδηθηχνπ. Σα αξρεία απηά ζπιιέγνληαη απηφκαηα απφ
έλα εηδηθφ ινγηζκηθφ, ην νπνίν είλαη ηκήκα απηνχ ηνπ κεραληζκνχ. Σα αξρεία πνπ ζπιιέγεη ην
ινγηζκηθφ ζπγθεληξψλνληαη θαη επξεηεξηάδνληαη, κε βάζε ηνλ ηίηιν ηνπο, ην κέγεζφο ηνπο, ηε
κνλαδηθή δηεχζπλζή ηνπο (ην ιεγφκελν URL) θαη ην πιήξεο ηνπο θείκελν. Απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη
δεκηνπξγεζεί έλα επξεηήξην ηέηνηνπ ηχπνπ ζηε βάζε δεδνκέλσλ είλαη πιένλ πνιχ εχθνιν, κέζῳ κηαο
δηεπηθάλεηαο ρξήζεο πνπ πξνζθέξεη ε κεραλή αλαδήηεζεο κε ηε κνξθή δηθηπαθνχ ηφπνπ, λα ηεζνχλ
εξσηήκαηα θαη λα αλαδεηεζνχλ ηζηνζειίδεο θαη δηθηπαθνί ηφπνη.
Σν πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, πνπ ηελ θαζηζηά γλσζηηθφ εξγαιείν, είλαη ε ζχλζεηε αλαδήηεζε
κε ηνπο ηειεζηέο (Boolean) ΚΑΗ, Ή, ΟΥΗ. Δπεηδή αλαδεηνχλ κε δηαθνξεηηθφ κεραληζκφ ηηο
πιεξνθνξίεο, είλαη ζθφπηκν λα ρξεζηκνπνηνχκε πεξηζζφηεξεο απφ κία κεραλέο π.ρ.
http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.bing.com/
http://www.metacrawler.com/ (κεηακεραλή αλαδήηεζεο)
Οη πχιεο ή θαηάινγνη (portals ή directories) είλαη βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κηα
ηεξαξρηθή δνκή κε επηκέξνπο θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο κε βάζε ην ζέκα. Τπάξρνπλ δπν εηδψλ
πχιεο:
α) Γεληθνχ ζθνπνχ θαη
β) Θεκαηηθέο πχιεο, πνπ εμεηδηθεχνληαη ζε έλα αληηθείκελν.

2.8. Ιζηνιόγηα (blogs)
Ζ πην απιή θαη κηα απφ ηηο πην ηζρπξέο κεζφδνπο δεκνζίεπζεο ζην δηαδίθηπν. Μέζα απφ έηνηκε θαη
ιεηηνπξγηθή ππνδνκή, ν ηειηθφο ρξήζηεο κπνξεί λα αλαξηήζεη πεξηερφκελν (άξζξα, ζρφιηα, απφςεηο)
θαη λα δερζεί ζρφιηα απφ άιινπο ρξήζηεο. ην πιαίζην απηφ είλαη δπλαηή ε επηζχλαςε λήκαηνο
ζπδήηεζεο ζε θάζε άξζξν ελψ ε ηαμηλφκεζε ησλ άξζξσλ γίλεηαη κε ρξνλνινγηθφ ή ζεκαηηθφ ηξφπν.
πληζηά έλα πεξηβάιινλ δεκνζηνπνίεζεο ηδεψλ, ζθέςεσλ, απφςεσλ, γλψζεσλ ησλ ρξεζηψλ
ρξεζηκνπνηψληαο ην ιφγν (αιιά θαη ηελ εηθφλα, ηνλ ήρν θαη ην βίληεν) σο κέζν έθθξαζεο. ην
πιαίζην απηφ απνηειεί έλα γλσζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ιεηηνπξγεί κε αζχγρξνλν ηξφπν, ελζαξξχλεη ηνλ
αλαζηνραζκφ επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαη ππνζηεξίδεη ηε δηαδηθαζία νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο ζε
θνηλσληθφ πιαίζην κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ δεκηνπξγνχ θαη ρξεζηψλ-επηζθεπηψλ (Stahl,
2006).

2.9. Γηαδξαζηηθά ζπζηήκαηα δηδαζθαιίαο
Έλαο Γηαδξαζηηθφο Πίλαθαο (ΓΠ) - Interactive Whiteboard (IWB) – είλαη κηα ςεθηαθή επηθάλεηα
εξγαζίαο πνπ ελζσκαηψλεη ιεηηνπξγίεο πξνβνιήο θαη αιιειεπίδξαζεο. Ζ ζπζθεπή απηή ζπλδέεηαη κε
έλαλ ππνινγηζηή θαη κε έλα πξνβνιηθφ (εθηφο θη αλ ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο πεξηέρεη ελζσκαησκέλεο
δπλαηφηεηεο νπίζζηαο πξνβνιήο). Σν πξνβνιηθφ επηηξέπεη ηελ εκθάληζε ηεο νζφλεο ηνπ ππνινγηζηή
ζηελ επηθάλεηα ηνπ πίλαθα, ελψ ν ρξήζηεο αιιειεπηδξά κε ηελ επηθάλεηα απηή ρξεζηκνπνηψληαο ηελ

αθή ή εηδηθή γξαθίδα. Με ηελ ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ, φιεο νη ελέξγεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα
θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε απηή κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ. Πξφθεηηαη, επί ηεο νπζίαο, γηα κηα
ζπζθεπή κε πβξηδηθά ραξαθηεξηζηηθά.
Σν ζχλνιν ησλ παξαπάλσ ζπζθεπψλ (πίλαθαο, πξνβνιηθφ θαη ππνινγηζηήο) επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία
διαδπαζηικών ζςζηημάηυν οπηικοποίηζηρ. Δηδηθφηεξα, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ ρξήζε ησλ
δηαδξαζηηθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηνχκε ζπλήζσο ηνλ φξν διαδπαζηικά
ζςζηήμαηα διδαζκαλίαρ (ΤΠΓΒΜΘ, 2010).
Κύξηεο θαηεγνξίεο θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ
Ζ ζχλδεζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα κε ηνλ ππνινγηζηή γίλεηαη είηε ελζχξκαηα (ζπλήζσο κέζῳ
ζχξαο USB) είηε αζχξκαηα (κέζσ ηερλνινγίαο Bluetooth) ελψ απαηηείηαη εγθαηάζηαζε εηδηθνχ
ινγηζκηθνχ (driver) ζηνλ ζπλδεδεκέλν ππνινγηζηή. Τπάξρνπλ δηάθνξνη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο, νη
νπνίνη κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ κε πνιιαπινχο ηξφπνπο. Μπνξνχκε, θαηαξρήλ, λα ηνπο
ηαμηλνκήζνπκε κε βάζε ηνλ ηξφπν εγθαηάζηαζεο: ζηαζεξφο ή θνξεηφο. Μπνξνχκε επίζεο λα ηνπο
ηαμηλνκήζνπκε κε βάζε ην είδνο αιιειεπίδξαζεο: ν ρξήζηεο κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη κε ηελ
επηθάλεηα κέζσ κηαο ειεθηξνληθήο γξαθίδαο ή ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αθή. Οη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο
πνηθίινπλ επίζεο σο πξνο ην κέγεζνο. Ο κηθξφηεξνο είλαη πεξίπνπ ζην κέγεζνο κηαο κεγάιεο
ηειεφξαζεο (40-50 ίληζεο / 101-127 εθ.) ελψ ην κεγαιχηεξν δηαζέζηκν κνληέιν θηάλεη ηηο 95 ίληζεο /
241 εθ.
1. Γιαδπαζηικοί Πίνακερ Δμππόζθιαρ πποβολήρ (απαιηείηαι πποβολικό μησάνημα)
ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλνη πίλαθεο.

a) Γηαδξαζηηθφο πίλαθαο κε ηερλνινγία αθήο: ν πίλαθαο απηφο ελζσκαηψλεη ηερλνινγία
αλίρλεπζεο πίεζεο (πίλαθαο κεραληθήο πίεζεο) ψζηε ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη
ή λα γξάςεη ζηελ επηθάλεηά ηνπ κε νπνηνδήπνηε αληηθείκελν.
b) Γηαδξαζηηθφο πίλαθαο κε ειεθηξνκαγλεηηθή ηερλνινγία: ν πίλαθαο απηφο (πίλαθαο
ειεθηξνκαγλεηηθνχ πιέγκαηνο), κέζσ ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο ηερλνινγίαο επηηξέπεη ζηνλ

ρξήζηε λα αιιειεπηδξά ή λα γξάθεη ζε απηφλ κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ
γξαθίδσλ (ζηπιφ).
c) Γηαδξαζηηθφο πίλαθαο νπηηθήο ηερλνινγίαο: ν πίλαθαο απηφο, κέζσ ηερλνινγίαο ππεξχζξσλ,
επηηξέπεη ζηνλ ρξήζε λα αιιειεπηδξά ή λα γξάθεη ζε απηφλ κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ γξαθίδσλ
(ζηπιφ) ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο.
2. Γιαδπαζηικοί Πποβολείρ (δεν απαιηείηαι ειδικόρ πίνακαρ διάδπαζηρ)

Ο δηαδξαζηηθφο πξνβνιέαο είλαη κηα ζπζθεπή πξνβνιήο (πξνβνιέαο βίληεν) θνληηλήο απφζηαζεο κε
ελζσκαησκέλε ζπζθεπή δηάδξαζεο (δέθηεο) πνπ επηθνηλσλεί κε ηελ εηδηθή γξαθίδα (πνκπφο) κέζῳ
νπηηθψλ ή ερεηηθψλ ζεκάησλ ψζηε λα πξνβάιεη ζε νπνηαδήπνηε ιεία επηθάλεηα πιεξνθνξίεο ελφο
ππνινγηζηή. Μπνξεί ζπλεπψο λα ιεηηνπξγήζεη κε έλαλ ζπκβαηηθφ πίλαθα.
Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δηαδξαζηηθψλ πξνβνιέσλ, εθηφο ηεο δπλαηφηεηαο δηάδξαζεο, είλαη ε
πξνβνιή ππφ γσλία θαη κηθξή απφζηαζε απφ ηελ επηθάλεηα πξνβνιήο. πλεπψο, ν ρξήζηεο ηνπ
ζπζηήκαηνο δελ παξεκβάιιεηαη αλάκεζα ζην ζχζηεκα πξνβνιήο θαη ηελ επηθάλεηα πξνβνιήο ψζηε
λα δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα ζθίαζεο.
3. Φοπηηό ζύζηημα διάδπαζηρ (δεν απαιηείηαι ειδικόρ πίνακαρ διάδπαζηρ)
Απνηειείηαη απφ έλαλ δέθηε θαη έλαλ πνκπφ, ελζσκαηψλεη ηερλνινγία ππεξήρσλ ή ππεξχζξσλ
αθηηλψλ θαη κεηαηξέπεη νπνηνδήπνηε ζπκβαηηθφ πίλαθα (αιιά θαη θάζε ιεία επηθάλεηα), ζε
δηαδξαζηηθφ κε ηελ ρξήζε θαηάιιειεο ειεθηξνληθήο γξαθίδαο.

Βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ είλαη ε θνξεηφηεηα θαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο κε
ζπκβαηηθνχο πίλαθεο ή ιείεο επηθάλεηεο.
Ο δέθηεο ηνπ θνξεηνχ ζπζηήκαηνο δηάδξαζεο ηνπνζεηείηαη ζηελ άθξε ηνπ πίλαθα ή ηεο επηθάλεηαο
πξνβνιήο, ζπλδέεηαη ζηνλ ππνινγηζηή κέζσ θαισδίνπ USB, γίλεηαη βαζκνλφκεζε (calibration),
δειαδή θαηάιιειε ξχζκηζε ησλ ζπληεηαγκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, κε ηελ ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο
γξαθίδαο θαη ην ζχζηεκα είλαη έηνηκν γηα ιεηηνπξγία.
Φνξεηφ δηαδξαζηηθφ ζχζηεκα κε πνιχ ρακειφ θφζηνο, ην νπνίν φκσο δελ είλαη πάληα αμηφπηζην σο
πξνο ηελ αθξίβεηα ησλ ρεηξηζκψλ ηνπ, κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κέζσ ζπζθεπήο wii remote θαη
θαηάιιειεο ζπζθεπήο ππεξχζξσλ αθηηλψλ.

4. Γιαδπαζηικοί Πίνακερ Οπίζθιαρ πποβολήρ (δεν απαιηείηαι πποβολικό μησάνημα)
Δίλαη κηα δηαδξαζηηθή νζφλε αθήο ηερλνινγίαο LCD ή DLP κε ππέξπζξε ηερλνινγία αλαγλψξηζεο
επαθήο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα γξάςεη ε λα αιιειεπηδξάζεη κε ηελ επηθάλεηα ηνπ πίλαθα κε ην ρέξη ή
κε εηδηθφ ζηπιφ πνπ ηνλ ζπλνδεχεη.
Σν θφζηνο ησλ πηλάθσλ απηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο ηχπνπο δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ είλαη ζήκεξα
αξθεηά πςειφ. Σειεπηαία, ηέηνηνπ ηχπνπ ζπζθεπέο ελζσκαηψλνπλ θαη θεληξηθή κνλάδα ππνινγηζηή.
Δπί ηεο νπζίαο, νη ζχγρξνλεο νζφλεο αθήο (touch screens), πξνζθέξνπλ ηηο ίδηεο ιεηηνπξγίεο κε ηνπο
δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο νπίζζηαο πξνβνιήο.

Βαζηθέο ρξήζεηο δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ









Φεθηαθή πξνζνκνίσζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πίλαθα κε ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ
δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ
Υεηξηζκφο θαη αιιειεπίδξαζε κε νπνηνδήπνηε ινγηζκηθφ ηνπ ππνινγηζηή κέζῳ ηεο
επηθάλεηαο ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα
Υξήζε δηαδηθηπαθψλ (web-based) πφξσλ ζηε δηδαζθαιία κέζσ ηεο επηθάλεηαο ηνπ
δηαδξαζηηθνχ πίλαθα
Πξνβνιή θαη αιιειεπίδξαζε κε νπνηνδήπνηε πεξηερφκελν ηνπ ππνινγηζηή κέζσ ηεο
επηθάλεηαο ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα
Λήςε ζεκεηψζεσλ κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα θαη απνζήθεπζε ζε
αξρείν
Υξήζε βίληεν γηα ηελ επεμήγεζε ελλνηψλ ζε αιιειεπίδξαζε κε έλα DVD ή Video Clip
Γηαρείξηζε επηζεκάλζεσλ θαη ζρνιίσλ πνπ γίλνληαη πάλσ ζε αξρείν ή ζηελ επηθάλεηα
εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή
Υεηξηζκφο θεηκέλσλ θαη ρεηξφγξαθε εμάζθεζε ζηελ επηθάλεηα ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα είηε
κε ζπλήζε ινγηζκηθά είηε κε εηδηθφ ινγηζκηθφ ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα










Μεηαηξνπή θεηκέλνπ απφ ρεηξφγξαθν θαη ςεθηαθφ κέζῳ ινγηζκηθνχ αλαγλψξηζεο γξαθήο
Γεκηνπξγία θαη ρεηξηζκφο ςεθηαθψλ δηαγξακκάησλ
Γηαρσξηζκφο νζφλεο ζε δχν ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα θαη ηαπηφρξνλε πξνβνιή πνιιψλ
θεηκέλσλ, εηθφλσλ, θιπ.
Απφθξπςε κέξνπο ή νιφθιεξεο ζειίδαο θαη ζηαδηαθήο επαλεκθάληζήο ηεο
Γεκηνπξγία θαη δηεμαγσγή καζήκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ ηνπ δηαδξαζηηθνχ
πίλαθα
Παξνπζίαζε νκαδηθψλ εξγαζηψλ ζηελ ηάμε
Απνζήθεπζε ζεκεηψζεσλ γηα κειινληηθή ρξήζε
Γξήγνξε ηξνπνπνίεζε/δηαζθεπή δεδνκέλσλ ζην πιαίζην νκάδαο ή κε φιε ηελ ηάμε

Λνγηζκηθό θαη εξγαιεία δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ
Δίλαη πξνθαλέο φηη ρσξίο ην ινγηζκηθφ απηφ, νη ιεηηνπξγίεο ηνπ πίλαθα ζε κεγάιν βαζκφ
ππνθαζίζηαληαη απφ ηηο ζπλήζεηο ιεηηνπξγίεο ελφο πξνβνιηθνχ κεραλήκαηνο.
Όινη νη θαηαζθεπαζηέο δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ παξέρνπλ έλα παθέην ινγηζκηθνχ ζρεδηαζκέλν εηδηθά
γηα ηνλ εθάζηνηε πίλαθα αλ θαη ηα πεξηζζφηεξα ινγηζκηθά ιεηηνπξγνχλ θαη ζε πίλαθεο δηαθνξεηηθψλ
θαηαζθεπαζηψλ. Παξάιιεια νη θαηαζθεπαζηέο δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ παξέρνπλ επίζεο πεξηερφκελν
δηδαζθαιίαο θαη ςεθηαθφ πιηθφ γηα ηελ ηάμε. Απηφ, ζπλήζσο, απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά θφλησλ
φπσο ηεηξαγσληζκέλν γηα ρξήζε ζηα Μαζεκαηηθά, κε πεληάγξακκν γηα ρξήζε ζην κάζεκα ηεο
Μνπζηθήο θ.ά. Μάιηζηα νη πεξηζζφηεξνη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο πνπ θπθινθνξνχλ ζην εκπφξην
επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε λα γξάθεη θαη λα ππνζεκεηψλεη πάλσ ζηελ επηθάλεηα ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή
(desktop). Απηφ επηηξέπεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ρξεζηκνπνηεί φιε ηε ζεηξά ησλ εξγαιείσλ
δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ζε ζπλδπαζκφ κε άιια ινγηζκηθά.
Σν βαζηθφ ινγηζκηθφ θάζε δηαδξαζηηθνχ πίλαθα πξνζθέξεη, ηνπιάρηζηνλ, ηα αθφινπζα εξγαιεία:
 Πέλα (ζηπιφ) / ππνγξάκκηζε
 „χξε θαη άθεζε‟ (drag and drop) / Σαίξηαζκα (Matching)
 Δξγαιεία θεηκέλνπ
 βήζηκν θαη εκθάληζε
 ηξσκαηνπνίεζε (layering)
 Οκαδνπνίεζε
 Αλαγλψξηζε γξαθήο (Text / handwriting recognition)
 Μεηξεηέο / ξνιφγηα
 Αηρκαιψηηζε νζφλεο (Screen capture) / θάκεξα
 θίαζε νζφλεο / ζθνηάδη / curtain or revealer tool
 Γεκηνπξγία θηλνχκελεο εηθφλαο (Animation)
 Δγγξαθή θηλήζεσλ νζφλεο ή ζειίδαο / βίληεν θάκεξα
 Σερληθέο θαη εξγαιεία γεκίζκαηνο
 Δξγαιεία γηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα
 Stacking objects / αλαδηπιαζηαζκφο / θισλνπνίεζε
 Γηαθάλεηα
 Γπλαηφηεηα γηα δχν ηνπιάρηζηνλ ρξήζηεο ηαπηφρξνλα

Ο Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο σο δηδαθηηθό εξγαιείν
Αλαπαξάγεη ην δαζθαινθεληξηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο.
Πιενλεθηήκαηα:
 Γπλαηφηεηα ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ ζηε κεησπηαία δηδαζθαιία κε πνην απνηειεζκαηηθφ
ηξφπν απφ ην απιφ πξνβνιηθφ κεράλεκα.
 Απζνξκεηηζκφο θαη επειημία ζηε δηαρείξηζε ησλ δηαδηθηπαθψλ πφξσλ, απφ ην δάζθαιν.
 Απνζήθεπζε / εθηχπσζε νηηδήπνηε ππάξρεη ζηνλ πίλαθα.
 Γηακνηξαζκφο / επαλαρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ.
 Δπθνιία ρξήζεο γηα δηδαζθαιία, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ Ζ/Τ.
 Δκπλέεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ρξεζηκνπνηήζεη πεξηζζφηεξν ηηο ΣΠΔ ζηελ παηδαγσγηθή
δηαδηθαζία επλνψληαο ζπγρξφλσο ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε.
 Δπειημία θαη κεηαβιεηφηεηα ηερληθψλ (παξνπζίαζε κε πνιπκέζα, απνδνηηθφηεηα, ππνζηήξημε
νξγάλσζεο θαη αλάπηπμεο πφξσλ, κνληεινπνίεζε).
 Αιιειεπίδξαζε θαη ζπκκεηνρή ζηα καζήκαηα κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηεο ηάμεο.
 Γπλακηθά δηδαθηηθά εξγαιεία (εληζρχνπλ ηελ επίδεημε θαη ηε κνληεινπνίεζε, βειηηψλνπλ ηελ
πνηφηεηα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη ηελ εθηίκεζε/αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνσζψληαο
απνηειεζκαηηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο).
 Τπνζηεξίδνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα επαλαπξνζδηνξίδεη ηελ ηζνξξνπία δεκηνπξγίαο πφξσλ θαη
νξγάλσζεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη λα απμάλεη ην ξπζκφ θαη ην βάζνο ηεο κάζεζεο.
Μεηνλεθηήκαηα:
 Κφζηνο εμνπιηζκνχ.
 Αλάγθε εθπαίδεπζεο ησλ δαζθάισλ θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημή ηνπο γηα θάπνην δηάζηεκα.
 Πξαθηηθά ζέκαηα (π.ρ. αληαλάθιαζε ηνπ ήιηνπ θαη δπζθνιία καζεηψλ λα παξαθνινπζήζνπλ,
ζέζε ηνπ δαζθάινπ πάληα ζην πιάη αιιηψο δεκηνπξγείηαη ζθηά ζηελ νζφλε, ζέκαηα αζθάιεηαο
κε ην πιήζνο ησλ θαισδίσλ πνπ δεκηνπξγείηαη, χςνο πίλαθα αλ ηνπνζεηεζεί κφληκα θαη δελ
ππάξρεη βάζε απμνκείσζεο, δπζθνιία ζηε βαζκνλφκεζε (calibration), θιπ.).
 Δλδερφκελε ρξήζε ηνπ σο θιαζηθνχ επνπηηθνχ κέζνπ, σο εξγαιείνπ δειαδή πνπ
αλαπαξαγάγεη ηνλ ζπκβαηηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο.
Σερληθέο γηα αιιειεπηδξαζηηθή δηδαζθαιία κε ην δηαδξαζηηθό πίλαθα
1) Αλάπηπμε ηεο ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο / ζπδήηεζεο ζηελ ηάμε
 Υξήζε εηθφλαο ή βίληεν γηα αθφξκεζε θαη έλαξμε ζπδήηεζεο
 Υξήζε γξαπηψλ ππαγνξεχζεσλ/παξσζήζεσλ
 Καηαηγηζκφο ηδεψλ (πηζαλψο κε ρξήζε ινγηζκηθνχ ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο)
 Σαμηλφκεζε
 Γξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγίαο θαη ρεηξηζκνχ θεηκέλνπ
 Τπνζηήξημε θαηάιιεισλ εξσηήζεσλ κε πνιπκεζηθφ πιηθφ
 Γηάρπζε ηεο εκπεηξίαο
2) Μνληεινπνίεζε, επίδεημε θαη ζρνιηαζκφο / ππνκλεκαηηζκφο
 Άκεζνο ρεηξηζκφο αληηθεηκέλσλ θαη ηδηνηήησλ ηνπο (drag and drop activities)
 Δπηζεκείσζε θαη ππνκλεκαηηζκφο ζε θάζε ηχπν αξρείνπ (θείκελα, εηθφλεο, θιπ.)
 Απφ θνηλνχ αλάγλσζε





πλεξγαηηθή γξαθή
πλεξγαηηθή επίιπζε πξνβιήκαηνο
Οκφηηκε δηδαζθαιία (δηδαζθαιία απφ καζεηέο ζε φιε ηελ ηάμε ή ζε νκάδεο καζεηψλ)

Γηαρείξηζε ηάμεο κε ηνλ δηαδξαζηηθό πίλαθα
1ε θάζε: θαηεπζχλεηαη απφ ην δάζθαιν θαη πεξηιακβάλεη κηα επηζθφπεζε νηθείσλ δξαζηεξηνηήησλ
κε φιε ηελ ηάμε κπξνζηά ζην δηαδξαζηηθφ πίλαθα. Πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα ηεο θάζεο:
ζπκκεηνρή φιεο ηεο ηάμεο θαη επηηπρή απνηειέζκαηα.
2ε θάζε: ζπλερίδεηαη ε παξαπάλσ δηαδηθαζία κε ηελ ίδηα δηάηαμε καζεηψλ. Δπηρεηξείηαη ε
δεκηνπξγία ζχλδεζεο κε πξνεγνχκελα θαη/ή ππνζηήξημε (scaffolding) ηνπ εθάζηνηε ζέκαηνο κε
πξνβνιή βίληεν, animation ή κε ζπκπιήξσζε, θπζηθή αιιειεπίδξαζε παηδηψλ κε πίλαθα/δεδνκέλα,
πξνθνξηθή απάληεζε ζε εξσηήζεηο κε ή ρσξίο θαηάδεημε.
3ε θάζε: νκαδηθή εξγαζία – αηνκηθά ή ζπλεξγαηηθά εμεηάδνληαο ζε βάζνο ηα ππφ κειέηε ζέκαηα
ζπλήζσο ρσξίο ην δηαδξαζηηθφ πίλαθα. Μπνξνχλ επίζεο λα γίλνπλ δξαζηεξηφηεηεο κε θχιια
εξγαζίαο ή κε θπζηθά αληηθείκελα.
4ε θάζε: αλαζεψξεζε ησλ ζεκαληηθψλ ζεκείσλ ηνπ καζήκαηνο, αλαζθφπεζε ησλ δπζθνιηψλ ησλ
καζεηψλ κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα. Σν ζεκαληηθφ ζηνηρείν απηήο ηεο θάζεο είλαη ν
αλαζηνραζκφο ησλ καζεηψλ κέζῳ δξαζηεξηφηεηαο αλαπιαηζίσζεο.
Ο Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο σο καζεζηαθό - γλσζηηθό εξγαιείν
Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εξγαιεία ελίζρπζεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, ηεο θνηλσληθήο
αιιειεπίδξαζεο, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο. Πιενλεθηήκαηα πνπ αθνξνχλ άκεζα ηνπο
καζεηέο (Becta, 2003):
 Αχμεζε ηνπ θηλήηξνπ γηα ζπκκεηνρή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ηθαλνπνίεζε
 Κίλεηξν θαη επηξξνή γηα δεκηνπξγία πην ελδηαθέξνπζαο θαη επράξηζηεο καζεζηαθήο
αηκφζθαηξαο
 Θεηηθή επίδξαζε ζε επίπεδν πξνζνρήο θαη ζπκπεξηθνξάο
 Δλίζρπζε ηνπ πνιπαηζζεηεξηαθνχ ρεηξηζκνχ
 Πξνζθνξά πεξηζζφηεξσλ επθαηξηψλ γηα ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία, θαη ππνζηήξημε ησλ
πξνζσπηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ
 Μείσζε ηεο αλάγθεο γηα ζεκεηψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο
 Παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο λα αληαπεμέιζνπλ ζε πην πνιχπινθεο έλλνηεο σο απνηέιεζκα ηεο
δπλαηφηεηαο ζαθέζηεξεο θαη δπλακηθφηεξεο παξνπζίαζεο
 Γηεπθφιπλζε ησλ δηαθνξεηηθψλ καζεζηαθψλ πξνθίι ησλ καζεηψλ θαζψο ν εθπαηδεπηηθφο
κπνξεί κε ηε ρξήζε κηαο πνηθηιίαο πφξσλ λα θαιχςεη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο παηδηψλ
 Δλίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ ζηε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξν ειθπζηηθψλ
παξνπζηάζεσλ πξνο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο απμάλνληαο ζπγρξφλσο ην αίζζεκα ηεο
απηνπεπνίζεζεο
 Αχμεζε ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο ζε κηθξφηεξεο ειηθίεο θαη ζε καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο
ιφγῳ ηεο έιιεηςεο ρεηξηζκνχ πιεθηξνινγίνπ

Δλόηεηα 3
Χξήζε Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ
3.2. Λνγηζκηθά θιεηζηνύ ηύπνπ: πζηήκαηα θαζνδήγεζεο, ζπζηήκαηα
εμάζθεζεο θαη πξαθηηθήο, πνιπκεζηθέο εγθπθινπαίδεηεο
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο ελόηεηαο
Σα ζςζηήμαηα καθοδήγηζηρ και διδαζκαλίαρ κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή (Computer Assisted
Instruction - CAI) είλαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ηα νπνία αλαιακβάλνπλ ελ κέξεη ή εμ νινθιήξνπ ηελ
παξνρή πιεξνθνξηψλ, ηε δηδαζθαιία ησλ ελλνηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα φιε πξαθηηθά ηελ πξνζέγγηζε
ηεο δηδαθηέαο χιεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν ή κηα πεξηνρή ελφο γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ. Παξάιιεια εκπεξηέρνπλ, σο εγγελέο ηκήκα ηνπο, κηα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ
γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο κεηά ην πέξαο ηεο ρξεζηκνπνίεζήο
ηνπο.
Απνηέιεζαλ θαη απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν ίζσο κέξνο ηνπ ππάξρνληνο ζήκεξα εθπαηδεπηηθνχ
ινγηζκηθνχ, ηφζν γηα ηζηνξηθνχο φζν θαη γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο. Αθελφο δηφηη ζηεξίδνληαη ζηε
ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεσξία πνπ ππήξμε ε πξψηε ρξνλνινγηθά κεγάιε πξνζπάζεηα γηα ηε ρξήζε ησλ
ππνινγηζηψλ ζηελ εθπαίδεπζε (ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970) θαη αθεηέξνπ δηφηη γηα ηερληθνχο
ιφγνπο ζπλήζσο (αιιά θαη ιφγῳ ηεο επθνιίαο ζηε δηδαθηηθή ηνπο ζρεδίαζε) είλαη πνιχ πην εθηθηή
θαη πην γξήγνξε ε πινπνίεζή ηνπο. πλήζσο, ηα ζπζηήκαηα θαζνδήγεζεο πεξηέρνπλ πιηθφ ζε
πνιιαπιέο κνξθέο (θείκελν, ήρνη, εηθφλεο, βίληεν, θιπ.) θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο
απνηειεζκαηηθά επνπηηθά κέζα δηδαζθαιίαο.
H ρξήζε ζπκπεξηθνξηζηηθψλ ινγηζκηθψλ, φπσο ηα ζπζηήκαηα θαζνδήγεζεο θαη ηα ζπζηήκαηα
εμάζθεζεο θαη πξαθηηθήο είλαη ζθφπηκε θαη σθέιηκε ζε πνιιέο πηπρέο ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο, θπξίσο φηαλ ζπλδπάδεηαη θαη κε άιινπ ηχπνπ ινγηζκηθά.
Καηεγνξίεο ζπζηεκάησλ θαζνδήγεζεο θαη δηδαζθαιίαο : α) Λνγηζκηθφ Καζνδήγεζεο ή Γηδαζθαιίαο,
β) Λνγηζκηθφ Δμάζθεζεο θαη Πξαθηηθήο, γ) Δθπαηδεπηηθά παηγλίδηα (κε δξαζηεξηφηεηεο θιεηζηνχ
ηχπνπ) θαη δ) Λνγηζκηθφ Πνιπκέζσλ (κε επνπηηθφ πιηθφ).
Λογιζμικό Καθοδήγηζηρ ή Δκμάθηζηρ ή Γιδαζκαλίαρ (tutorials)
Παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη θαζνδήγεζε γηα επίηεπμε καζεζηαθνχ απνηειέζκαηνο.
Δμαηνκίθεπζε ηεο κάζεζεο. Πξνθαηαζθεπαζκέλεο απαληήζεηο, ΧΣΟ – ΛΑΘΟ ή πνιιαπιήο
επηινγήο. Κάπνηεο θνξέο έρεη παηγληψδε κνξθή, γηα ην ιφγν απηφ, κηα ππνθαηεγνξία απηψλ ησλ
ζπζηεκάησλ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ζρεηίδεηαη κε ηα εκπαιδεςηικά ηλεκηπονικά παιγνίδια.
Τπνθαζηζηνχλ ην δάζθαιν, αλαιακβάλνληαο ηφζν ηελ παξνπζίαζε ηεο χιεο, φζν θαη ην έξγν ηεο
αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή, ζέηνληαο εξσηήκαηα θαη δίλνληαο αζθήζεηο απνηίκεζεο γηα ηηο γλψζεηο πνπ
έρνπλ πξνζθηεζεί. Ζ δηδαθηηθή ηνπο ζρεδίαζε, αιιά θαη γεληθφηεξα ε παηδαγσγηθή ηνπο πξνζέγγηζε
βαζίδεηαη ζηε ζρνιή ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ζηελ πην ζχγρξνλε ηνπιάρηζηνλ εθδνρή ηνπο αθνινπζεί
ην κνληέιν ηνπ Γηδαθηηθνύ ρεδηαζκνύ (instructional design) ηνπ γλσζηηθνχ ςπρνιφγνπ Gagné. Σα
θχξηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ κνληέινπ:

1. Αμηνιφγεζε αλαγθψλ (needs analysis): πξνζδηνξίδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ καζεηή θαη
θάζε ηκήκα γλψζεο πνπ πξέπεη λα πξνζθηεζεί απφ απηφλ.
2. Δπηινγή δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη πιηθνχ: επηιέγνληαη νη κέζνδνη θαη ην δηδαθηηθφ πιηθφ, πνπ
βαζίδνληαη ζην (1) θαη ζηεξίδνληαη ζε κεηξήζηκα κεγέζε ζπκπεξηθνξάο ηνπ καζεηή.
3. Αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή: ηεζη (εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, ζπκπιήξσζεο, θιπ.) ηα νπνία
επηηξέπνπλ λα απνθαλζνχκε γηα ηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ.
Σα ινγηζκηθά απηά δέρνληαη θξηηηθή θπξίσο γηαηί δελ πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή.
ηε ζχγρξνλε κνξθή ηνπο νξγαλψλνληαη κε ηε κνξθή πνιπκέζσλ (θάλνληαο ζπλεπψο ρξήζε πνιιψλ
κνξθψλ παξνπζίαζεο ηεο πιεξνθνξίαο) ελψ πξνζθέξνπλ έλα πξνθαζνξηζκέλν δξφκν κάζεζεο
θαζνδεγψληαο ην καζεηή. Γηα ην ιφγν απηφ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ κε ηνλ φξν «ειεθηξνληθά
αιιειεπηδξαζηηθά βηβιία» (interactive ή electronic books). Υαξαθηεξηζηηθφ ινγηζκηθφ απηήο ηεο
θαηεγνξίαο είλαη ην Λογομάθεια+ (1998) ηος Ινζηιηούηος Επεξεπγαζίαρ Λόγος (ΙΕΛ), δηδαζθαιία ηεο
Διιεληθήο Γιψζζαο, κε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο δηαινγηθψλ πνιπκέζσλ, γηα καζεηέο ησλ ηειεπηαίσλ
ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ θαη ηηο πξψηεο ηνπ Γπκλαζίνπ (πληαθηηθφ, Γξακκαηηθή, Οξζνγξαθία,
Λεμηιφγην).
Λογιζμικό Δξάζκηζηρ και Ππακηικήρ (drill and practice)
Αθνξνχλ ζηελ εμάζθεζε δεμηνηήησλ. Γηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα πξνεγνχκελα γηαηί δε ζηνρεχνπλ ζηε
κεηάδνζε γλψζεο αιιά ζηελ εμάζθεζε ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο. Γελ γίλεηαη παξνπζίαζε ηεο
πιεξνθνξίαο θαη παξέρεηαη απιψο αλαηξνθνδφηεζε ρσξίο λα δίλνληαη επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο.
Υαξαθηεξηζηηθφ ινγηζκηθφ ηα Μαθημαηικά Α΄& Β΄ ηος Π.Ι. (2006). Τπάξρεη δηαβάζκηζε αζθήζεσλ,
άκεζε αλάδξαζε (feedback), ζπλήζσο ηεο κνξθήο «ζσζηφ – ιάζνο». Σν ζχζηεκα, πνιιέο θνξέο,
είλαη ζε ζέζε λα δψζεη έλα ζπλνιηθφ απνινγηζκφ ηεο απφδνζεο ηνπ καζεηή, ν νπνίνο φκσο ζπάληα
μεπεξλά ηελ απιή κλεκφλεπζε ησλ ζσζηψλ θαη ησλ ιαλζαζκέλσλ απαληήζεσλ.
Θεμαηικέρ εγκςκλοπαίδειερ (λογιζμικό πολςμέζυν ή ςπεπμέζυν)
Βαζηθφο ζθνπφο κηαο εθαξκνγήο πνιπκέζσλ είλαη ε πξφζθηεζε, δηαρείξηζε, επεμεξγαζία θαη ρξήζε
θάζε είδνπο πιεξνθνξίαο πνπ κπνξεί λα απνζεθεπζεί ζε ςεθηαθή κνξθή: αξηζκνί, θείκελα, γξαθηθά,
εηθφλεο, ήρνο θαη βίληεν. ηηο απιέο εθαξκνγέο πνιπκέζσλ ν ρξήζηεο δελ έρεη έιεγρν ηνπ
ζπζηήκαηνο θαη ε παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ αθνινπζεί γξακκηθή ή ζεηξηαθή κνξθή φπσο θαη ζηα
θιαζηθά βηβιία. Μηα απιή ινηπφλ εθαξκνγή πνιπκέζσλ δελ δηαθξίλεηαη απφ ην ειεθηξνληθφ βηβιίν,
ηελ παξνπζίαζε δειαδή ελφο βηβιίνπ ζε ςεθηαθή κνξθή, εκπινπηηζκέλνπ κε ήρν, εηθφλεο θαη βίληεν.
ήκεξα ηα πεξηζζφηεξα έρνπλ δελδξνεηδή δνκή επηηξέπνληαο αιιειεπίδξαζε, γη‟ απηφ θαη ιέγνληαη
εθαξκνγέο αιιειεπηδξαζηηθψλ πνιπκέζσλ π.ρ. «Ο Ξεθηέξεο θαη νη δψδεθα Θενί ηνπ Οιχκπνπ».
ήκεξα, νη πεξηζζφηεξεο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο πνπ πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα έλα ζέκα (είηε κε
κνξθή ειεθηξνληθνχ βηβιίνπ είηε θπξίσο κε κνξθή ζεκαηηθήο εγθπθινπαίδεηαο) έρνπλ δνκή
ππεξκέζνπ. Σν ςπεπμέζο (hypermedia) είλαη έλα ζχλνιν απφ δεδνκέλα πνιιαπιήο κνξθήο (θείκελα,
εηθφλεο, ήρνη, βίληεν), απνζεθεπκέλα ζε τηθιακή μοπθή, πνπ κπνξεί λα δηαβαζζεί κε δηάθνξνπο
ηξφπνπο. Σα δεδνκέλα θαηαλέκνληαη ζε κόμβοςρ πιεξνθνξίαο θαη ζπλδένληαη έηζη ψζηε ζα ήηαλ
αδχλαην λα παξνπζηαζηνχλ απφ έλα θαλνληθφ βηβιίν. Κάζε θφκβνο έρεη ην κέγεζνο ζπλήζσο κηαο ή
κεξηθψλ παξαγξάθσλ θαη απνηειεί ζχλνιν δεδνκέλσλ γχξσ απφ έλα θνηλφ ζέκα. Οη θφκβνη δελ
ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ζεηξηαθφ ηξφπν αιιά ζεκαδεχνληαη κε ζςνδέζμοςρ πνπ επηηξέπνπλ ην
πέξαζκα απφ ηνλ έλα θφκβν ζηνλ άιιν φηαλ ν ρξήζηεο ηνπο ελεξγνπνηεί. Οη ζχλδεζκνη πνπ

παξαπέκπνπλ απφ έλα θφκβν ζε έλα άιιν ζπλήζσο απνηεινχλ κέξνο ηνπ θφκβνπ εθθίλεζεο θαη
κπνξεί λα είλαη κηα ιέμε, κηα θξάζε, έλα ζχκβνιν, κηα εηθφλα θιπ. Οη ζχλδεζκνη, πνπ ζπληζηνχλ ηηο
άγκςπερ (ή δείκηερ) ησλ ζπλδεκέλσλ θφκβσλ, είλαη εηδηθέο δψλεο ζηνλ θφκβν θαη μερσξίδνπλ απφ ην
ππφινηπν θείκελν είηε έρνληαο άιιν ρξψκα, είηε έρνληαο ππνγξάκκηζε, είηε είλαη ζε πιαίζην θιπ. Ζ
ελεξγνπνίεζε ελφο ζπλδέζκνπ (θάλνληαο θιηθ πάλσ ζε απηφλ κε ην πνληίθη ζπλήζσο) πξνθαιεί ηελ
εκθάληζε ζηελ νζφλε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θφκβνπ ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη απηφο ν ζχλδεζκνο.
Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ζπζηεκάησλ θαζνδήγεζεο, δηδαζθαιίαο θαη εμάζθεζεο θαη πξαθηηθήο
Δίλαη ζπκπεξηθνξηζηηθά ινγηζκηθά θιεηζηνχ ηχπνπ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη είηε γηα επνπηηθή
δηδαζθαιία είηε γηα εκπέδσζε ρακεινχ επηπέδνπ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ είηε αθφκε θαη γηα
αμηνιφγεζε.
Βαζηθέο πξνδηαγξαθέο ζρεδίαζεο θαη ρξήζεο εθαξκνγψλ ησλ ΣΠΔ
Α) ρεηηθά κε ηελ παξνρή θηλήηξσλ ζην καζεηή
 Να θξνληίδεη γηα παξνρή θηλήηξσλ θαη λα δίλεη έκθαζε ζηελ εζσηεξηθή παξφηξπλζε
 Ζ παξφηξπλζε λα είλαη γεληθή ή ζπγθεθξηκέλε
 Να εζηηάδεη ζηε δηέγεξζε θαη αλάθιεζε πξφηεξσλ γλψζεσλ
 λα έρεη παηγληψδε κνξθή θαη λα ελζαξξχλεη ηελ άκηιια κε ηνπο άιινπο θαη ηνλ ζπλαγσληζκφ
κε ηνλ εαπηφ, κε ηνπο άιινπο ή ηνλ Ζ/Τ
 Να παξνπζηάδεη εξεζίζκαηα κε δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά γηα λα αθππλίδεη θαη λα δηαηεξεί ηελ
πεξηέξγεηα
 Να πεξηέρεη επίπεδα δπζθνιίαο
 Να επηηξέπεη ζην καζεηή λα εξγάδεηαη αλεμάξηεηα θαη λα κελ ρξεηάδεηαη ππνζηήξημε
Β) ρεηηθά κε ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ ή ην πεξηερφκελν ηεο εμάζθεζεο
 Σν ζχζηεκα (φηαλ πξφθεηηαη γηα ζχζηεκα δηδαζθαιίαο ή θαζνδήγεζεο) πξέπεη λα δηαζέηεη
έλαλ πξνέιεγρν ζηελ εηζαγσγηθή ελφηεηα ψζηε λα εμαθξηβψλεη εάλ είλαη θαηάιιειν γηα ηνλ
καζεηή
 Σν ζχζηεκα (φηαλ πξφθεηηαη γηα ζχζηεκα εμάζθεζεο θαη πξαθηηθήο) πξέπεη λα εζηηάδεη ζηε
δεμηφηεηα πνπ επηδηψθεηαη λα απνθηεζεί θαη λα εκπεξηέρεη έλα ζρεηηθφ εχξνο απφ επίπεδα
δπζθνιίαο πνπ λα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ
 Να ζηνρεχεη ζηελ πξνζέιθπζε πξνζνρήο θαη ζηελ πιεξνθφξεζε γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ
καζήκαηνο
 Να ρξεζηκνπνηεί θαηάιιειεο κνξθέο παξνπζίαζεο (π.ρ. θείκελα, ήρνο, εηθφλεο, βίληεν), ηα
θείκελα πξέπεη λα είλαη ιαθσληθά, ζαθή, θαιά κνξθνπνηεκέλα θαη ζε θαηάιιειν επίπεδν
αλάγλσζεο, ελψ ηα γξαθηθά θαη ηα βίληεν πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο ζεκαληηθέο
πιεξνθνξίεο
 Να ζηνρεχεη ζηελ παξνρή θαζνδήγεζεο ζηε κάζεζε
 Να νξγαλψζεη ηηο πιεξνθνξίεο κε ηεξαξρηθφ ηξφπν ή λα βαζίδεηαη ζε δηαθξηηά επίπεδα
δπζθνιίαο θαη λα ηηο δνκεί κε δηαθιαδψζεηο, αλάινγα κε ηελ επίδνζε
 Να επηηξέπεη ηνλ έιεγρν ηεο θίλεζεο ζηνλ ρξήζηε, λα ηνπ παξέρεη δπλαηφηεηα επαλεθθίλεζεο
κίαο δηαδηθαζίαο θαη λα πξνζθέξεη δπλαηφηεηα επηινγήο θαη ειέγρνπ ηεο ζεηξάο ζηνπο
«έκπεηξνπο» ρξήζηεο
Γ) ρεηηθά κε ηηο εξσηήζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ην ζχζηεκα θαη ηηο απαληήζεηο πνπ επηδέρεηαη ην
ζχζηεκα
 Να ζέηεη ζπρλά εξσηήζεηο θαηαλφεζεο θαη λα αθνξνχλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο
 Να επηηξέπεη πεξηζζφηεξεο απφ κία πξνζπάζεηεο γηα λα απαληήζεη θάπνηνο ζε κία εξψηεζε



Ζ έκθαζε λα δίλεηαη ζηελ ελεξγφ θαη ζηε δηαξθή ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή, ζηελ ελίζρπζε ηεο
επηζπκεηήο θαη ζηελ απνζάξξπλζε ηεο κε επηζπκεηήο ζπκπεξηθνξάο
Γ) ρεηηθά κε παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο θαη ηηο πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο
 Να παξέρεη θαηάιιεινπο ηξφπνπο αλαηξνθνδφηεζεο (θηλνχκελε εηθφλα ή ήρν) θαζψο θαη πην
ζχλζεηνπο ηξφπνπο αλαηξνθνδφηεζεο, φπσο κέζσ ππνδείμεσλ, επεμεγήζεσλ θαη
αιιειεπηδξαζηηθήο ππνζηήξημεο ή θαζνδήγεζεο
 Να εζηηάδεη ζηελ γξήγνξε θαη δηνξζσηηθή αλάδξαζε ζε θάζε ελέξγεηα ηνπ καζεηή θαη λα
δίλεη ζχληνκε έγθξηζε φηαλ ε απάληεζε είλαη ζσζηή
 Να εζηηάδεη ζηελ παξνρή πιεξνθνξηαθήο αλαηξνθνδφηεζεο, φηαλ ε απάληεζε είλαη
πεηπρεκέλε
 Να επηηξέπεη θαη άιιε απάληεζε φηαλ ε αξρηθή είλαη εζθαικέλε, δίλνληαο δηνξζσηηθή
αλαηξνθνδφηεζε
 Να παξέρεη δηνξζσηηθή αληηκεηψπηζε γηα θαθέο επηδφζεηο θαη‟ επαλάιεςε (π.ρ. ζχζηαζε γηα
πεξαηηέξσ κειέηε ή κειέηε απφ ηελ αξρή)
 Να παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξφνδν ηνπ καζεηή, ηνλ ρξφλν ελαζρφιεζεο κε θάζε
ελφηεηα, δξαζηεξηφηεηα ή άζθεζε, θιπ.
 Αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο γηα κάζεζε κέζῳ εμάζθεζεο θαη πξαθηηθήο θαζψο θαη ηεο αλάγθεο
γηα δηαθνξνπνίεζε ησλ παξαγφκελσλ ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο
 Να επλνεί ηε κειέηε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζπλζεθψλ κέζα ζηηο νπνίεο ιακβάλεη ρψξα ε
πεηπρεκέλε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία
 Να δίλεη έκθαζε ζηελ εζηίαζε πάλσ ζηα (έθδεια) καζεζηαθά απνηειέζκαηα
Δ) Σέινο ελφηεηαο - θιείζηκν
 Να επηηξέπεη πξνζσξηλφ ηεξκαηηζκφ αλάινγα κε ηελ επίδνζε θαη κφληκν ηεξκαηηζκφ πνπ
βαζίδεηαη ζηελ επίδνζε ηνπ καζεηή
 Δπηηξέπεη ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε θαη ηελ επαλεκθάληζή ηνπο ζηελ
επαλεθθίλεζε
 Πξνζθέξεη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη απνηειεζκάησλ θαζψο θαη αμηνιφγεζε
ζπκπεξαζκάησλ – απνηειεζκάησλ
 Πξνζθέξεη πξννπηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε κλήκεο θαη ηε κεηαθνξά γλψζεσλ πνπ έρνπλ
απνθηεζεί ζε άιια πιαίζηα

3.3. Λνγηζκηθά αλνηθηνύ ηύπνπ: Πεξηβάιινληα κάζεζεο κέζῳ
δηεξεύλεζεο, αλαθάιπςεο θαη νηθνδόκεζεο
Λνγηζκηθά Δλόηεηαο
Πξνηείλνληαη ινγηζκηθά εγθεθξηκέλα απφ ην ΤΠΓΒΜΘ ή πξνζθεξφκελα ειεχζεξα γηα Γιψζζα,
Μαζεκαηηθά, Μειέηε Πεξηβάιινληνο, Φπζηθέο Δπηζηήκεο, Ηζηνξία, ινγηζκηθά γηα αλάπηπμε
δεκηνπξγηθφηεηαο, γηα ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε, γηα κνληεινπνίεζε θαη γηα πξνγξακκαηηζκφ.
1. Ηζηνξηθφο Άηιαληαο CENTENNIA
2. Revelation Natural Art
3. Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ Μαζεκαηηθά Γ΄, Γ΄, Δ΄ & Σ΄ (2 CD-ROMs),(Π.Η.)
4. Γεκηνπξγφο Μνληέισλ II ή ModellingSpace
5. Γαία ΗΗ ή ΑΜΑΠ
6. Υεισλφθνζκνο (Αβάθην) ή Scratch

7. Google Earth & Google Maps
8. Φεθηαθά ιεμηθά (Λεμηθφ Μ. Σξηαληαθπιιίδε) θαη ζψκαηα θεηκέλσλ (Κέληξν Διιεληθήο
Γιψζζαο) ή Δθπαηδεπηηθφο Θεζαπξφο Διιεληθψλ Κεηκέλσλ (Ηλζηηηνχην Δπεμεξγαζίαο
Λφγνπ)
Δπίζεο
1. Hot Potatoes
2. TuxPaint
3. CmapTools ή Inspiration
4. Σαμηλνκνχκε ή TableTop
5. The Geometer´s Sketchpad ή Cabri Γεσκέηξεο
6. MicroWorldsPro ή Scratch (εάλ έρεη γίλεη ρξήζε ηνπ Υεισλφθνζκνπ)
Οπιζμόρ - Παιδαγυγικό και Γιδακηικό Πλαίζιο
Σα πεξηβάιινληα κάζεζεο κέζῳ δηεξεχλεζεο, αλαθάιπςεο θαη νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο ζηεξίδνληαη
θπξίσο ζε γλσζηηθέο θαη επνηθνδνκηζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο θαη πξνσζνχλ, ππνζηεξίδνπλ ή
εληζρχνπλ καζεηνθεληξηθνχ ηχπνπ δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη παξεκβάζεηο: ε κάζεζε ππφ ην πξίζκα
απηφ ζπλίζηαηαη ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη ζπλεπψο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηηο
πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ηνπ καζεηή. Παξάιιεια, ε κάζεζε ζπληζηά κηα ελεξγή αηνκηθή δηαδηθαζία
νηθνδφκεζεο λνήκαηνο κέζῳ εκπεηξηψλ θαη φρη ηελ απνκλεκφλεπζε ελλνηψλ, γεγνλφησλ θαη
θαζνιηθψλ αιεζεηψλ. Ο εθπαηδεπηηθφο αλαιακβάλεη ξφιν δηεπθνιπληή (facilitator) ή ζπληνληζηή ή
θαζνδεγεηή ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ καζεηή ζην λα νηθνδνκήζεη ηηο γλψζεηο ηνπ.
Γελ ππάξρεη εληαία ζεσξία πνπ λα πεξηγξάθεη πψο ν θφζκνο νηθνδνκείηαη απφ ηα ππνθείκελα πνπ
βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία κάζεζεο. Ζ βαζηθφηεξε, ίζσο ζεσξία, πνπ έρεη επηδξάζεη θαηαιπηηθά ζηε
ζρεδίαζε εθπαηδεπηηθψλ ππνινγηζηηθψλ πεξηβαιιφλησλ, είλαη ν επνηθνδνκηζκφο, πνπ έρεη ηηο ξίδεο
ηεο ζηηο απφςεηο ηνπ Piaget. Γχν είλαη νη βαζηθέο εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο, πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα
θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο ηέηνηνπ πεξηβάιινληνο: ε αλαθαιππηηθή κάζεζε θαη ε δηεξεπλεηηθή
κάζεζε.
ηελ αλαθαιππηηθή κάζεζε (discovery learning) ν καζεηήο εξγάδεηαη κε ζηφρν λα αλαθαιχςεη ην
αληηθείκελν πξνο κάζεζε. ε αληίζεζε κε ηηο ηππηθέο ζρνιηθέο γλψζεηο πνπ θαηά θαλφλα
απνθηνχληαη κέζῳ κεηάδνζεο, κεγάιν κέξνο ησλ γλψζεσλ πνπ απνθηνχκε ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή
είλαη απφξξνηα ηεο αλαθαιππηηθήο κάζεζεο. Ζ αλαθαιππηηθή κάζεζε ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο
εκπεηξίεο καο, πξνθχπηεη θαη επεξεάδεηαη απφ ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ιακβάλεη ρψξα, απνξξέεη
απφ ηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ηελ πξαθηηθή.
Ζ δηεξεπλεηηθή κάζεζε (exploratory learning) ελζαξξχλεη ην καζεηή λα εμεξεπλά θαη λα
πεηξακαηίδεηαη κε ζηφρν λα αλαθαιχπηεη ζρέζεηο αλάκεζα ζε έλλνηεο θαη γεγνλφηα.
Οη ελ ιφγῳ πξνζεγγίζεηο κάζεζεο ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε γεληθνχ ηχπνπ κεραληζκνχο ζθέςεο
θαη πςεινχ επηπέδνπ γλσζηηθέο δεμηφηεηεο, πνπ αθνξνχλ ζηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο, ηε
κνληεινπνίεζε, ηελ θξηηηθή ζθέςε, ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηε γλψζε πάλσ ζηε γλψζε πνπ
δηαζέηνπκε (κεηαγλψζε).
Σα ζπζηήκαηα απηά απνθαινχληαη «πεξηβάιινληα κάζεζεο κέζσ αλαθάιπςεο θαη δηεξεχλεζεο»
αθνχ θαηά θαλφλα δελ είλαη απιψο εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, αιιά νινθιεξσκέλα πεξηβάιινληα πνπ
ππνζηεξίδνπλ ή επηηξέπνπλ ζρεδφλ πάληα ηελ αλάπηπμε λένπ παηδαγσγηθνχ πιηθνχ θαη
δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ., δεκηνπξγία εηθνληθψλ πεηξακάησλ, πξνζζήθε λέσλ δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ), ελψ
θάπνηεο θνξέο ζπγθξνηνχλ πην ζχλζεηα πεξηβάιινληα, φπνπ εθηφο ηνπ ινγηζκηθνχ
ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη εμσηεξηθέο ζπζθεπέο επηθνηλσλίαο κε ηνλ θφζκν.

Καηεγνξίεο ζπζηεκάησλ κάζεζεο κέζῳ αλαθάιπςεο, δηεξεχλεζεο θαη νηθνδφκεζεο (ζεσξίεο ηνπ
επνηθνδνκηζκνχ θαη ηνπ θνηλσληθνχ επνηθνδνκηζκνχ):
 Δθαξκνγέο Τπεξκέζσλ
 Δθαξκνγέο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο
 πζηήκαηα Οπηηθνπνίεζεο
 πζηήκαηα Δλλνηνινγηθήο Υαξηνγξάθεζεο
 Δθαξκνγέο Πξνζνκνίσζεο
 Δθαξκνγέο Μνληεινπνίεζεο
 Δξγαζηήξηα Βαζηζκέλα ζε Τπνινγηζηή
 πζθεπέο χλδεζεο κε ην Πεξηβάιινλ ή ζπγρξνληθέο δηαηάμεηο (αηζζεηήξεο)
 πζηήκαηα Ρνκπνηηθήο (ηχπνπ Lego-Logo)
 Μηθξφθνζκνη ζε ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα
 Πξνγξακκαηηζηηθά Πεξηβάιινληα (ηχπνπ Logo ή Scratch)
 Δθπαηδεπηηθά παηγλίδηα ή ειεθηξνληθά παηγλίδηα
 Λνγηζκηθφ Γεληθήο Υξήζεο (εθαξκνγέο γξαθείνπ, θιπ)
Σα ινγηζκηθά γεληθήο ρξήζεο φπσο θαη νη βάζεηο δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε
πνιιαπινχο ηξφπνπο, αλάινγα κε ηε δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή πνπ ππνζηεξίδνπλ, γη‟ απηφ εληάζζνληαη
θαη ζηε δεχηεξε θαη ζηελ ηξίηε θαηεγνξία. Δπηπξφζζεηα, ηα ειεθηξνληθά παηγλίδηα (video games),
ιφγῳ ηεο κεγάιεο ηνπο πνηθηιίαο είλαη απαξαίηεην λα εληαρζνχλ θαη ζηηο ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο
αθνχ άιινηε είλαη ζπζηήκαηα θιεηζηνχ ηχπνπ πνπ επλννχλ ηελ αλάπηπμε ςπρνθηλεηηθψλ θαζαξά
δεμηνηήησλ, άιινηε είλαη ζπζηήκαηα ζηξαηεγηθήο πνπ εληάζζνληαη ζε έλα δηεξεπλεηηθφ θαη
επνηθνδνκεζηηθφ πιαίζην, ελψ άιινηε απνηεινχλ ζπζηήκαηα γηα ηε ζπλεξγαηηθή επίιπζε
πξνβιεκάησλ θαη γηα ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ζην πιαίζην κεγάισλ θνηλνηήησλ ρξεζηψλ θαη
ππνζηεξίδνληαη απφ ην Γηαδίθηπν.
Χαπακηηπιζηικά πεπιβαλλόνηυν μάθηζηρ μέζῳ διεπεύνηζηρ και ανακάλςτηρ για ηην οικοδόμηζη
ηηρ γνώζηρ
Σα πεξηβάιινληα απηά απνθαινχληαη πνιχ ζπρλά θαη ινγηζκηθά αλνηθηνχ ηχπνπ, δεδνκέλνπ φηη ηφζν
ην ίδην ην πεξηερφκελφ ηνπο φζν θαη ην εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ δελ είλαη
απζηεξά πξνθαζνξηζκέλν εθ ησλ πξνηέξσλ αιιά ηξνπνπνηείηαη, ζπκπιεξψλεηαη ή εκπινπηίδεηαη απφ
ηε δξάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ καζεηψλ. Παξάιιεια, ηα πεξηβάιινληα απηά ελέρνπλ ξφιν
γλσζηηθνχ εξγαιείνπ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηε ιήςε
απνθάζεσλ.
Γενικού ηύπος σαπακηηπιζηικά
Ζ αλαθαιππηηθή κάζεζε είλαη έλαο ηχπνο κάζεζεο φπνπ νη καζεηεπφκελνη νηθνδνκνχλ ηηο γλψζεηο
ηνπο πεηξακαηηδφκελνη ζε έλα ρψξν θαη εμαγάγνπλ θαλφλεο θαη ζπκπεξάζκαηα απφ ηα απνηειέζκαηα
απηψλ ησλ εκπεηξηψλ. Σν γεγνλφο απηφ ζπληζηά θαη ηε βαζηθφηεξε πξνδηαγξαθή πνπ πξέπεη λα δηέπεη
θάζε ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ αθνινπζεί απηή ηελ πξνζέγγηζε.
Μηα άιιε βαζηθή πξνδηαγξαθή πνπ πξέπεη λα δηέπεη ηα ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα αλνηθηνχ ηχπνπ
αθνξά ζε απηφ πνπ ν ςπρνιφγνο Bruner ππνζηεξίδεη γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ πνπ
καζαίλεη: ν καζεηήο πξέπεη λα έξρεηαη αληηκέησπνο κε πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, ην αλαιπηηθφ

πξφγξακκα πξέπεη λα νξγαλψλεηαη ζε ζπεηξνεηδή κνξθή θαη ν δάζθαινο πξέπεη λα έρεη ξφιν
δηεπθνιπληή, εκςπρσηή θαη ζπληνληζηή ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο.
ην πιαίζην απηφ δίλεηαη έκθαζε ζηε ζρεδίαζε θαη ηε ρξήζε ζπζηεκάησλ πξνζνκνίσζεο θαη
ππεξκέζσλ θαη ζηελ πξνψζεζε αλνηθηνχ ηχπνπ δξαζηεξηνηήησλ κε επίιπζε πξνβιεκάησλ
θαζεκεξηλήο δσήο.
Βαζηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηα πεξηβάιινληα αλνηθηνχ ηχπνπ κε ΣΠΔ πνπ ππνζηεξίδνπλ
ηελ αλζξψπηλε κάζεζε:
 Σν πεξηβάιινλ πξέπεη λα πξνσζεί ηηο ππάξρνπζεο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ θαη λα πξνζθέξεη
πνιιαπιέο πξννπηηθέο θαζψο θαη εξγαιεία εθηίκεζήο ηεο
 Σν πεξηβάιινλ πξέπεη λα παξέρεη λέεο θαζψο θαη απζεληηθέο εκπεηξίεο ζηνπο καζεηέο ζρεηηθά
κε ηε δηαδηθαζία νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο
 Σν πεξηβάιινλ πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ ελζσκάησζε ηεο κάζεζεο ζε ξεαιηζηηθά
πεξηβάιινληα, ηα νπνία ζρεηίδνληαη άκεζα (ή πξνζνκνηάδνπλ) κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν
 Σν πεξηβάιινλ πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηελ έθθξαζε ησλ απφςεσλ, ησλ αληηιήςεσλ, ησλ ηδεψλ
θαη ησλ λνεηηθψλ κνληέισλ ησλ καζεηψλ ζην πιαίζην ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο
 Σν πεξηβάιινλ πξέπεη λα πξνσζεί ηελ εκπέδσζε ηεο κάζεζεο κέζῳ θνηλσληθήο εκπεηξίαο θαη
αιιειεπίδξαζεο
 Σν πεξηβάιινλ πξέπεη λα πξνζθέξεη θαη λα ελζαξξχλεη ρξήζεηο πνιιαπιψλ θαη ηαπηφρξνλσλ
κνξθψλ αλαπαξάζηαζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (δηαηζζεηηθνχ αιιά θαη ζπκβνιηθνχ ή
θνξκαιηζηηθνχ ηχπνπ)
 Σν πεξηβάιινλ πξέπεη λα πξνσζεί ηελ ελζάξξπλζε ηεο πξνζσπηθήο επίγλσζεο ζηε δηαδηθαζία
νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο
Διδικού ηύπος σαπακηηπιζηικά
Δθαξκνγέο Τπεξκέζσλ – ππεξκεζηθέο εγθπθινπαίδεηεο
ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη θαη νη ηζηνζειίδεο κε εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν ζην δηαδίθηπν.
Οη εθαξκνγέο ππεξκέζσλ δηαθξίλνληαη απφ ηηο εθαξκνγέο πνιπκέζσλ ζην επίπεδν νξγάλσζεο ηεο
πιεξνθνξίαο. Δλψ ζηηο απιέο εθαξκνγέο πνιπκέζσλ ε πιεξνθνξία νξγαλψλεηαη γξακκηθά, ζηηο
εθαξκνγέο ππεξκέζσλ ε πιεξνθνξία νξγαλψλεηαη κε πινήγεζε (ζπλήζσο κε ηε κνξθή θφκβσλ θαη
ζπλδέζκσλ), πνπ ζπληζηνχλ ηελ θαη‟ εμνρήλ πξαθηηθή ρξήζεο ελφο ππεξκέζνπ: ηε δπλαηφηεηά ηνπο
λα εκπιέθνπλ ην ρξήζηε ζε σθέιηκεο δξαζηεξηφηεηεο κέζῳ πνιιαπιψλ κνξθψλ αιιειεπίδξαζεο
(επηινγή θαη ιήςε απνθάζεσλ, ζχλζεζε θαη θξάηεζε ζεκεηψζεσλ, αμηνιφγεζε θαη θξίζε,
νηθνδφκεζε, ζρεδίαζε θαη έιεγρν). Ζ αιιειεπηδξαζηηθφηεηα ππνλνεί πάλσ απ‟ φια ηελ ηδέα κηαο
πξαγκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο αλάκεζα ζην ρξήζηε θαη ηε κεραλή.
Βαζηθέο πξνδηαγξαθέο κηαο εθπαηδεπηηθήο εθαξκνγήο ππεξκέζσλ:
1) Πξνζθνξά πνηθηιίαο δπλαηψλ δξνκνινγίσλ
2) Τπνζηήξημε ειεπζεξίαο δηαδξνκήο
3) Γπλαηφηεηα ειέγρνπ απφ ην καζεηεπφκελν
H πινήγεζε κπνξεί λα πάξεη δηάθνξεο κνξθέο:
 Διεχζεξε πινήγεζε ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ πνπ ηζνδπλακεί κε ην μεθχιιηζκα κηαο
εγθπθινπαίδεηαο ή ησλ αξρείσλ κηαο βηβιηνζήθεο
 Γπλαηφηεηεο εκβάζπλζεο πνπ επηηξέπνπλ έηζη λα πξνζηεζεί κηα παηδαγσγηθή δηάζηαζε ζην
ζχζηεκα






Πξνζζήθε ειέγρνπ ησλ γλψζεσλ κέζῳ ελφο ζπζηήκαηνο “ηεζη” πνπ επηηξέπεη ζην
καζεηεπφκελν λα ειέγρεη θαη λα θαζνξίδεη αλάινγα κε ηηο επηδφζεηο ηνπ ηε δηαδξνκή πνπ ζα
αθνινπζήζεη
Βνήζεηα ζηελ πινήγεζε κέζῳ ππνδείμεσλ
Πινήγεζε κε πξνζνκνίσζε κέζῳ ελζσκαησκέλσλ ζην ζχζηεκα παηδαγσγηθψλ ζελαξίσλ
αλάινγα κε ηελ αθνινπζνχκελε δηαδξνκή
Φεθηαθέο Δγθπθινπαίδεηεο, Λεμηθά & Φεθηαθέο βηβιηνζήθεο

Έρνπλ δνκή ππεξκέζνπ, επηηξέπνπλ πινήγεζε θαη επλννχλ δξαζηεξηφηεηεο δηεξεχλεζεο θαη
αλαθάιπςεο. Με ηνπο κεραληζκνχο αλαδήηεζεο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ελζσκαηψλνπλ επηηξέπνπλ
επίζεο ηελ εχθνιε αλαδήηεζε θαη δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο (http://books.google.com/,
http://www.perseus.tufts.edu/, http://www.greek-language.gr, http://el.wikipedia.org,
http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html)
Δθαξκνγέο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο
Σα πεξηβάιινληα ππνινγηζηψλ πνπ αλαπαξηζηνχλ ηδεαηνχο ρψξνπο, βαζηζκέλνπο ζε έλα
πιεξνθνξηθφ κνληέιν, νη νπνίνη θάλνπλ ρξήζε ηξηζδηάζηαησλ γξαθηθψλ θαη ζπζθεπψλ
αιιειεπίδξαζεο θαη πξνζθέξνπλ έηζη ζην ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα λα «εηζρσξεί» ζε απηνχο θαη λα
ρεηξίδεηαη απ‟ επζείαο ηα αληηθείκελά ηνπο. πλψλπκν, ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ (virtual environment).
Πξφθεηηαη γηα ηζρπξά αιιειεπηδξαζηηθά πεξηβάιινληα ζηα νπνία ν ρξήζηεο γίλεηαη ζπκκέηνρνο ζε
έλαλ «εηθνληθά πξαγκαηηθφ» θφζκν. Δληάζζνληαη ζε ηέζζεξηο κεγάιεο θαηεγνξίεο:
A. Δπηηξαπέδηα ζπζηήκαηα εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (Desktop Virtual Reality Systems). Σα
ζπζηήκαηα απηά ρξεζηκνπνηνχλ πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο (PC) γηα ηελ απεηθφληζε ηνπ
εηθνληθνχ θφζκνπ θαη ε αιιειεπίδξαζε γίλεηαη είηε κε ην πνληίθη είηε κε εμεηδηθεπκέλεο
πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο (3D ρεηξηζηήξηα).
B. πζηήκαηα εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο πιήξνπο εκβχζηζεο (Virtual Reality Immersive
Systems). Δίλαη απφ ηα πην γλσζηά ζπζηήκαηα, ελζσκαηψλνπλ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ ρξήζηε
ζηνλ εηθνληθφ θφζκν, ν νπνίνο, ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθέο πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο
(ζηεξενζθνπηθφ θξάλνο, γάληηα δεδνκέλσλ θιπ.), απνθφπηεηαη απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη
παξαηεξεί κφλν φζα ζπκβαίλνπλ κέζα ζην πεξηβάιινλ.
C. πζηήκαηα εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο κε πξνβνιή (Projection Virtual Reality Systems). Οη
πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο εηζφδνπ ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ είλαη αηζζεηήξεο ζέζεο θαη 3D
ρεηξηζηήξηα, θαη νη πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο εμφδνπ είλαη έλα δσκάηην κε βίληεν-ηνίρνπο
(video-walls) ή παξφκνηεο ζπζθεπέο απεηθφληζεο. Κιαζηθφ ζχζηεκα απηήο ηεο θαηεγνξίαο
είλαη ην πεξηβάιινλ CAVE πνπ ζρεδηάζηεθε κε ζθνπφ ηελ επηζηεκνληθή απεηθφληζε ή
νπηηθνπνίεζε θαηλνκέλσλ.
D. πζηήκαηα πξνζνκνησηψλ ή εμνκνησηψλ κε εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα (Simulation Virtual
Reality Systems), κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα ηνπο πξνζνκνησηέο πηήζεο.
Οη εθαξκνγέο Β, C θαη D ηχπνπ, ιφγῳ ηνπ κεγάινπ θφζηνπο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ απαηηνχλ δελ είλαη
εθηθηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Αληηζέησο, είλαη δπλαηφλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ επηηξαπέδηα ζπζηήκαηα εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, νη πξνδηαγξαθέο ησλ νπνίσλ
είλαη ζε κεγάιν βαζκφ θνηλέο κε απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ ππεξκέζσλ:








Δμεξεχλεζε ππαξθηψλ αληηθεηκέλσλ ή ρψξσλ γηα ηνπο νπνίνπο ν καζεηεπφκελνο δελ έρεη
άκεζε πξφζβαζε.
Μειέηε πξαγκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ ή ρψξσλ πνπ είλαη αδχλαηνλ λα θαηαλνεζνχλ δηαθνξεηηθά
εμαηηίαο ηνπ κεγέζνπο, ηεο ζέζεο ή ησλ ηδηνηήησλ ηνπο.
Γπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ αληηθεηκέλσλ ή πεξηβαιιφλησλ κε δηαθνξεηηθέο απφ ηηο γλσζηέο
ηδηφηεηεο.
Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θαη ρεηξηζκνχ αθεξεκέλσλ αλαπαξαζηάζεσλ.
Αιιειεπίδξαζε κε εηθνληθά αληηθείκελα.
Αιιειεπίδξαζε κε πξαγκαηηθνχο αλζξψπνπο ζε καθξηλέο θπζηθέο ζέζεηο ή θαληαζηηθνχο
ηφπνπο κε πξαγκαηηθνχο ή κε ηξφπνπο.
πζηήκαηα Οπηηθνπνίεζεο (visualisation)

Ζ αλάπηπμε θαη ε ρξήζε νπηηθψλ κέζσλ ψζηε λα θαηαζηήζνπκε πην θαηαλνεηφ έλα ζέκα. ηηο ΣΠΔ
ν φξνο ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα λα απνδψζνπκε ηε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε δεδνκέλσλ θαη
ελλνηψλ.
ήκεξα, ηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα νπηηθνπνίεζεο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκα ζηε δηδαζθαιία ησλ
Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κε ρξήζε πνιιαπιψλ ηχπσλ νπηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ (Υεκεία, Βηνινγία,
Φπζηθή, Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε), ησλ Μαζεκαηηθψλ (γξαθηθέο παξαζηάζεηο) ηεο Γεσγξαθίαο
(ράξηεο, άηιαληεο) θαη ηεο Ηζηνξίαο (ηζηνξηθνί ράξηεο, άηιαληεο). Βαζηθέο πξνδηαγξαθέο ψζηε λα
κπνξεί λα αμηνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε:
 Σαπηφρξνλε νπηηθή παξνπζίαζε κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ ψζηε λα είλαη εθηθηή ε εξκελεία
θαη ε θαηαλφεζή ηνπο.
 Πξνβνιή λέσλ κε αλακελφκελσλ δεδνκέλσλ, πιεξνθνξηψλ, ηδηνηήησλ θαη εξσηεκάησλ ηα
νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αλαθάιπςε, θαηαλφεζε, επηθνηλσλία θαη δηδαζθαιία.
 Γπλαηφηεηα θαηάιιεισλ αλαπαξαζηάζεσλ ζρεηηθψλ κε πξνβιήκαηα πνπ δελ γίλνληαη εχθνια
αληηιεπηά σο αξηζκεηηθά ή ζπκβνιηθά δεδνκέλα ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηφο ν έιεγρνο θαηά
ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ.
 Παξνπζίαζε θαηλνκέλσλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζε πνιχ κηθξέο ή πνιχ
κεγάιεο ρσξηθέο ή ρξνληθέο θιίκαθεο.
 Γπλαηφηεηα δπλακηθψλ νπηηθνπνηήζεσλ κε άκεζν ρεηξηζκφ ησλ δεδνκέλσλ.
 Πξνβνιή ζηνηρείσλ ρσξίο ρξήζε ζπκβνιηζκψλ ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε δηακφξθσζε
ππνζέζεσλ θαη εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ γηα θαηλφκελα θαη θαηαζηάζεηο.
Google Earth, δσξεάλ ζηελ απιή ηνπ έθδνζε (http://earth.google.com/), Google Maps
(http://maps.google.com/), ν ηζηνξηθφο άηιαληαο CENTENNIA, πνπ έρεη πξνζαξκνζηεί θαη ζηα
ειιεληθά (http://www.clockwk.com/centennia.html).
πζηήκαηα Δλλνηνινγηθήο Υαξηνγξάθεζεο
Oπηηθνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε δηάθνξεο έλλνηεο. πληζηά έλα ζπλήζε ηξφπν γηα ηελ
αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο, ηεο νπνίαο απνηειεί κία ηδεαηή ελλνηνινγηθή δνκή. Υξεζηκνπνηείηαη
επίζεο γηα ηελ αλάδπζε ησλ αλαπαξαζηάζεσλ απηψλ πνπ καζαίλνπλ.
Βαζηθά ζπζηαηηθά είλαη νη θόκβνη πνπ αλαπαξηζηνχλ έλλνηεο θαη νη ζύλδεζκνη πνπ αλαπαξηζηνχλ
ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο έλλνηεο. Κφκβνη πνπ ζπλδένληαη κε ζπλδέζκνπο ζρεκαηίδνπλ έλαλ

ελλνηνινγηθφ ράξηε (concept map) πνπ κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή ελφο ζεκαζηνινγηθνχ δηθηχνπ
(semantic network). Ζ φιε δηαδηθαζία παξαπέκπεη ζηε δνκή ελφο ππεξθεηκέλνπ.
Έλα ινγηζκηθφ ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο θαη ζηελ θαηεγνξία απηή ζπγθαηαιέγνπκε ηα
ινγηζκηθά ζεκαζηνινγηθψλ δηθηχσλ (semantic networks) θαη λνεηηθψλ ραξηψλ (mind maps) πεξηέρεη
ηξία βαζηθά ζηνηρεία: έλλνηεο (concepts), ζπλδέζκνπο (links) θαη ζηηγκηφηππα (instances):
1. Μηα έλλνηα, πνπ αλαπαξίζηαηαη απφ κηα ιέμε, κηα θξάζε ή κηα εηθφλα
2. Έλαο ζχλδεζκνο πεξηγξάθεη πψο κηα έλλνηα ζπλδέεηαη κε κηα άιιε
3. Έλα ζηηγκηφηππν είλαη κηα πξφηαζε ηεο κνξθήο «έλλνηα – ζχλδεζκνο – έλλνηα» θαη
πεξηγξάθεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο δχν έλλνηεο
Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ εθπαίδεπζε:
 σο επνπηηθφ εξγαιείν
 σο γλσζηηθφ εξγαιείν, γηα νηθνδφκεζε ελλνηψλ θαη γλψζεσλ
 σο εξγαιείν αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ
 σο εξγαιείν αλίρλεπζεο πξφηεξσλ γλψζεσλ
 σο κέζν γηα αληαιιαγή θαη επηθνηλσλία ηδεψλ
 σο κέζν γηα ζρεδίαζε εθαξκνγψλ ππεξκέζσλ θαη γεληθφηεξα ζπζηεκάησλ πινήγεζεο
Inspiration, Webspiration, Kidspiration, MindMapper Junior, CMapTools, Γεκηνπξγφο Μνληέισλ,
ModellingSpace.
Δθαξκνγέο Πξνζνκνίσζεο
H πξνζνκνίσζε (simulation) είλαη ε ηερληθή κίκεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο ζπζηήκαηνο απφ έλα
άιιν. Δίλαη κία αλαπαξάζηαζε ή έλα κνληέιν πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί γηα λα επηηξέςεη ηελ
θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο. Σν ζχζηεκα πξνζνκνίσζεο «κηκείηαη» ηε ζπκπεξηθνξά
απηνχ πνπ αλαπαξηζηά θαη ζπλεπψο επηηξέπεη εμνηθείσζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη θαηαλφεζε
ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. ηφρνο ελφο ζπζηήκαηνο πξνζνκνίσζεο είλαη ε κειέηε, ε θαηαλφεζε θαη ν
πεηξακαηηζκφο κε πνιχπινθα ζπζηήκαηα.
Σχπνη πξνζνκνηψζεσλ
1. Αςηέρ πος πποζομοιώνοςν κάηι
α) θπζηθή πξνζνκνίσζε, ζηελ νπνία έλα θπζηθφ θαηλφκελν ή θαηάζηαζε αλαπαξίζηαηαη απφ
ην ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα ζηελ νζφλε επηηξέπνληαο ζηνλ ρξήζηε λα κάζεη θάηη γη‟ απηφ φηαλ
ρεηξίδεηαη θάπνηα ή θάπνηεο κεηαβιεηέο
β) επαλαιεπηηθή πξνζνκνίσζε, ζηελ νπνία ν ρξήζηεο εθηειεί δηαδνρηθέο θνξέο ηελ
πξνζνκνίσζε επηιέγνληαο ηηκέο γηα ηηο δηάθνξεο παξακέηξνπο
2. Αςηέρ πος δείσνοςν πώρ να γίνει κάηι
γ) δηαδηθαζηηθή πξνζνκνίσζε, ε νπνία ζηνρεχεη λα δηδάμεη κηα αιιεινπρία ελεξγεηψλ γηα ηελ
επίηεπμε θάπνηνπ ζηφρνπ
δ) πξνζνκνίσζε θαηάζηαζεο, θαηά ηελ νπνία ν ρξήζηεο εμεξεπλά ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο ζε
έλα ζχζηεκα γηα λα κειεηήζεη ηηο επηπηψζεηο ηνπο
Ζ πξνζνκνίσζε, σο δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε 3 δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο
ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε:
Α) ππνζηήξημε ηνπ καζήκαηνο κε ηε βνήζεηα αιιειεπηδξαζηηθήο πξνζνκνίσζεο (δηδαζθαιία
απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ πξνζνκνίσζε σο επνπηηθφ κέζν)

Β) επαιήζεπζε ελφο κνληέινπ (ρξήζε πξνζνκνίσζεο απφ ηνλ καζεηή θαη αιιειεπίδξαζε κε
ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα ζπκπιεξσκαηηθή αλαηξνθνδφηεζε)
Γ) θιαζζηθή αιιειεπηδξαζηηθή πξνζνκνίσζε (αηνκηθή ή ζπιινγηθή ρξήζε ελφο κνληέινπ
απφ καζεηέο)
Σν ζχζηεκα πξνζνκνίσζεο κπνξεί λα αθνινπζεί δχν δηαθξηηέο ζρεδηαζηηθέο πξνδηαγξαθέο:
1) Σν κνληέιν είλαη άγλσζην ζην καζεηή. Σφηε ε πξνζνκνίσζε απνθαιείηαη κνληεινπνηεηηθή
(modeling) θαη ν ζηφρνο ηεο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηνπο καζεηέο είλαη λα αλαθαιχςνπλ ην
ππνθείκελν κνληέιν κέζα απφ δηαδηθαζίεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο.
2) Γηαθνξεηηθά, φηαλ ην κνληέιν είλαη γλσζηφ, ε πξνζνκνίσζε απνθαιείηαη ζπκπεξηθνξηζηηθή
(behaviorist) θαη κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηξεηο θαηεγνξίεο:
 ηε δπλακηθή πξνζνκνίσζε επηθεληξσκέλε ζηε κειέηε ηεο επηξξνήο ησλ παξακέηξσλ
 ηε κεζνδνινγηθή πξνζνκνίσζε ηεο νπνίαο ζηφρνο είλαη ε αληηπαξάζεζή ηνπ κε ηελ εκπεηξία ή
κε ηελ θνηλή ινγηθή
 ηελ επηρεηξεζηαθή πξνζνκνίσζε πνπ ζηνρεχεη λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία έλα πείξακα ή κηα
ζπζθεπή καζαίλνληαο έηζη ηηο δηαδηθαζίεο, ηα κνληέια θαη ηα ζπζηήκαηα
Με βάζε ηελ πξνεγνχκελε πξνβιεκαηηθή, νη εθαξκνγέο πξνζνκνίσζεο νθείινπλ λα δηέπνληαη, απφ
ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο:
 λα δηδάζθεη ζρεηηθά κε θάηη (θπζηθή πξνζνκνίσζε ή επαλαιεπηηθή πξνζνκνίσζε) είηε πψο
λα γίλεη θάηη (δηαδηθαζηηθή πξνζνκνίσζε ή πξνζνκνίσζε θαηάζηαζεο)
 λα ρξεζηκνπνηεί ρακειή πηζηφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνζνκνίσζεο γηα αξράξηνπο θαη
πςειή πηζηφηεηα γηα πξνρσξεκέλνπο
 εθηφο ησλ νπηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ πνπ πξνζηδηάδνπλ ζην πξνο αλαπαξάζηαζε θαηλφκελν,
πξέπεη λα πεξηέρεη θαη ελαιιαθηηθνχ ηχπνπ αλαπαξαζηάζεηο, φπσο πίλαθεο ηηκψλ, γξαθηθέο
παξαζηάζεηο, θιπ.
 λα πξνζθέξεη πνηθίιεο κνξθέο αλάδξαζεο αλάινγα κε ην είδνο ηεο (θεηκέλνπ, εηθφλσλ,
πξαγκαηηθή, πηζαλνηηθή), θαη ακεζφηεηα αλάδξαζεο
 λα πεξηέρεη ηθαλφ πιήζνο αληηθεηκέλσλ, λα πξνζθέξεη ζρέζεηο αηηίνπ – αηηηαηνχ, κε ζρεηηθή
ιεπηνκέξεηα θαη ξεαιηζκφ παξνπζίαζεο
 λα πξνζθέξεη ηνλ έιεγρν ζηνλ ρξήζηε
 λα ππάξρεη αθξίβεηα κεηαβιεηψλ ζην θχξην κνληέιν θαη λα είλαη μεθάζαξν πνηεο κεηαβιεηέο
είλαη άγλσζηεο, πνηεο γλσζηέο αιιά φρη δηαρεηξίζηκεο θαη πνηεο γλσζηέο θαη δηαρεηξίζηκεο
 λα είλαη δπλαηφο ν θαζνξηζκφο αξρηθψλ κεηαβιεηψλ θαη λα ππάξρεη πςειφ επίπεδν ειέγρνπ
απφ ηνλ ρξήζηε αλάκεζα ζηηο επαλαιήςεηο ηεο πξνζνκνίσζεο
 λα ππάξρεη πιήζνο δπλαηψλ δηαδξνκψλ ιχζεο θαη πιήζνο πηζαλψλ ελεξγεηψλ
Πιενλεθηήκαηα πξνζνκνίσζεο






Μπνξεί λα απνηειεί ηελ κφλε πξνζέγγηζε γηα ηελ επίιπζε θάπνησλ πξνβιεκάησλ (π.ρ. κειέηε
ιεηηνπξγίαο ελφο απξνζπέιαζηνπ ζπζηήκαηνο)
Μπνξεί λα θνζηίδεη ιηγφηεξν απφ ην ρεηξηζκφ ηνπ πξαγκαηηθνχ ζπζηήκαηνο
Παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε επαηζζεζία ζηελ αληίιεςε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ πξνβιεκάησλ
(αθνχ νη κεηαβιεηέο πνπ κπνξνχκε λα ρεηξηζηνχκε είλαη εκθαλείο θαη πξνζπειάζηκεο απφ
ηνπο ρξήζηεο ηεο πξνζνκνίσζεο)
Δίλαη αζθαιήο κέζνδνο (π.ρ. ρεηξηζκφο αεξνπιάλνπ) ζε αληίζεζε κε πνιιά απφ ηα πξαγκαηηθά
πεηξάκαηα




Γίλεη ηε δπλαηφηεηα επαλάιεςεο ηνπ ηδίνπ θαηλνκέλνπ θαηά βνχιεζε
Γίλεη ηε δπλαηφηεηα πιήξνπο ελφξαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ εμεηάδεηαη απφ φιεο ηηο πιεπξέο
Μεηνλεθηήκαηα πξνζνκνίσζεο

 Κάπνηεο θνξέο απαηηεί ζεκαληηθφ ρξφλν αλάπηπμεο θαη κεγάιν θφζηνο
 Μπνξεί λα κελ είλαη ε πην θαηάιιειε κέζνδνο επίιπζεο ηνπ κειεηνχκελνπ πξνβιήκαηνο
 Γελ εγγπάηαη φηη ζα νδεγήζεη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή ιχζε
 Μπνξεί λα κελ αληαλαθιά κε αθξίβεηα ηελ ππφ κειέηε θαηάζηαζε
 ε κηα πξνζνκνίσζε ην κνληέιν πνπ ηελ δηέπεη έρεη ήδε δεκηνπξγεζεί απφ θάπνηνλ άιιν
 Οδεγεί ζηελ αλάγθε γηα πεξηβάιινληα πνπ επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία κνληέισλ
ΓΑΗΑ ΗΗ, ΑΜΑΠ (www.mls.gr/amap/)
Δθαξκνγέο Μνληεινπνίεζεο
Ο ρεηξηζκφο εηθνληθψλ θαη ζπκβνιηθψλ παξαζηάζεσλ πνπ αλαπαξηζηνχλ αληηθείκελα, έλλνηεο,
ηδηφηεηεο ή πξάμεηο πάλσ ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζήο ηνπο,
επηηξέπνληαο ηελ έθθξαζε ηεο δνκήο θαη ησλ αιιειεμαξηήζεψλ ηνπο, είλαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ
ινγηζκηθνχ κνληεινπνίεζεο.
Σξεηο βαζηθνί άμνλεο έθθξαζεο:
1. Σα πνζνηηθά (quantitative) κνληέια ιεηηνπξγνχλ πάλσ ζε κεηξήζηκα κεγέζε θαη νη ζρέζεηο
πνπ δεκηνπξγνχληαη αλάκεζα ζηα κεγέζε εθθξάδνληαη απφ καζεκαηηθνχο ηχπνπο.
2. Σα εκηπνζνηηθά (semi-quantitative) κνληέια, αλ θαη ζηεξίδνληαη πάλσ ζε κεηξήζηκα κεγέζε,
δελ εθθξάδνπλ ηελ ηηκή αιιά ην είδνο ηεο επηξξνήο ελφο κέξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε θάπνην
άιιν κέξνο. Αθνξνχλ ζπλεπψο κνληέια πνπ ιεηηνπξγνχλ κε πνηνηηθφ νπζηαζηηθά ηξφπν.
3. Σα πνηνηηθά (qualitative) κνληέια αλαπαξηζηνχλ ηηο γλψζεηο πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα
εθθξαζηνχλ κε κεηξήζηκν ηξφπν. Σέηνηνπ ηχπνπ γλψζεηο (ζπλήζσο κηα επηινγή απφ έλα
πεπεξαζκέλν πιήζνο δπλαηνηήησλ) ησλ νπνίσλ ηα φξηα εγθπξφηεηαο δελ είλαη απζηεξά
απνζαθεληζκέλα θαη δεδνκέλα ζπληζηνχλ κεγάιν κέξνο ησλ ζχγρξνλσλ αλαιπηηθψλ
πξνγξακκάησλ.
ην πιαίζην απηφ, ηα ινγηζκηθά κνληεινπνίεζεο νθείινπλ λα δηαζέηνπλ:
α) Δξγαιεία γηα νηθνδφκεζε θαη αλάιπζε κνληέισλ (έθθξαζε ελφο κνληέινπ)
β) Δξγαιεία ειέγρνπ εγθπξφηεηαο ηνπ κνληέινπ (δηεξεχλεζε ελφο κνληέινπ)
Οη βαζηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ έλα πεξηβάιινλ κνληεινπνίεζεο:
 δελ πξέπεη λα γίλεηαη ρξήζε ηππηθψλ καζεκαηηθψλ, φπσο ζπκβαίλεη κε ηα θιαζζηθά
ζπζηήκαηα κνληεινπνίεζεο, αιιά λα επλνείηαη ν πνηνηηθφο θαη ν εκηπνζνηηθφο ζπιινγηζκφο
 είλαη εθηθηή ε κνληεινπνίεζε κε βάζε ηελ αλάιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ θαηαζηάζεσλ
ζε νληφηεηεο ή αληηθείκελα, ζε ηδηφηεηέο ηνπο θαζψο θαη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ηδηνηήησλ
 επηηξέπεηαη ε έθθξαζε κέζῳ νπηηθνπνίεζεο ηφζν ησλ νληνηήησλ, θαη ησλ ηδηνηήησλ ηνπο φζν
θαη ησλ ζρέζεσλ ή ησλ θαλφλσλ πνπ ηηο δηέπνπλ ή επηδξνχλ πάλσ ζε απηέο
 ππνζηεξίδνληαη πνηθίιεο θαη θαηάιιειεο ζπκβνιηθέο θαη γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο
 ππνζηεξίδνληαη ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κεηαμχ νκάδσλ καζεηψλ αιιά θαη
δηδαζθφλησλ ηφζν ζε επίπεδν ηνπηθνχ δηθηχνπ, φζν θαη ζε επίπεδν δηαδηθηχνπ
 είλαη δπλαηή ε ππνζηήξημε ηεο έθθξαζεο θαζψο θαη δηεξεχλεζε θαη θαηαλφεζε απφ ηνλ
εθπαηδεπηηθφ ησλ λνεηηθψλ κνληέισλ ησλ καζεηψλ



είλαη δπλαηή ε παξνρή έκπξαθησλ, απζεληηθψλ θαη αιιειεπηδξαζηηθψλ καζεζηαθψλ
θαηαζηάζεσλ ζην πιαίζην επίιπζεο πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ λφεκα γηα ηνπο καζεηέο
 παξέρεηαη ελίζρπζε ελφο πιαηζίνπ κάζεζεο ζηε δψλε ηεο επηθείκελεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο
ησλ καζεηψλ
 ππνζηεξίδεηαη ε αλάπηπμε δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ζηφρν ηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή
 είλαη δπλαηή ε πξνζθνξά εξγαιείσλ θαη ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο γηα ηε
δεκηνπξγία γλσζηηθψλ θαη θνηλσληθνγλσζηηθψλ ζπγθξνχζεσλ
 επηηξέπεηαη ζην καζεηή ε αλάπηπμε κεηαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ
 ππνζηεξίδεηαη ε ελίζρπζε ησλ κεηαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ
Γεκηνπξγφο Μνληέισλ, ModellingSpace
Δξγαζηήξηα Βαζηζκέλα ζε Τπνινγηζηή (Computer Based Laboratories)
Πιήξσο εμνπιηζκέλα εξγαζηήξηα θπζηθήο κε πξαγκαηηθέο πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο φζν θαη
ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα πνπ είλαη δηαζπλδεκέλα κεηαμχ ηνπο γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ή
κνληεινπνίεζε.
Υξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο καδί κε ζπζθεπέο ζχλδεζεο κε ην πεξηβάιινλ, νη νπνίεο πεξηέρνπλ ζεηξά
απφ αηζζεηήξεο πνπ παίξλνπλ πιεξνθνξίεο απφ ην πεξηβάιινλ γηα θαηαγξαθή θαη πεξαηηέξσ
επεμεξγαζία.
πζθεπέο χλδεζεο κε ην Πεξηβάιινλ ή ζπγρξνληθέο δηαηάμεηο (data logging)
πζθεπέο πνπ εκπεξηέρνπλ αηζζεηήξεο ζπλδεκέλνπο κε ηνλ ππνινγηζηή κέζῳ εηδηθψλ δηεπηθαλεηψλ
θαη ζπιιέγνπλ, νξγαλψλνπλ θαη εκθαλίδνπλ πιεξνθνξίεο απφ ην πεξηβάιινλ (κηθξφθσλα,
ζεξκφκεηξα, θσηφκεηξα, αηζζεηήξεο αθήο, θιπ.). Σα ζπζηήκαηα απηά έρνπλ ζπγθξηηηθά
πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα ζπιινγήο δεδνκέλσλ, φπσο ε ηαρχηεηα, ε
δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο, ν ρεηξηζκφο θαη ε επηθνηλσλία.
πζηήκαηα εθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο (ηχπνπ Lego)
Γλψξηζε ζεκαληηθή εμέιημε ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θπξίσο κέζα απφ ην παηδαγσγηθφ ξεχκα
ηεο Logo. Δλψ ηερληθά ε ξνκπνηηθή θάλεη επξέσο ρξήζε ησλ αξρψλ ηεο ηερληθήο λνεκνζχλεο, σο
παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε εγγξάθεηαη ζην πιαίζην ηνπ θιαζηθνχ επνηθνδνκηζκνχ (constructivism) θαη
θπξίσο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ επνηθνδνκηζκνχ (constructionism), φπσο αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Papert.
Κάπνηεο εθαξκνγέο ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο θαίλεηαη εληνχηνηο λα εκπλένληαη θαη απφ ηηο
θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο κάζεζεο δεδνκέλνπ φηη απαηηνχλ θαη πξνσζνχλ ηελ αλζξψπηλε
ζπλεξγαζία.
Κχξην εξγαιείν ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο απνηειεί ην πξνγξακκαηηδφκελν ξνκπφη. Σν ξνκπφη
ελζαξθψλεη κηα νληφηεηα πξνηθηζκέλε κε απηνλνκία πνπ είλαη ηθαλή λα εθπιεξψζεη ζπγθεθξηκέλεο
εθ ησλ πξνηέξσλ απνζηνιέο κέζα ζε έλα κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ. Απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα
ηελ αλάπηπμε γλσζηηθψλ δνκψλ ζηα παηδηά θαη κέζν γηα ηελ θαηαλφεζε ή/θαη ηελ αθνκνίσζε
ηερληθψλ γλψζεσλ.
Οη βαζηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο, πνπ ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε ηεο ξνκπνηηθήο
γηα εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, είλαη:






Ζ επίιπζε πξνβιεκάησλ κέζῳ ρεηξηζκνχ θαη θαηαζθεπψλ ηδεαηψλ θαη πξαγκαηηθψλ
αληηθεηκέλσλ
Ο θνξκαιηζκφο ηεο ζθέςεο (κε ηε ρξήζε εληνιψλ ζην πιαίζην κηαο γιψζζαο
πξνγξακκαηηζκνχ γηα ην ρεηξηζκφ απηνκάησλ, φπσο ηα ξνκπφη)
Ζ θνηλσληθνπνίεζε (αλζξψπηλε ζπλεξγαζία, αιιειεπίδξαζε θιπ.)
Ζ πξφζθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ (πξνψζεζε ηεο δηεπηζηεκνληθήο θαη ηεο δηαζεκαηηθήο
πξνζέγγηζεο)
Μηθξφθνζκνη ζε ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα

Ζ κάζεζε είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην κηαο πινχζηαο θαη
ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο, θαηά ηελ νπνία ν καζεηήο πεηξακαηίδεηαη θαηαζθεπάδνληαο έλα
πξντφλ πνπ έρεη λφεκα γηα ηνλ ίδην. Σέηνηνπ ηχπνπ πιαίζηα πξνζθέξνπλ νη ςπολογιζηικοί μικπόκοζμοι.
Χο ηδέα, έλαο «κηθξφθνζκνο» ζπλίζηαηαη απφ έλα ζχλνιν ζπγθεθξηκέλσλ θαη αθεξεκέλσλ
αληηθεηκέλσλ θαη ζρέζεσλ θαζψο θαη έλα ζχλνιν ιεηηνπξγηψλ πνπ επηδξνχλ πάλσ ζηα αληηθείκελα,
ηξνπνπνηψληαο ηηο ζρέζεηο ηνπο θαη δεκηνπξγψληαο λέα αληηθείκελα.
Έλαο κηθξφθνζκνο, ζχκθσλα κε ηνλ Papert, ζπληζηά έλα εθθνιαπηήξην γλψζεο, πξνζθέξνληαο ηε
δπλαηφηεηα ζην καζεηή -ιφγῳ ηεο ηδηφηεηάο ηνπ λα πξνζνκνηψλεη ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν- λα
εμεξεπλά εθ ησλ έζσ έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν. Γηα ηνπο εκπλεπζηέο ηέηνησλ κηθξφθνζκσλ ην
δεηνχκελν είλαη ε αλάπηπμε πςεινχ επηπέδνπ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ πνπ λα κεηαθέξνληαη ζε
πνηθίιεο θαηαζηάζεηο (ζπζηήκαηα δπλακηθήο γεσκεηξίαο, φπσο ην Cabri Γεσκέηξεο θαη ην
Geometer‟s SketchPad).
Οη βαζηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ δηέπνπλ έλαλ ππνινγηζηηθφ κηθξφθνζκν είλαη νη αθφινπζεο:
 Έλαο κηθξφθνζκνο πξέπεη λα δηαζέηεη έλα ζχλνιν απφ ππνινγηζηηθά αληηθείκελα ηα νπνία
κνληεινπνηνχλ ηηο καζεκαηηθέο, θπζηθέο ή επηζηεκνληθέο ηδηφηεηεο ηνπ ρψξνπ θαζψο θαη
ζπλδέζεηο ζε πνιιαπινχ ηχπνπ αλαπαξαζηάζεηο ησλ ππνθείκελσλ ηδηνηήησλ ησλ
αληηθεηκέλσλ ή ησλ κνληέισλ ηνπ
 Έλαο κηθξφθνζκνο πξέπεη λα επηηξέπεη λα ζπλδπάδνληαη αληηθείκελα ή ηειεζηέο ψζηε λα
δεκηνπξγνχληαη πην ζχλζεηα αληηθείκελα
 Έλαο κηθξφθνζκνο πξέπεη λα δηαζέηεη έλα ζχλνιν απφ δξαζηεξηφηεηεο
Πξνγξακκαηηζηηθά Πεξηβάιινληα (ηχπνπ Logo)
Σν ινγηζκηθφ MicroWorlds Pro
Ζ παηδαγσγηθή ζεσξία ηεο Logo αλαπηχρζεθε πάλσ ζηηο απφςεηο ηνπ Piaget. Ζ ζεσξία απηή
βαζίδεηαη ζε δχν θχξηα επηρεηξήκαηα ηνπ εκπλεπζηή ηεο S. Papert. Πξψηνλ, ε εκπεηξία ζην
πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο Logo νδεγεί ζηελ απφθηεζε γεληθψλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ
επίιπζεο πξνβιεκάησλ, δεμηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζε άιινπο γλσζηηθνχο ρψξνπο.
Γεχηεξνλ, ε Logo ζπληζηά έλα ηδαληθφ ρψξν γηα ηε κάζεζε βαζηθψλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ φπσο νη
γσλίεο, ηα πνιχγσλα, νη κεηαβιεηέο, ε αλαδξνκηθφηεηα, θιπ. Ζ ρξήζε ηεο πξνζθέξεη θαη‟ απηφλ ηνλ
ηξφπν έλα λέν ηχπν καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο, κέζα ζην νπνίν ην άηνκν κπνξεί λα νδεγεζεί ζηελ
νηθνδφκεζε ζθέςεσλ πάλσ ζηηο ίδηεο ηνπ ηηο πξάμεηο.

Οη καζεηέο ιχλνπλ πξνβιήκαηα θαηαζθεπάδνληαο κηθξά πξνγξάκκαηα. Ζ γιψζζα απηή
ρξεζηκνπνηήζεθε (θαη ρξεζηκνπνηείηαη αθφκα) σο έλα ηππηθφ παξάδεηγκα αλαθαιππηηθνχ
πεξηβάιινληνο κάζεζεο.
Δληνχηνηο, ν Papert πξνρψξεζε πνιχ πην πέξα απφ ηηο θιαζζηθέο επνηθνδνκηζηηθέο πξνζεγγίζεηο
δεκηνπξγψληαο ηε ιεγφκελε θαηαζθεπαζηηθή πξνζέγγηζε κάζεζεο κε ππνινγηζηέο. Δλψ, νη θιαζηθνί
επνηθνδνκηζηέο δίλνπλ έκθαζε ζην λα πξνζδηνξίζνπλ ηα θαηάιιεια θαη ζρεηηθά πιηθά θαη λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ θαιέο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο ψζηε λα ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά ζην λα κάζνπλ, νη
νπαδνί ηεο Logo πεγαίλνπλ έλα βήκα πην πέξα θαη επηδηψθνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ πεξηβάιινληα φπνπ
ηα παηδηά παίδνπλ θαη ρεηξίδνληαη αληηθείκελα θαη κπνξνχλ ζπλεπψο λα αλαπηχζζνπλ λένπο
ζπιινγηζκνχο κε θπζηθφ ηξφπν θαη πέξα απφ ηελ θαζηεξσκέλε εθπαίδεπζε. Έλα πξνγξακκαηηζηηθφ
πεξηβάιινλ ηχπνπ Logo νθείιεη λα επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ:
 ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο εθηειψληαο βήκα - βήκα ηηο εληνιέο θαη λα
πξνζθέξεη έηζη άκεζε αλαηξνθνδφηεζε
 ηε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, πξνζθέξνληαο έηζη ηελ πξννπηηθή ηεο
εθζθαικάησζεο
 ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεζεί απφ έλα ζχλνιν εληνιψλ έλα εληαίν φιν (ην πξφγξακκα), λα
ππνζηεξίδεη δειαδή ηελ επνηθνδφκεζε ησλ ελλνηψλ
Σν πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ Scratch
Απνηειεί ηε ζπλέρεηα ηνπ παηδαγσγηθνχ ξεχκαηνο ηεο Logo ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. ε
ηερληθφ επίπεδν αλαπηχρζεθε γηα λα θάλεη εχθνιε ηε δεκηνπξγία θηλνχκελσλ εηθφλσλ (animations),
παηρληδηψλ θαη αιιειεπηδξαζηηθψλ εθαξκνγψλ κνπζηθήο θαη ηέρλεο θαη ηελ αλάξηεζή ηνπο ζηνλ
Παγθφζκην Ηζηφ. Πξφθεηηαη γηα έλα ηδαληθφ πεξηβάιινλ εηζαγσγήο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζηελ
αλάπηπμε απιψλ εθαξκνγψλ.
Σν πεξηβάιινλ ηεο γιψζζαο Scratch δηαηίζεηαη δσξεάλ απφ παλεπηζηήκην MIT θαη ππάξρνπλ
εθδφζεηο γηα Windows, MAC OS X θαη Linux (http://scratch.mit.edu/).
Ζ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Scratch δηαζέηεη θαηάιιειε δηεπηθάλεηα ρξήζεο θαη ηδηαίηεξεο
ιεηηνπξγίεο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο ηελ εχθνιε δεκηνπξγία κηθξψλ εθαξκνγψλ
(πξνγξακκάησλ). Σν πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο γιψζζαο απηήο είλαη ν νπηηθφο (visual)
πξνγξακκαηηζκφο, ν νπνίνο γίλεηαη κε ρξήζε ςεθίδσλ δηαθνξεηηθψλ ζρεκάησλ πνπ ζπλδπάδνληαη
θαηάιιεια κφλν κε ζπληαθηηθά νξζνχο ηξφπνπο. Όια ηα αιιειεπηδξαζηηθά αληηθείκελα, γξαθηθά,
ήρνη θαη αηζζεηήξεο κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ κε απιφ ηξφπν ζε έλα λέν πξφγξακκα θαη λα
ζπλδπαζηνχλ πνηθηινηξφπσο. Έηζη νη αξράξηνη πξνγξακκαηηζηέο κπνξνχλ λα έρνπλ γξήγνξα
απνηειέζκαηα θαη απνθηνχλ θίλεηξν λα πξνζπαζήζνπλ πεξαηηέξσ.
Οη καζεηέο κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ νιφθιεξε ηελ εξγαζία ηνπο ή θάπνηα ηκήκαηά ηεο κε άιινπο
καζεηέο ψζηε λα ππάξρεη αλάδξαζε απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν. Πξνζθέξεηαη, επίζεο, ε δπλαηφηεηα
άκεζεο δεκνζηνπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ, ζηελ ηζηνζειίδα http://scratch.mit.edu
δεκηνπξγψληαο έηζη κηα δηαδηθηπαθή θνηλφηεηα πνπ νλνκάδεηαη ScratchR.
Σν πεξηβάιινλ ηεο γιψζζαο Scratch ππνζηεξίδεη ζχλδεζε κε αηζζεηήξεο γηα εηζαγσγή δεδνκέλσλ
απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν ελψ κπνξεί επίζεο λα εληαρζεί ζε έλα πιαίζην εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο.
Σέινο, ππάξρεη ππνζηήξημε γηα πνιιέο θπζηθέο γιψζζεο (κεηαηξέπεηαη απηφκαηα ζηε γιψζζα πνπ
ρξεζηκνπνηεί ν ρξήζηεο).

Δθπαηδεπηηθά παηγλίδηα ή ειεθηξνληθά παηγλίδηα
Σα ειεθηξνληθά παηγλίδηα είλαη ινγηζκηθά, ζηα νπνία έρνπλ θαηαγξαθεί νη θαλφλεο θάπνηνπ
παηρληδηνχ, ηνπο νπνίνπο ν παίθηεο (ή νη παίθηεο φηαλ πξφθεηηαη γηα παηγλίδη αληαγσληζκνχ)
ρξεζηκνπνηεί γηα λα πεηχρεη θάπνηνπο ζηφρνπο. Ο ρξήζηεο, ρξεζηκνπνηψληαο ην πιεθηξνιφγην, ην
πνληίθη ή άιιε ζπζθεπή (π.ρ. ρεηξηζηήξην) επηθνηλσλεί κε ηνλ ππνινγηζηή, ν νπνίνο -ζπλήζσο ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν- ζπγθξίλεη ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο θηλήζεηο ηνπ ρξήζηε κε ηνπο θαλφλεο ηνπ
παηρληδηνχ, ηηο επηθπξψλεη ή ηηο απνξξίπηεη θαη εκθαλίδεη ηα απνηειέζκαηα ζηελ νζφλε.
Σα εθπαηδεπηηθά παηγλίδηα ζπληζηνχλ θαηά θαλφλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πνπ εθκεηαιιεχεηαη ηελ
πηπρή «παηγλίδη ηνπ ππνινγηζηή» ή γεληθφηεξα ηε ζεηηθή ζηάζε ησλ παηδηψλ απέλαληη ζην παηγλίδη
ψζηε λα πινπνηεζνχλ επθνιφηεξα εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη. O παίθηεο ζηα πιαίζηα απηά είλαη ν καζεηήο,
πνπ εμνηθεηψλεηαη κε ηνπο αξηζκνχο, ηα γξάκκαηα, ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα.
Γηαθξίλνπκε ηνπιάρηζηνλ έμη βαζηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ
επηινγή ελφο ειεθηξνληθνχ παηγληδηνχ:
1. Αλάπηπμε ησλ αληαλαθιαζηηθψλ (π.ρ. αζχκκεηξε δηάηαμε ηνπ ζψκαηνο ζε δεμηφρεηξεο θαη
αξηζηεξφρεηξεο)
2. Σνπνζέηεζε ηνπ καζεηή κέζα ζε έλα επλντθφ πιαίζην, γηα ηελ παξνπζίαζε ελφο καζήκαηνο
3. Απνθξπζηάιισζε ζε πξνθνξηθφ ιφγν ησλ εληνιψλ γηα ηνλ έιεγρν κηαο θαηάζηαζεο
4. Αλάδεημε ηνπ ξφινπ ησλ παξακέηξσλ κέζα ζε έλα θπζηθφ θαηλφκελν
5. Έξεπλα κηαο ζηξαηεγηθήο
6. Γηήγεζε κηαο κε γξακκηθήο ηζηνξίαο

Δλόηεηα 4
Γηδαθηηθή ησλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ
4.1. Δηζαγσγή
θνπφο είλαη λα απνθηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί βαζηθέο ικανόηηηερ (=competence, ηο εκηεηαμένο
ζύνολο γνώζευν, δεξιοηήηυν, ζηάζευν και αξιών πος διαθέηει ο εκπαιδεςηικόρ ζηο γνυζηικό, νοηηικό
και αξιακό ηος δςναμικό, ηιρ οποίερ θέηει ζε λειηοςπγία και σπηζιμοποιεί καηά πεπίζηαζη για να
ανηιμεηυπίζει ζςγκεκπιμένερ καηαζηάζειρ και να διεξάγει ζςγκεκπιμένερ δπαζηηπιόηηηερ με επιηςσία)
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνβιεκαηηθή ζρεδίαζεο, πινπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο δηδαθηηθψλ
θαηαζηάζεσλ κε ρξήζε ΣΠΔ. Ζ πξνβιεκαηηθή απηή αθνινπζεί θαηά θχξην ιφγν ηηο αξρέο ηνπ
επνηθνδνκηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα είλαη ηθαλνί
λα πξνηείλνπλ ηελ θαηάιιειε παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ έληαμε
ησλ ΣΠΔ ζηα βαζηθά γλσζηηθά αληηθείκελα.

4.2. Γηδαθηηθή ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ θαη ΣΠΔ
4.2.1. Βαζηθά ζηνηρεία ηεο εμέιημεο ηεο επηζηήκεο θαη ησλ εξγαιείσλ ΣΠΔ γηα ηε κάζεζε ησλ
επηκέξνπο γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ
Ο βαζηθφο άμνλαο ηεο Δλφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηηο αιιαγέο πνπ επηθέξνπλ νη ΣΠΔ ζην αλαιπηηθφ
πξφγξακκα θαη ζηε κάζεζε ησλ επηκέξνπο γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ.
Αναλςηικό ππόγπαμμα (ΑΠ) και ΤΠΔ
Ζ έκθαζε δίλεηαη ζηελ πινπνίεζε δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ επλννχλ ηελ αλάπηπμε απφ ηνπο
καζεηέο γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ πςεινχ επηπέδνπ, πνπ είλαη εγθάξζηεο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ,
φπσο:
 επίιπζε πξνβιήκαηνο
 πεηξακαηηθή δηαδηθαζία
 δξαζηεξηφηεηεο δηεξεχλεζεο θαη αλαθάιπςεο
 κνληεινπνίεζε
 δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε
 ιήςε απφθαζεο
 θξηηηθή ζθέςε
 αλαζηνραζκφο
 λένο– θξηηηθφο γξακκαηηζκφο
ην πιαίζην απηφ νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο
ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
4.2.2. ύγρξνλν ζεσξεηηθό πιαίζην γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ησλ γλσζηηθώλ
αληηθεηκέλσλ

4.2.2.1. Βαζικέρ έννοιερ Γιδακηικήρ ηυν Δπιζηημών
Ζ Γηδαθηηθή έρεη σο αληηθείκελν ηε κειέηε ησλ δηαδηθαζηψλ κεηάδνζεο (απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο)
θαη νηθνδφκεζεο (απφ ηνπο καζεηέο) ησλ γλψζεσλ ζην πιαίζην ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ
(καζήκαηνο) κε απψηεξν ζηφρν ηε βειηίσζε απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ.
Σν βαζηθφ πξφβιεκα κειέηεο ηεο Γηδαθηηθήο είλαη νη πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ζπκβαίλεη θαη θπξίσο
φπνπ δελ ζπκβαίλεη κάζεζε. Με απιφ ηξφπν, ε Γηδαθηηθή κειεηά ηα πξνβιήκαηα ηεο δνπιεηάο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ φηαλ δηδάζθνπλ θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο «δνπιεηάο» ησλ καζεηψλ φηαλ καζαίλνπλ, κε
ζθνπφ λα δψζεη ιχζεηο ζε απηά ηα πξνβιήκαηα.
Σν δηδαθηηθφ ηξίγσλν
Σν δηδαθηηθφ ηξίγσλν καο βνεζά λα ιάβνπκε ππ‟ φςηλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζηηο θνξπθέο
ηνπ. Σν δηδαθηηθφ ηξίγσλν αλαπξνζαξκφδεηαη φηαλ ζηελ ζρέζε απηή εηζάγνληαη θαη νη ΣΠΔ.

Ηδέεο θαη αλαπαξαζηάζεηο
Οη άλζξσπνη γηα λα θαηαλνήζνπλ ηνλ θφζκν πνπ ηνπο πεξηβάιιεη δεκηνπξγνχλ ηδέεο, λνεηηθά
κνληέια θαη αλαπαξαζηάζεηο, κε βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ λα αληηθαζηζηνχλ άιιεο (απνχζεο θαηά
θαλφλα) νληφηεηεο. Οη ηδέεο απηέο ζπάληα αληηζηνηρνχλ κε ηηο επηζηεκνληθέο αληηιήςεηο γηα ηηο
αληίζηνηρεο έλλνηεο ή ηα ηερλνινγηθά αληηθείκελα. Οη ηδέεο ησλ καζεηψλ αιιάδνπλ δχζθνια: βαζηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ είλαη ε αληίζηαζε ζε θάζε κνξθή ζπζηεκαηηθήο ή κε
δηδαζθαιίαο.
Οη αλαπαξαζηάζεηο κπνξνχλ λα εηδσζνχλ σο επεμεγεκαηηθά ζρήκαηα θαη σο γλσζηηθά εκπφδηα ελψ
νη ΣΠΔ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εξγαιεία θαη ηερληθέο γηα αλίρλεπζε ησλ ηδεψλ θαη ησλ
παξαζηάζεσλ. Δηδηθφηεξα, νη ΣΠΔ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ σο εξγαιεία αλάδπζεο ησλ ηδεψλ θαη
ησλ παξαζηάζεσλ ησλ παηδηψλ (π.ρ. κε εξγαιεία ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο) θαη γηα ηε
δεκηνπξγία θαη ηε κειέηε ελαιιαθηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ (π.ρ. νπηηθνπνηήζεηο, πξνζνκνηψζεηο,
κνληέια).
Γλσζηηθέο δπζθνιίεο θαη γλσζηηθά εκπφδηα
Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα γλσξίδεη ηηο γλσζηηθέο δπζθνιίεο θαη γλσζηηθά εκπφδηα ησλ καζεηψλ ηνπ
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηαγεγξακκέλεο απφ ηε βηβιηνγξαθία γλσζηηθέο δπζθνιίεο αλά γλσζηηθφ
αληηθείκελν αιιά θαη ηελ ελ γέλεη εθπαηδεπηηθή ηνπ εκπεηξία. Ζ ζρεδίαζε εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ
πξέπεη λα βαζίδεηαη πάλσ ζε απηή ηε γλψζε.
Δπηπξφζζεηα, ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηηο πξφηεξεο γλψζεηο (ηδέεο αλαπαξαζηάζεηο) ησλ καζεηψλ ηνπ, νη νπνίεο δελ εμαιείθνληαη εχθνια αιιά ζπληζηνχλ ζεκαληηθά
γλσζηηθά εκπφδηα ζηελ νηθνδφκεζε λέσλ γλψζεσλ -αλαθεξφκαζηε ζε απηέο σο δηδαθηηθά εκπφδηα.
εκαληηθφ ξφιν κπνξνχλ λα παίμνπλ νη ΣΠΔ (π.ρ. κηα πξνζνκνίσζε κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ
θαηαλφεζε ελφο θαηλνκέλνπ ή κηαο δηαδηθαζίαο).
Γηδαθηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο
Μειεηά ηηο δηαδηθαζίεο κεηαηξνπήο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο ζε ζρνιηθή γλψζε. Σε κεηάβαζε απφ
έλα “αληηθείκελν επηζηεκνληθήο γλψζεο” ζε έλα “αληηθείκελν δηδαζθαιίαο” (ζε εηδηθφ επίπεδν) κε
ηελ πεξηγξαθή ησλ γεληθψλ κεραληζκψλ πνπ επηηξέπνπλ απηφ ην πέξαζκα.
Γηα ηελ επηινγή θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ζπλεπψο πξέπεη λα ιεθζεί ππ‟ φςηλ πσο ην
πεξηερφκελφ ηνπο έρεη κεηαζρεκαηηζζεί δηδαθηηθά.
Γηδαθηηθφ ζπκβφιαην - Γηδαθηηθή θαηάζηαζε
Σν δηδαθηηθό ζπκβόιαην θαζνξίδεη ηνπο ξφινπο, ηε ζέζε θαη ηηο ιεηηνπξγίεο αλάκεζα ζηνλ
εθπαηδεπηηθφ, ηνπο καζεηέο θαη ηε γλψζε. Πεξηγξάθεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο, ζπλεηδεηέο ή αζπλείδεηεο
πνπ ιακβάλνπλ ρψξα αλάκεζα ζε έλα εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο καζεηέο ηνπ, θπξίσο φζνλ αθνξά ζηελ
νηθνδφκεζε ησλ γλψζεσλ. Γηέπεη, κε άιια ιφγηα, φιε ηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Ρπζκίδεη ηελ
πξνζδνθψκελε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαζεγεηή απφ ηνπο καζεηέο, ησλ καζεηψλ απφ ηνλ θαζεγεηή, ηηο
ζρέζεηο ησλ κελ θαη ησλ δε κε ηε ζηνρεπφκελε θαηά ηε κάζεζε γλψζε. εκαληηθφ ξφιν
δηαδξακαηίδεη ην δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ.

Ζ δηδαθηηθή θαηάζηαζε νξίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ νξγαλσκέλσλ ελεξγεηψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ
αθνξνχλ ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζε έλα ππνθείκελν πνπ καζαίλεη θαη ζε έλα ππνθείκελν πνπ δηδάζθεη
θαη ην πεξηβάιινλ πνπ θηλεηνπνηεί ν εθπαηδεπηηθφο ψζηε ν καζεηήο λα απνθηήζεη ή λα νηθνδνκήζεη
κηα ζπγθεθξηκέλε γλψζε.
Γλσζηηθή θαη θνηλσληθνγλσζηηθή ζχγθξνπζε
Ζ δηεξεχλεζε ησλ «ιαζψλ» ησλ καζεηψλ, ε θαηαλφεζε ηεο πξνέιεπζήο ηνπο θαη ε δεκηνπξγία
δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηελ αλάδεημε θαη ην μεπέξαζκά ηνπο νδεγεί ζηε ηερληθή ηεο αλάπηπμεο
γλσζηηθψλ ζπγθξνχζεσλ. Με ηνλ φξν απηφ ελλννχκε ηε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ζηε ζθέςε ελφο
αηφκνπ εκθαλίδεηαη κηα αληίθαζε ή κηα αζπκβαηφηεηα αλάκεζα ζηηο ηδέεο ηνπ, ηηο αλαπαξαζηάζεηο
ηνπ θαη ηηο πξάμεηο ηνπ.
πρλά ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν θνηλσληθνγλσζηηθή ζχγθξνπζε, πνπ απνηειεί πξντφλ δηαπξνζσπηθήο
αιιειεπίδξαζεο.
Σφζν ε γλσζηηθή φζν θαη ε θνηλσληθνγλσζηηθή ζχγθξνπζε κπνξνχλ λα ιάβνπλ ρψξα κε ρξήζε ησλ
ΣΠΔ (π.ρ. πξνζνκνηψζεηο, ελαιιαθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο, κνληεινπνίεζε).
Γηδαθηηθή βνήζεηα – δηδαθηηθή δηακεζνιάβεζε
Ζ έλλνηα ηεο δηδαθηηθήο βνήζεηαο αθνξά ηηο δηάθνξεο κνξθέο δηδαθηηθήο δηακεζνιάβεζεο πνπ ζέηεη
ζε ιεηηνπξγία ν εθπαηδεπηηθφο φηαλ δηδάζθεη. Ζ δηδαθηηθή βνήζεηα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ
αθνινπζνχκελε ζεσξία κάζεζεο θαη κπνξεί λα είλαη ππνζηεξηθηηθή, ζπλεξεπλεηηθή ή θαζνδεγεηηθή.
Μπνξεί λα ηελ πξνζθέξεη θάπνηνο καζεηήο ζε θάπνηνλ άιιν καζεηή. πλεπψο βαζίδεηαη ζηελ ηδέα
ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη κπνξεί λα ιάβεη ρψξα ζε ζπλζήθεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο.
Καηεγνξίεο δηδαθηηθήο βνήζεηαο:
Α. Παξνρή καζεζηαθψλ πιηθψλ πξνο αιιειεπίδξαζε θαη πεηξακαηηζκφ (π.ρ. θχιια εξγαζίαο)
Β. Παξνρή πξνθνξηθήο πιεξνθνξίαο (πεξηγξαθή πξνβιήκαηνο πξνο επίιπζε ή παξνρή
νδεγίαο)
Γ. Δξσηήζεηο (πξνθνξηθέο ή γξαπηέο)
Δλλνηνινγηθή αιιαγή
Οη ελλνηνινγηθέο δνκέο πνπ ζρεκαηίδνπλ απηνί πνπ καζαίλνπλ δελ είλαη ζηαηηθέο, αιιά αιιάδνπλ
δηαξθψο θαηά ηελ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ. Σνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ππάξρνπζεο γλσζηηθέο δνκέο
κεηαβάιινληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πξφζθηεζεο λέσλ γλψζεσλ ηηο πεξηγξάθεη ε έλλνηα ηεο
ελλνηνινγηθήο αιιαγήο. Απηή κπνξεί λα πξνθχςεη κέζα απφ δηαδηθαζίεο γλσζηηθήο ζχγθξνπζεο, ε
νπνία κε ηε ζεηξά ηεο κπνξεί λα ιακβάλεη ρψξα ζην πιαίζην δξαζηεξηνηήησλ κε ρξήζε ΣΠΔ.
Σχπνη Γηδαθηηθψλ ηξαηεγηθψλ
ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία ν φξνο διδακηική ηεσνική ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ελαιιαθηηθά ηνπ
φξνπ διδακηική ζηπαηηγική. Δλλννχκε κηα ηερληθή, βαζηζκέλε ζπλήζσο ζε αξρέο κηαο παηδαγσγηθήο
ζεσξίαο ή κηαο ζεσξίαο κάζεζεο, κέζῳ ηεο νπνίαο επηδηψθεηαη επίηεπμε ελφο καζεζηαθνχ
απνηειέζκαηνο.

Μπνξνχκε λα ρσξίζνπκε ηηο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο (ή δηδαθηηθέο κεζφδνπο) ζε ηέζζεξηο κεγάιεο
θαηεγνξίεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηηο βαζηθέο ζεσξίεο κάζεζεο: επνηθνδνκηζκφο, θνηλσληθφο
επνηθνδνκηζκφο, θνηλσληθνπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε, ζπκπεξηθνξηζκφο. Ο επνηθνδνκηζκφο θαη ν
ζπκπεξηθνξηζκφο δίλνπλ έκθαζε ζηελ αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ καζεηή ελψ ν θνηλσληθφο
επνηθνδνκηζκφο θαη ε θνηλσληθνπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ζηηο νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε
ζπλεξγαζία.
Δίλαη πξνθαλέο φηη ζην πιαίζην ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε
πεξηζζφηεξεο απφ κία δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ
δηαθνξεηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο.
Α) Δποικοδομιζηικέρ διδακηικέρ ζηπαηηγικέρ
1. Γηεξεύλεζε: ρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε γεληθνχ ηχπνπ κεραληζκνχο ζθέςεο θαη πςεινχ επηπέδνπ
γλσζηηθέο δεμηφηεηεο, πνπ αθνξνχλ ζηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ.
Δλζαξξχλεη ην καζεηή λα εμεξεπλά θαη λα πεηξακαηίδεηαη κε ζηφρν λα αλαθαιχπηεη ζρέζεηο
αλάκεζα ζε έλλνηεο θαη γεγνλφηα.. ην πιαίζην απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο, ζπλήζσο, ρξεζηκνπνηνχκε
ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο θαη κνληεινπνίεζεο.
2. Αλαθάιπςε: Γίλεηαη έκθαζε ζηελ θαηαλφεζε ησλ δνκψλ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ αξρψλ ελφο
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, νη καζεηέο αλαθαιχπηνπλ αξρέο ή αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο κέζῳ
πεηξακαηηζκνχ θαη πξαθηηθήο ζε έλα ρψξν θαη εμαγάγνπλ θαλφλεο θαη ζπκπεξάζκαηα απφ ηα
απνηειέζκαηα απηψλ ησλ εκπεηξηψλ. Όηαλ γίλεηαη ρξήζε απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο ζπλήζσο
απαηηείηαη εκπινθή ζε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία. πλήζσο, ρξεζηκνπνηνχκε ινγηζκηθά
πξνζνκνίσζεο, κνληεινπνίεζεο θαη ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο.
3. ηόρνη - Δκπόδηα: πλνςίδνληαη σο εμήο:
a) Πξνζδηνξίδνπκε ην εκπφδην ην νπνίν θαζηζηνχκε ζηφρν ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο
b) Καζνξίδνπκε ηα ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο έλλνηαο ηελ νπνία ζέινπκε λα θαηαθηήζνπλ
c) Απνζαθελίδνπκε ηηο αθξηβείο δπζθνιίεο θαηαλφεζεο πνπ δεκηνπξγεί ην ζπγθεθξηκέλν
εκπφδην
d) Δληνπίδνπκε ηηο λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ απαξηίδνπλ ηηο ελ ιφγῳ δπζθνιίεο
e) Πξνζδηνξίδνπκε ηηο θαηάιιειεο δηδαθηηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ ππέξβαζε ησλ εκπνδίσλ πξνο
ηελ ελλνηνινγηθή απνζηαζεξνπνίεζε
Παξάδεηγκα, ε ζεψξεζε ηεο γεο σο ην θέληξν ηνπ θφζκνπ. Σα ινγηζκηθά αλνηθηνχ ηχπνπ
ελδείθλπληαη ζε απηνχ ηνπ ηχπνπ ηε δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή.
4. Γλσζηηθέο πγθξνύζεηο: Ζ αζπκβαηφηεηα απηή, γίλεηαη πεγή έληαζεο θαη κπνξεί λα απνηειέζεη
θηλεηήξηα δχλακε ζηελ αλάπηπμε λέσλ γλσζηηθψλ δνκψλ. Όηαλ γίλεηαη ρξήζε απηήο ηεο
ζηξαηεγηθήο δίλεηαη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο ζθέςεο κέζῳ αξλήζεσλ. Σα ινγηζκηθά αλνηθηνχ
ηχπνπ θαη ηδηαίηεξα ηα ινγηζκηθά ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, πξνζνκνίσζεο θαη
κνληεινπνίεζεο είλαη ηα θαηαιιειφηεξα.
Β) Κοινυνικοεποικοδομιζηικέρ διδακηικέρ ζηπαηηγικέρ
5. Δπίιπζε Πξνβιήκαηνο: Αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ πνπ επηηξέπνπλ ηε ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ
αξρηθή θαη ηελ ηειηθή θαηάζηαζε (ζηφρνο) πξνβιήκαηνο θαη ζπλνςίδεηαη σο εμήο:
 Ζ κάζεζε ιακβάλεη ρψξα ζην πιαίζην νπζηαζηηθψλ θαη αλνηθηνχ ηχπνπ πξνβιεκάησλ



Σν πξφβιεκα νδεγεί ηε κάζεζε: νη λέεο γλψζεηο απνθηνχληαη κέζα απφ ηελ επίιπζε ηνπ
πξνβιήκαηνο
 Οη καζεηέο δνπιεχνπλ ζε κηθξέο νκάδεο (ζηελ πεξίπησζε ηεο αηνκηθήο εξγαζίαο, ε επίιπζε
πξνβιήκαηνο αλήθεη ζηηο επνηθνδνκηζηηθέο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο)
 Οη δάζθαινη έρνπλ ην ξφιν ηνπ «δηεπθνιπληή» ηεο κάζεζεο
Σα ινγηζκηθά γεληθήο ρξήζεο θαη ηα ινγηζκηθά αλνηθηνχ ηχπνπ ελδείθλπληαη.
6. Κνηλσληνγλσζηηθέο πγθξνύζεηο: Γίλεηαη έκθαζε ζηε ζπδήηεζε θαη ζηνλ ζρνιηαζκφ
αληηθαηηθψλ απφςεσλ θαη γίλεηαη αληηπαξάζεζε ιαλζαζκέλσλ αληηιήςεσλ ή παιαησκέλσλ
πεπνηζήζεσλ. Σα ινγηζκηθά ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο θαη ηα ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο θαη
κνληεινπνίεζεο ελδείθλπληαη.
Γ) Κοινυνικοπολιηιζμικέρ διδακηικέρ ζηπαηηγικέρ
7. πκκεηνρή ζε νκάδεο ζπδήηεζεο (forums). Οξγάλσζε νκάδσλ ειεθηξνληθήο ζπδήηεζεο (κηθξέο
νκάδεο θαη νιφθιεξεο ηάμεο) κε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ.
8. πλεξγαηηθή δξαζηεξηόηεηα. Κάζε ηχπνπ δξαζηεξηφηεηα ζε νκάδεο πνπ απαηηεί ζπλεξγαζία
αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νκάδαο θαη φρη απιφ θαηακεξηζκφ εξγαζηψλ. πκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο
πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο παξεκβάζεηο ηνπ θαζεγεηή γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα
ζε νκάδεο καζεηψλ. Μηα άιιε ηερληθή αθνξά ζηελ νξγάλσζε παηγληδηψλ ξφισλ. πκπεξηιακβάλεη
φιεο ηηο πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο παξεκβάζεηο ηνπ θαζεγεηή γηα ηελ θαηαλνκή ξφισλ ζε κηα νκάδα
εξγαζίαο καζεηψλ. Σα ινγηζκηθά ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ελδείθλπληαη.
Γ) Σςμπεπιθοπιζηικέρ διδακηικέρ ζηπαηηγικέρ
9. Παξνπζίαζε ηεο απαξαίηεηεο ζεσξίαο: Παξνπζίαζε φιεο ηεο ζεσξίαο πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα
ηελ θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ πξνο κάζεζε. Σα ινγηζκηθά θαζνδήγεζεο θαη ηα ινγηζκηθά πνιπκέζσλ
ελδείθλπληαη.
10. Παξνρή πιεξνθνξηώλ: Πξνθνξηθέο ή γξαπηέο παξεκβάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα παξνρή
πιεξνθνξηψλ ζηνπο καζεηέο. Σα ινγηζκηθά θαζνδήγεζεο θαη ηα ινγηζκηθά πνιπκέζσλ ελδείθλπληαη.
11. Πξαθηηθή θαη εμάζθεζε: (κπνξεί λα γίλεη θαη κε θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ) Οη
καζεηέο εθηεινχλ κηα ζεηξά απφ πξνθαζνξηζκέλεο αζθήζεηο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα:
 λα ηειεηνπνηήζνπλ κηα απνθηεζείζα ηθαλφηεηα
 λα θξεζθάξνπλ πξνεγνχκελεο ηθαλφηεηεο
Σα ινγηζκηθά εμάζθεζεο θαη πξαθηηθήο ελδείθλπληαη.
Ζ έλλνηα ηνπ λένπ γξακκαηηζκνχ
Ζ αλάπηπμε ησλ λέσλ δεμηνηήησλ (ηερληθψλ, ιεηηνπξγηθψλ, θξηηηθψλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
παξαγσγή θαη πξφζιεςε ιφγνπ ζε ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα.
4.2.3. Ρόινη, αληηιήςεηο θαη παξαδνρέο εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ αλαθνξηθά κε ην γλσζηηθό
αληηθείκελν θαη ππό ην πξίζκα ησλ ΣΠΔ

4.2.3.1. Σηάζειρ και ανηιλήτειρ ηυν εκπαιδεςηικών για ηιρ ΤΠΔ
Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί αλαγλσξίδνπλ φηη νη ΣΠΔ απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ
εθπαίδεπζε θαη επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ ηηο ζρεηηθέο ηερληθέο δεμηφηεηεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά,
φκσο, είλαη ιηγφηεξν ζεηηθνί γηα ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ ηάμε θαη αθφκε ιηγφηεξν
πεπεηζκέλνη γηα ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο λα βειηηψζνπλ ηε δηδαζθαιία. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη
εθπαηδεπηηθνί αληηιακβάλνληαη ηηο ΣΠΔ σο έλα λέν γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη φρη σο έλα λέν
εξγαιείν αιιειεπίδξαζεο ησλ καζεηψλ κε ηε γλψζε.
Πνιιέο έξεπλεο δείρλνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε γλψζεηο θαη εκπεηξία ζηνπο ππνινγηζηέο έρνπλ
πεξηζζφηεξν ζεηηθέο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε, ελψ ε
απνηειεζκαηηθή θαηάξηηζε θαη επηκφξθσζή ηνπο επλνεί ηηο ζεηηθέο ζηάζεηο ηνπο. Παξφηη νη
εθπαηδεπηηθνί δείρλνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ λα επηκνξθσζνχλ, ηειηθά ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ
πεξηνξηδφκελνη ζε κηα ζεηξά ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο, φπσο
επεμεξγαζία θεηκέλνπ (ζεκεηψζεηο, θπιιάδηα, δηαγσλίζκαηα, βαζκνινγία θιπ.) ή αλαδήηεζε
πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν.
Ζ ζηάζε (attitude) ζρεηηθά κε ηνπο ππνινγηζηέο θαη ηηο ΣΠΔ έρεη αλαδείμεη ηέζζεξηο άκεζα
ζπζρεηηδφκελεο δηαζηάζεηο-παξακέηξνπο:
1. Φφβνο ή επηθπιαθηηθφηεηα (anxiety) γηα ηε ρξήζε ππνινγηζηψλ θαη εξγαιείσλ ησλ ΣΠΔ
2. Απηνεθηίκεζε (self-efficacy) θαη εκπηζηνζχλε ζηηο ηθαλφηεηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ
3. Δπηζπκία θαη επραξίζηεζε γηα ηε ρξήζε ππνινγηζηψλ θαη εξγαιείσλ ησλ ΣΠΔ
4. Αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηελ αμία θαη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε
Δλψ νη δηαθνξέο θχινπ ζρεηηθά κε ηηο ΣΠΔ πεξηνξίδνληαη, ππάξρνπλ αθφκε ζεκαληηθέο δηαθνξέο
ζηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο (εκθαλίδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ θφβν γηα ηνπο
ππνινγηζηέο (computerphobia) θαη απνθεχγνπλ ηε ρξήζε ηνπο) ελψ νη θαζεγεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο
ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ππνινγηζηέο ζηελ ηάμε ηνπο.
Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο δεπηεξνβάζκηαο έρνπλ θαιχηεξε εθπαίδεπζε θαη πςειφηεξε απηνπεπνίζεζε
απφ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο.
4.2.3.2. Σηάζειρ και αναπαπαζηάζειρ ηυν μαθηηών για ηιρ ΤΠΔ
Ζ αλαπαξάζηαζε πνπ έρεη ην παηδί είλαη ν πξψηνο δεζκφο πνπ κπνξεί λα έρεη κε ηε λέα γλψζε. Απηήλ
πξφθεηηαη λα αλαπηχμνπκε κε ηε δηδαζθαιία ελψ αλ ηελ αγλνήζνπκε δελ ηελ εμαιείθνπκε αιιά
απιψο ηελ απσζνχκε.
Θέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ:
 Αξλεηηθή ζηάζε πνπ εγγίδεη ηελ πιήξε απφξξηςε (δελ ιακβάλνπλ ππ‟ φςηλ ηηο
αλαπαξαζηάζεηο ησλ καζεηψλ)
 Γελ ελνρινχληαη απφ ηνλ ηξφπν έθθξαζεο ησλ καζεηψλ (ιακβάλνπλ ππ‟ φςηλ ηηο
αλαπαξαζηάζεηο ησλ καζεηψλ)
 Οθείιεη λα κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο ηνπ λα εθθξάζνπλ ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπο κε
ηξφπν επαξθψο μεθάζαξν θαη λα ηηο ιακβάλεη ππ‟ φςηλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ (δελ ζπκθσλεί
νχηε κε ηελ αξλεηηθή ζηάζε ηεο πξψηεο νχηε κε ηελ αηζηνδνμία ηεο δεχηεξεο)

4.2.4. Παξνπζίαζε, ζύγθξηζε θαη πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ επίδξαζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηακόξθσζε
ηεο δηδαθηηθήο ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ. Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ε δηαρείξηζή ηνπο κε
ηηο ΣΠΔ
Έκθαζε ζηε κειέηε θαη ρξήζε ζελαξίσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ επηθεληξψλνπλ ζηα παξαθάησ (ζε
ζπλάξηεζε κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν):
 Δχξεζε, θσδηθνπνίεζε, ηαμηλφκεζε, δηαρείξηζε, ζπζρέηηζε θαη γξαθηθή αλαπαξάζηαζε
δεδνκέλσλ
 Αλίρλεπζε ζρέζεσλ κεηαμχ δεδνκέλσλ θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ
 Υξήζε, εξκελεία, αμηνιφγεζε ζπκβνιηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ
 Υξήζε πνιιαπιψλ θαη δηαζπλδεφκελσλ αλαπαξαζηάζεσλ
 Αλάπηπμε δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο ζηα πιαίζηα νκαδηθήο δνπιεηάο
ρεηηθά εξσηήκαηα πνπ κπνξεί λα ηεζνχλ ζε δηαπξαγκάηεπζε είλαη:
 Λακβάλεη ππ‟ φςηλ ηνπ ηηο ηδέεο θαη ηηο παξαζηάζεηο ησλ παηδηψλ;
 Βαζίδεηαη πάλσ ζε απηέο θαη πξνηείλεη ιχζεηο κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπο;
 Πψο γίλεηαη ν κεηαζρεκαηηζκφο θαη πψο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα πξνζθεξφκελα απφ ην ζχζηεκα
ηερλνινγηθά εξγαιεία;
 Ση ηχπνπ δηδαθηηθέο θαηαζηάζεηο επλνεί ην εθπαηδεπηηθφ ζελάξην (φπσο αηνκηθέο ή
ζπιινγηθέο) θαη ηη ηχπνπ δηδαθηηθέο βνήζεηεο πξνηείλεη;
 Πξνηείλεη γλσζηηθνχ ηχπνπ ζπγθξνχζεηο θαη πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ
ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε απηή ηε δηαδηθαζία;
 Δπλννχληαη θαη πψο νη δηαδηθαζίεο ελλνηνινγηθήο αιιαγήο;
 Πψο νξγαλψλνληαη νη αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζε καζεηέο, ινγηζκηθφ θαη εθπαηδεπηηθνχο;
Έλα εθπαηδεπηηθφ ζελάξην πνπ αμηνπνηεί ηηο ΣΠΔ κπνξεί λα επλνήζεη ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ
(ζχλνιν γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ) πςεινχ επηπέδνπ απφ ηνπο καζεηέο, φπσο:
 Ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ
 Αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο
 Ηθαλφηεηα δηεξεχλεζεο θαη αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ζε έλα επξχ θάζκα δεδνκέλσλ
 Αλάπηπμε δεμηνηήησλ ιήςεο απφθαζεο
 Γπλαηφηεηα κνληεινπνίεζεο θαηλνκέλσλ θαη θαηαζηάζεσλ ησλ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ
 Ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο θαη απφ θνηλνχ πξνζέγγηζεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ
 Γηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο
 Αλάπηπμε δεμηνηήησλ κεηαθνξάο γλψζεσλ απφ έλα πιαίζην ζε έλα άιιν

4.3. Αμηνιόγεζε θαη πξνζαξκνγή εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα

4.3.1. Γιώζζα
Σηόσορ ηηρ ενόηηηαρ
Ζ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο αμηνιφγεζεο ηνπ ζρεηηθνχ ινγηζκηθνχ, ε αμηνιφγεζε ζελαξίσλ θαη ε
ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζελαξίσλ πνπ ζα αμηνπνηνχλ ηα ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα (φπσο ε
επεμεξγαζία θεηκέλνπ) πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ πνιπγξακκαηηζκνχ.
Πποηεινόμενα λογιζμικά (ενδεικηικά)
1. Κιεηζηά πεξηβάιινληα θαη ζπζρέηηζή ηνπο κε ηηο ζχγρξνλεο γισζζνδηδαθηηθέο αληηιήςεηο (π.ρ
ινγηζκηθά Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, Ηδενθαηαζθεπέο, Λνγνκάζεηα, θιπ.)
2. Αλνηρηά πεξηβάιινληα θαη γισζζηθή δηδαζθαιία (Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ, ψκαηα Κεηκέλσλ,
Ζιεθηξνληθά Λεμηθά Κφκβνπ Διιεληθήο Γιψζζαο)
3. Ζιεθηξνληθά πεξηβάιινληα παξαγσγήο ιφγνπ: ηδηαηηεξφηεηεο πνπ παξνπζηάδεη ην ςεθηαθφ θείκελν
4. Λνγηζκηθφ ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο (π.ρ. Inspiration ή Kidspiration, CmapTools)
Παιδαγυγική πποζέγγιζη
Α. Ζ γιψζζα σο αληηθείκελν δηδαζθαιίαο
Ζ έκθαζε δίλεηαη ζηελ ππνζηήξημε πνπ παξέρνπλ ηα θιεηζηά θαη αλνηρηά πεξηβάιινληα ζε δεηήκαηα
γισζζηθήο ελεκεξφηεηαο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο γιψζζαο.
Β. Ζ γιψζζα σο κέξνο ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ θαη ΣΠΔ
Ζ έκθαζε δίλεηαη ζηηο ΣΠΔ σο κέζα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ:
 ηερληθέο ηδηαηηεξφηεηεο ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή ηερλνινγία παξαγσγήο θαη πξφζιεςεο
ιφγνπ (π.ρ. ν επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ θαη ηα ζπλνδεπηηθά εξγαιεία ηνπ: δηνξζσηήο, ιεμηθφ
ζπλσλχκσλ)
 Γεκηνπξγία απζεληηθψλ πεξηζηάζεσλ επηθνηλσλίαο, ρξήζε δηαθνξνπνηεκέλνπ –
επηθνηλσληαθνχ ιφγνπ
 Αλάιπζε ησλ πεξηζηάζεσλ επηθνηλσλίαο θαη δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ θεηκέλνπ:
ζπκβαηηθνχ, ςεθηαθνχ
 Ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ςεθηαθνχ θεηκέλνπ. Δμνηθείσζε κε δηαθνξεηηθά θεηκεληθά είδε, ην
ππεξθείκελν, ηα πνιπηξνπηθά θείκελα, ηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ σο
πεξηβαιιφλησλ αλαδήηεζεο γισζζηθνχ πιηθνχ
Γ. Σα ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα σο πεξηβάιινληα δηδαζθαιίαο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ
Σέηνηα πεξηβάιινληα είλαη ηα πξνγξάκκαηα Δπεμεξγαζίαο θεηκέλνπ πνπ επηηξέπνπλ λα αληηιεθζνχκε
ην γξάςηκν σο δηαδηθαζία.

4.3.2. Ιζηνξία
Σηόσορ ηηρ ενόηηηαρ
Ζ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ηζηνξίαο, ε αλάπηπμε ηεο
ηθαλφηεηαο πξνζαξκνγήο εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δφκεζε ησλ ηζηνξηθψλ
ελλνηψλ θαη ε αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο.
Πποηεινόμενα λογιζμικά (ενδεικηικά)
Ηζηνξηθνί θαη γεσγξαθηθνί αηιάληεο ζε ςεθηαθή κνξθή (Ηζηνξηθφο Άηιαληαο CENTENNIA,
GoogleMaps)
21 Δλ πιψ, Θχκεζηο, Γεκφζηνο θαη Ηδησηηθφο Βίνο ζηελ Αξραία Διιάδα, Καζηαιία Λνγηζκηθφ
ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο (π.ρ. Inspiration ή Kidspiration, CmapTools)
Μεραλέο αλαδήηεζεο – Γηαδίθηπν
Φεθηαθέο εγθπθινπαίδεηεο (ζε on line κνξθή, φπσο Wikipedia)
Παιδαγυγική πποζέγγιζη
Γχν είλαη νη βαζηθνί άμνλεο κειέηεο θαη αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην πιαίζην
ηεο πινπνίεζεο ζελαξίσλ γηα ηελ Ηζηνξία:
1. Γφκεζε θχξησλ ηζηνξηθψλ ελλνηψλ κε ηε βνήζεηα ησλ ΣΠΔ:
 Δμέηαζε αηηίσλ θαη απνηειεζκάησλ, αλίρλεπζε θηλήηξσλ
 Υξήζε ηεθκεξίσλ θαη ηζηνξηθψλ πεγψλ
 Καηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηνπ ρψξνπ, ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο αιιαγήο
 πζρέηηζε ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ – θαηαζθεπή ρξνλνινγηθψλ πηλάθσλ
 Αλαδήηεζε ζηνηρείσλ γηα ηελ θαζεκεξηλή δσή παηδηψλ πνπ έδεζαλ ζε κηα πξνγελέζηεξε
ηζηνξηθή πεξίνδν
 Σελ θαιιηέξγεηα ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη δηαδηθαζηψλ έξεπλαο κε ηε ρξήζε γξαπηψλ θαη πιηθψλ
ηζηνξηθψλ ηεθκεξίσλ
 Σελ άκεζε πξφζβαζε ζε γλψζε πνπ πξνέξρεηαη απφ δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο πεγέο θπξίσο
κέζῳ αλαδήηεζεο ηζηνξηθψλ πεγψλ ζην Γηαδίθηπν
 Σε δηεξεχλεζε ηζηνξηθψλ ελλνηψλ ππφ πνιιαπιέο πξννπηηθέο
2. Υξήζε ησλ ΣΠΔ εθεί πνπ πζηεξεί ν ζπκβαηηθφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο:
 Λεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά (ε δπλαηφηεηα εκπινπηηζκνχ ηνπ πιηθνχ, νη πνιιαπιέο
αλαπαξαζηάζεηο, ηα εξγαιεία γηα αλαδήηεζε θαη ζπγθξηηηθή κειέηε ηνπ πιηθνχ, ε δεκηνπξγία
εξκελεπηηθψλ κνληέισλ, θιπ.)
 Γεμηφηεηεο πνπ είλαη επηζπκεηφ λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο (ζρέζε αίηηνπ – αηηηαηνχ, έληαμε
ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ ζην ρξφλν θαη ζην ρψξν, θαηαλφεζε ηζηνξηθψλ ελλνηψλ θιπ.)
Γιδακηικά ζενάπια με σπήζη ηυν ΤΠΔ ζηη διδαζκαλία ηηρ Ιζηοπίαρ
Πξέπεη λα επηηξέπνπλ:
 Πνιιαπιή θαη ελαιιαθηηθή αλαπαξάζηαζε πιεξνθνξηψλ θαη ζχλζεησλ ηδεψλ
 Γπλαηφηεηα άληιεζεο θαη θαηάηαμεο ηεο ηζηνξηθήο πιεξνθνξίαο

 Γπλαηφηεηα πνιπηξνπηθήο παξνπζίαζεο θαη επεμεξγαζίαο ηεο ηζηνξηθήο πιεξνθνξίαο
 Γπλαηφηεηα ελίζρπζεο ηνπ ρσξνρξνληθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ
Δηδηθφηεξα, έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ηζηνξίαο πξέπεη:
1. Να επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε γλψζεο πνπ είλαη ηζηνξηθά έγθπξε
2. Να πξνσζεί ηε δηεξεχλεζε ησλ ηζηνξηθψλ ηεθκεξίσλ (κε δπλαηφηεηεο αλαδήηεζεο πιηθνχ ζηε
βάζε απιψλ ή θαη ζχλζεησλ θξηηεξίσλ)
3. Να πξνάγεη ηε ρξήζε ηζηνξηθψλ πεγψλ επλνψληαο ηελ αλαδήηεζε θαη ηε αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ
θαη λα επλνεί ηηο δεμηφηεηεο επεμεξγαζίαο ηνπο (εμνηθείσζε κε ηελ ηαπηφηεηα θαη ηα είδε ησλ πεγψλ,
επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ)
4. Να πξνάγεη ηε δηαηχπσζε επηρεηξεκάησλ θαη αηηηαθψλ ζπλαθεηψλ θαη λα πξνηείλνπλ
πνιπδηάζηαηεο θαη πνιπεπίπεδεο αηηηαθέο ζρέζεηο
5. Να ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ ηζηνξηθψλ ελλνηψλ ηεο αηηίαο θαη ηεο αιιαγήο
6. Να βνεζά ηνπο καζεηέο ψζηε λα θαηαλννχλ ηζηνξηθνχο φξνπο, θαζψο θαη λα νξγαλψλνπλ ηζηνξηθέο
έλλνηεο κε επαγσγηθή θαη παξαγσγηθή κέζνδν (κεηάβαζε απφ ηελ ηζηνξηθή πιεξνθνξία ζηελ έλλνηα
θαη αληίζηξνθα)
7. Να νηθνδνκεί ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρψξνπ θαη ρξφλνπ, λα επλνεί δειαδή ηνπο καζεηέο λα
εληάζζνπλ ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν
8. Να επηηξέπεη ηελ θαηαλφεζε ηεο ηζηνξηθήο κεηαβνιήο θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ ηελ πξνζδηνξίδνπλ
9. Να ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο σο πξντφλ κηαο επνρήο, σο νιφηεηα πνπ
πξνθχπηεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ρξφλν απφ ηε ζχγθιηζε πνιιψλ θαη πνηθίισλ παξαγφλησλ
10. Να βνεζά ηνπο καζεηέο λα νξγαλψλνπλ θαη λα επηθνηλσλνχλ ηα ηζηνξηθά ηνπο επξήκαηα
11. Να παξέρεη δπλαηφηεηεο εκπινπηηζκνχ ηνπ πιηθνχ απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο (π.ρ. ζηελ
πεξίπησζε ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο)
12. Να πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο νξγάλσζεο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ ηζηνξηθνχ πιηθνχ κε βάζε
ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα
13. Να επλνεί ηε δπλαηφηεηα ζπγθξηηηθήο κειέηεο ηνπ παξερφκελνπ πιηθνχ
14. Να ππνζηεξίδεη πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο ηζηνξηθψλ ζεκάησλ – ελλνηψλ
15. Να επηηξέπεη ηε ζχλζεζε κηαο αθήγεζεο
16. Να νδεγεί ζηελ θαηαζθεπή εξκελεπηηθψλ κνληέισλ απφ ηνπο καζεηέο
4.3.3. Μαζεκαηηθά
Σηόσορ ηηρ ενόηηηαρ
Ζ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο αμηνιφγεζεο ηνπ ζρεηηθνχ ινγηζκηθνχ, ε αμηνιφγεζε ζελαξίσλ θαη ε
ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζελαξίσλ πνπ ζα αμηνπνηνχλ ηα αλνηθηά ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα (φπσο
ηα ινγηζηηθά θχιια ή ηα απιά πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα) πξνο ηελ αλάπηπμε κεζνδηθήο θαη
αλαιπηηθήο ζθέςεο απφ ηνπο καζεηέο.
Πποηεινόμενα λογιζμικά (ενδεικηικά)
Λνγηζηηθφ Φχιιν κε έκθαζε ζηηο καζεκαηηθέο ηνπ έλλνηεο
Πεξηβάιινλ δπλακηθήο γεσκεηξίαο (Cabri Γεσκέηξεο ή Geometer‟s SketchPad)
Γεκηνπξγφο Μνληέισλ ΗΗ
πζηήκαηα θιεηζηνχ ηχπνπ (π.ρ. Λνγηζκηθφ Α΄ & Β΄ Γεκνηηθνχ γηα ηα Μαζεκαηηθά, ΠΗ) γηα κηθξέο
ειηθίεο

Πεξηβάιινληα αλνηθηνχ ηχπνπ (π.ρ. KidPix Deluxe) γηα κηθξέο ειηθίεο
Πεξηβάιινληα ηχπνπ Logo, π.ρ. MicroWorlds Pro θαη Υεισλφθνζκνο γηα ηηο κεγάιεο ηάμεηο ζην
Γεκνηηθφ ή Logo Ναχηεο γηα ηηο κηθξέο ηάμεηο ζην Γεκνηηθφ ή ην Νεπηαγσγείν
Υξήζε βάζεσλ δεδνκέλσλ, ηχπνπ Σαμηλνκνχκε θαη TableTop Jr
Παιδαγυγική πποζέγγιζη
Πξέπεη λα ιακβάλεη ππ‟ φςηλ θαη ηα αθφινπζα:
1. Δλίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ινγηθψλ δηεξγαζηψλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ
2. Άζθεζε ζηε ζαθή δηαηχπσζε ησλ λνεηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ
3. Αλάπηπμε ηεο παξαηεξεηηθφηεηαο, ηεο απηνζπγθέληξσζεο θαη ηεο πξνζνρήο
Δηδηθφηεξα, γηα ην Γεκνηηθφ, κε ρξήζε ινγηζηηθψλ θχιισλ, βάζεο δεδνκέλσλ, πεξηβάιινλ
ηχπνπ Logo θαη Γεκηνπξγνχ Μνληέισλ, θαη ελίνηε ζπλδπαζηηθά:
 ζπκβνιηθή έθθξαζε θαη (πνιιαπιή) αλαπαξάζηαζε καζεκαηηθψλ ελλνηψλ
 αλαθάιπςε καζεκαηηθψλ ζρέζεσλ θαη ηδηνηήησλ
 θαηαζθεπή απιψλ καζεκαηηθψλ κνληέισλ
 δηαηχπσζε εηθαζηψλ θαη ηνλ έιεγρφ ηνπο
 ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη αλαπαξάζηαζε δεδνκέλσλ
4. Δθαξκνγή ζε πξαγκαηηθνχ ηχπνπ πξνβιήκαηα
6.5.4. Μειέηε Πεξηβάιινληνο
Σηόσορ ηηρ ενόηηηαρ
ηφρνη ηεο ελφηεηαο ε αλάπηπμε ηθαλνηήησλ έξεπλαο, πεηξακαηηζκνχ θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ απφ
ηνπο καζεηέο κέζῳ θαηάιιεισλ ζελαξίσλ κε ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα.
Πποηεινόμενα λογιζμικά (ενδεικηικά)
Γηα ηε κειέηε ηνπ Πεξηβάιινληνο (θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο)
Δγθπθινπαίδεηα ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο
Πψο ιεηηνπξγνχλ νη κεραλέο
Αλαθαιχπησ ηε Γε
Λνγηζκηθφ ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, φπσο ην Inspiration ή ην Kidpsiration
Γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο
πζηήκαηα πξνζνκνηψζεσλ θαη κνληεινπνίεζεο (Γαία ΗΗ, Γεκηνπξγφο Μνληέισλ ΗΗ)
Υξήζε ζπζηεκάησλ νπηηθνπνίεζεο κέζῳ Γηαδηθηχνπ (π.ρ. applets, Google Earth, Google
Maps, θιπ.)
Παιδαγυγική πποζέγγιζη
χλδεζε ησλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ γεληθνχ κέξνπο κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη
αλάπηπμε κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνλ αλαζηνραζκφ ζηε δηδαθηηθή
πξαθηηθή.
Δηδηθφηεξα ηα δηδαθηηθά ζελάξηα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα αθνξνχλ:







πξνζνκνίσζε θαηλνκέλσλ θαη θαηαζηάζεσλ
κνληεινπνίεζε
δηαηχπσζε ππνζέζεσλ, πεηξακαηηθφο έιεγρνο ηνπ θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ
εξγαζηεξηαθή πξνζέγγηζε
ζπδήηεζε γηα εηδηθά πεξηβάιινληα, φπσο εξγαζηήξηα βαζηζκέλα ζε ππνινγηζηέο (MBL) θαη
ζπζηήκαηα Ρνκπνηηθήο (π.ρ. ζπζηήκαηα ηχπνπ Logo-Lego)

6.5.5. Αλάπηπμε ηεο Γεκηνπξγίαο θαη ηεο Έθθξαζεο
Πποηεινόμενα λογιζμικά
Λνγηζκηθά αλάπηπμεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο κέζῳ δξαζηεξηνηήησλ δεκηνπξγίαο εηθφλσλ, ζρεδίσλ
θαη γξαθηθψλ.
Λνγηζκηθά αλαπαξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο ήρνπ θαη βίληεν: ππάξρεη πιεζψξα ινγηζκηθψλ ζε απηέο
ηηο θαηεγνξίεο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηά πνπ είλαη ελζσκαησκέλα ζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα
ή ειεχζεξα ινγηζκηθά πνπ βξίζθνληαη ζην Γηαδίθηπν.
Ζ ελφηεηα απηή αθνξά θπξίσο ηελ πξνζρνιηθή θαη ηελ πξψηε ζρνιηθή ειηθία.
ρεηίδεηαη κε ηα εηθαζηηθά θαη αθνξά θαηαξρήλ ηνλ αηζζεηηθφ ηνκέα πνπ αζρνιείηαη κε ηελ
αθχπληζε θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο αηζζεηηθήο επαηζζεζίαο ησλ κηθξψλ
παηδηψλ θαη ζηνρεχεη ζηελ πιήξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο.
Έκθαζε δίλεηαη ζηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία, ζηελ επηζπκία γηα ζπκκεηνρή ζε θαιιηηερληθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ εξγαιείσλ (ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ γηα ζρέδην θαη
δσγξαθηθή) πνπ επηηξέπνπλ ηελ έθθξαζε θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ παηδηψλ. Υαξά ηεο
πξνζσπηθήο δεκηνπξγίαο.
Υξήζε ινγηζκηθψλ γηα αλαπαξαγσγή θαη απιή επεμεξγαζία ήρνπ θαη βίληεν θαη ζρεδίαζε
αλαπηπμηαθά θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ. Σα ζελάξηα είλαη ζθφπηκν λα έρνπλ δηαζεκαηηθή πθή θαη
λα ζπλδένληαη κε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Να ζπλδπάδνληαη θαη κε
άιινπ ηχπνπ ινγηζκηθά (ζπζηήκαηα ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, επεμεξγαζία θεηκέλνπ,
ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο κέζῳ Γηαδηθηχνπ θαη πεξηβάιινληα αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ).

Μέξνο Γεύηεξν
Έληαμε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα ΑΠ εηδηθόηεηαο κέζῳ
ζελαξίσλ

Δλδεηθηηθά εθπαηδεπηηθά ζελάξηα κε ινγηζκηθά θαη
εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα
Λεπηομέπειερ ζηιρ ζελίδερ 181-451.

