
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

 

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», ΣΤΗΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε., 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

 

του 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΟΥΤΑ 

 
 
 
 

Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του  
μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης 

στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης 
(με Ειδίκευση στην «Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση») 

 
 

 

 

 

 

 
Ιούνιος, 2018  

 

(Ιούλιος, 2018) 

 

 

 

 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

© ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 2018 

Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.), η οποία εκπονήθηκε στα πλαίσια 

του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου 

Μάθησης, (στην Κατεύθυνση: Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση), και τα 

λοιπά αποτελέσματα αυτής αποτελούν συνιδιοκτησία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του 

φοιτητή, ο καθένας από τους οποίους έχει το δικαίωμα ανεξάρτητης χρήσης και αναπαραγωγής 

τους (στο σύνολο ή τμηματικά) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, σε κάθε περίπτωση 

αναφέροντας τον τίτλο και το συγγραφέα και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπου εκπονήθηκε 

η Μ.Δ.Ε. καθώς και τον Επιβλέποντα Καθηγητή και την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

 

 



iii 
 

 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

 

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», ΣΤΗΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε., 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

 

του 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΟΥΤΑ 

 
 
 
 
 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή 

 
Επιβλέπων καθηγητής: Καθηγητής Βασίλειος Δαγδιλέλης 
Μέλη:    Επ. Καθηγητής Νικόλαος Φαχαντίδης 
    Αν. Καθηγητής Θεόδωρος Κασκάλης 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Ιούνιος, 2018  

 

 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφιερώνεται στη σύζυγο και στο γιο μας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

Πρόλογος 

Η πληροφορική εισήχθη στο υποχρεωτικό πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολείων της 

επικράτειας, αρχικά από το σχολικό έτος 2016-2017, για τα 4θέσια και άνω Δημοτικά 

Σχολεία και από το 2017-2018, για τα ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία (1/θέσια, 2/θέσια, 

3θέσια), με τίτλο μαθήματος: «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών». 

Ο εκπαιδευτικός πληροφορικής δεν κατευθύνεται από συγκεκριμένο σχολικό 

εγχειρίδιο, αλλά μελετώντας τους άξονες μαθησιακών στόχων που τίθενται στα Α.Π.Σ. 

και Δ.Ε.Π.Π.Σ., μπορεί να σχεδιάσει διδακτικές δραστηριότητες, αξιοποιώντας και 

πηγές του διαδικτύου. Σε αυτό το πλαίσιο, την πιο γενική μορφή σχεδίασης 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας, αποτελεί το σενάριο διδασκαλίας, το οποίο περιγράψει 

με προσοχή κάθε βήμα που θα ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός, στην πορεία της μάθησης. 

Τα βήματα τεκμηριώνονται με βάση τις θεωρητικές προσεγγίσεις της μάθησης και 

ταυτίζονται με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ.. 

Στην περίπτωση που το διδακτικό σενάριο υποστηρίζεται από τις Τεχνολογίες  της 

Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), αξιοποιεί εκπαιδευτικά εργαλεία, όπως 

τα λογισμικά ή άλλες ψηφιακές τεχνολογίες (Μικρόπουλος και Μπέλλου, 2010). Η 

χρήση των Τ.Π.Ε. στο διδακτικό σενάριο δεν σημαίνει απλά συνεπικουρία της 

διδακτικής και της μαθησιακής διαδικασίας, αλλά δύναται να προωθήσει καινοτόμες 

μαθησιακές καταστάσεις και να προάγει νέες διδακτικές στρατηγικές.  

Οι Τ.Π.Ε., ως ψηφιακά μέσα, μπορούν να αξιοποιηθούν παιδαγωγικά, ώστε να 

προσελκύσουν το ενδιαφέρον των μαθητών, να τους ενεργοποιήσουν, να στηρίξουν 

διερευνητικές και ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες. Τα παραπάνω συμπεράσματα 

προκύπτουν τόσο από παρελθοντικές έρευνες στο εκπαιδευτικό χώρο, όσο και από την 

παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.). Το μέσο δε της έρευνας 
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Περίληψη 

Στη σημερινή εποχή της ψηφιακής επανάστασης, οι τεχνολογίες της πληροφορίας και 

των επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση τόσο ως τεχνολογικό 

εργαλείο προς επίλυση τεχνικών προβλημάτων, όσο και ως γνωστικό εργαλείο για την 

υποστήριξη σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων, όπως διερευνητικές, διαθεματικές 

και ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες. Η παραπάνω προσέγγιση συμβαδίζει με την 

εποικοδομιστική θεωρία μάθησης, η οποία υποστηρίζει την προσέλκυση του 

ενδιαφέροντος και την ενεργοποίηση των μαθητών, κατά την μαθησιακή διαδικασία. 

Η καινούργια αυτή κουλτούρα που εισάγεται στον εκπαιδευτικό χώρο, διαφοροποιεί 

τους παράγοντες της μάθησης, μεταξύ των οποίων και το ρόλο του εκπαιδευτικού. 

Εφόσον εισέρχονται εξωτερικές πηγές μάθησης όπως το διαδίκτυο,  τα δεδομένα σε 

ψηφιακά μέσα αποθήκευσης, οι βάσεις δεδομένων κ.λπ., πρέπει να εξελιχθεί ο 

παραδοσιακός ρόλος του εκπαιδευτικού, που ουσιαστικά αποτελούσε τον μεταφορέα 

της γνώσης προς τους μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί δεν χρειάζεται να γνωρίζουν τα πάντα, 

αλλά «καλούνται» στο ρόλο του βοηθού και του συμβούλου του μαθητή.  

Ο διδάσκων όμως, προκειμένου η μαθησιακή διαδικασία να αποφέρει θετικά 

αποτελέσματα στο μέγιστο βαθμό, πρέπει να σχεδιάσει τη διδασκαλία του σε ένα 

οργανωμένο μαθησιακό-διδακτικό πλαίσιο.  Το πλαίσιο αυτό στην πιο γενική του 

μορφή υλοποιείται με το σενάριο διδασκαλίας, το οποίο περιγράφει με προσοχή κάθε 

βήμα που θα ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός, τεκμηριωμένο σύμφωνα με τις θεωρίες 

μάθησης.  

Στην παρούσα έρευνα σχεδιάστηκαν συνολικά δύο διδακτικά σενάρια, υποστηριζόμενα 

από Τ.Π.Ε. και υλοποιήθηκαν σε τμήματα των δύο τελευταίων τάξεων της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σκοπός τους ήταν η διερεύνηση χαρακτηριστικών των 

Τ.Π.Ε. ως μέσο προσέλκυσης του ενδιαφέροντος των μαθητών, της ενεργοποίησης τους 

και της ενίσχυσης διερευνητικών και ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων. Μέσω 

συγκέντρωσης ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων έγινε προσπάθεια για σύγκριση και  

εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων. Σε αυτή τη μεικτή προσέγγιση έγινε χρήση 

της παρατήρησης και του ερωτηματολογίου, μέσω των οποίων επιβεβαιώθηκαν οι 

ερευνητικές υποθέσεις για την ενισχυτική δράση των Τ.Π.Ε., στην εκπαίδευση. 

Λέξεις Κλειδιά: διδακτικά σενάρια, Τ.Π.Ε., γνωστικά εργαλεία, παιδαγωγική 

αξιοποίηση, Δημοτικό σχολείο. 
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Abstract 

In today's era of the digital revolution, Information and communication technology 

(ICT) is used in education both as a technological tool to solve technical problems and 

as a cognitive tool for supporting modern pedagogical approaches such as exploratory, 

cross-thematic and collaborative activities. The above approach goes hand in hand with 

the constructive learning theory, which supports the attraction of interest and activation 

of students during the learning process. 

 

This new culture, introduced into the educational field, differentiates the factors of 

learning, including the role of the teacher. Since external learning sources such as the 

Internet, data in digital storage media, databases, etc., the traditional role of the teacher, 

which was essentially the carrier of knowledge to students, has to evolve. Teachers do 

not need to know everything, but they are "invited" to the role of the student's assistant 

and counselor. 

 

However, in order for the learning process to produce positive results to the fullest 

extent, the instructor should plan his / her teaching in an organized learning-didactic 

framework. This framework in its most general form is implemented with the 

educational scenario, which carefully describes each step that the teacher follows, 

documented according to the learning theories. 

 

In the present study a total of two educational scenarios, supported by ICT, were 

designed. and were implemented in parts of the last two classes of Primary Education. 

Their purpose was to investigate the characteristics of ICTs. as a means of attracting 

students' interest, activating them and exploratory and cooperative activities. By 

compiling qualitative and quantitative data, an effort was made to compare and extract 

safer conclusions. In this mixed approach, the observation and the questionnaire were 

used, through which the research assumptions for the ICT support activity in education 

were confirmed. 

 

Keywords: teaching scenarios, ICT, cognitive tools, pedagogical exploitation, Primary 

school. 
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Εισαγωγή 

 

Οι Τ.Π.Ε. τα τελευταία χρόνια εξελίχθηκαν ραγδαία και η είσοδος τους στο χώρο της 

εκπαίδευσης οδήγησε σε αλλαγές στις πρακτικές μαθήματος διδασκαλίας, στις 

μεθόδους μάθησης, στα περιεχόμενα διδασκαλίας καθώς και στις διαδικασίες 

αξιολόγησης. Σύμφωνα με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη γενική και 

επαγγελματική εκπαίδευση 2020 (Education, Audiovisual and Culture Executive 

Agency, 2011), η εφαρμογή των Τ.Π.Ε., αποσκοπεί στην υποστήριξη καινοτόμων 

διαδικασιών μάθησης και ενίσχυση της δημιουργικής εξέλιξης των μαθητών και των 

ψηφιακών τους ικανοτήτων. 

 

Η μαθησιακή διαδικασία αποφέρει θετικά αποτελέσματα στο μέγιστο βαθμό, όταν 

σχεδιάζεται, αναλύεται και στοχοθετείται σε ένα οργανωμένο μαθησιακό-διδακτικό 

πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό στην πιο γενική του μορφή, υλοποιείται με το σενάριο 

διδασκαλίας και εξασφαλίζει τα περισσότερα διδακτικά και μαθησιακά οφέλη. Από την 

υλοποίηση των διδακτικών σεναρίων προκύπτουν συμπεράσματα σχετικά με την 

ποιότητά τους, την αξία και την προσφορά τους. Συνεπώς ένα σενάριο με την 

ολοκλήρωσή του μπορεί να διορθωθεί ή να τροποποιηθεί και να εφαρμοστεί εκ νέου. 

Δεν μπορεί να παραβλεφθεί το γεγονός ότι ο διαμοιρασμός των σεναρίων προσφέρει 

εναλλακτικές λύσεις, στη διδασκαλία των εκπαιδευτικών, μέσα σε ένα πλαίσιο 

συνεργασίας και καλής πρακτικής.  

 

Νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, αλλά και ψηφιακά εργαλεία που στηρίζουν την 

εκπαιδευτική διαδικασία, συντελούν στην διαμόρφωση μίας νέας κουλτούρας στην 

εκπαίδευση. Στοιχεία, ιδιαίτερα επηρεασμένα από την εποικοδομιστική θεωρία, όπως 

προσέλκυση του ενδιαφέροντος και ενεργητική συμμέτοχη των μαθητών, διαθεματικές 

εργασίες, διερευνητικές εργασίες και ομαδοσυνεργατικά πλαίσια δραστηριοτήτων 

μπορούν να ευνοήσουν την ουσιαστική οικοδόμηση της γνώσης, από τους μαθητές.  

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού μεταλλάσσεται και μπορεί να χαρακτηριστεί ως ο 

προπονητής (coach) που βοηθάει τους μαθητές να αναπτύξουν μια στέρεα βάση 

γνώσης, που κατά τη διάρκεια της ζωής τους τη διορθώνουν, τη μετασχηματίζουν και 

την εξελίσσουν (Schrackmann, Knüsel, Moser, Mitzlaff & Petko, 2008). 

Συνεπώς προκύπτουν νέα δεδομένα στον εκπαιδευτικό χώρο, τα οποία γίνεται 

προσπάθεια να διερευνηθούν μέσα από ποικίλες εργασίες (έρευνες), που στοχεύουν σε 
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ερωτήματα σχετικά με τη διερεύνηση απόψεων ή στάσεων των μαθητών ή/και των 

εκπαιδευτικών, την επικοινωνία και συνεργασία, την αποτελεσματικότητα διάφορων 

εργαλείων ή τεχνικών κ.λπ. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποτελέσει και ο ίδιος του 

ερευνητής και ο ρόλος αυτός, του προσφέρει τη δυνατότητα για αναστοχασμό σχετικά 

με τα δυνατά και τα αδύνατά του σημεία, για τις παιδαγωγικές του πρακτικές καθώς και 

σημαντική ανατροφοδότηση των επιλογών του (Μπαγάκης, 2002, οπ. αναφ. Μάγος, 

2005). Συνεπώς βελτιώνει τον επαγγελματικό του ρόλο και συντελεί στην αναβάθμιση 

του επίπεδου, του σύγχρονου σχολείου.  

 

Σκοπός της Μ.Δ.Ε. είναι η σχεδίαση, η δημιουργία και υλοποίηση ρεαλιστικών 

διδακτικών σεναρίων για το μάθημα των Τ.Π.Ε. στο Δημοτικό Σχολείο, βασισμένα στις 

ανάγκες και τις δυνατότητες των μαθητών.  Η θεματολογία προέκυψε, εστιάζοντας στο 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.), το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών 

(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) καθώς και βοηθητικά έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας (π.χ. Φ.Ε.Κ., 

Επιμορφωτικό υλικό εκπαιδευτικών κ.λπ.).  

 

Τα διδακτικά σενάρια δομήθηκαν σε αναλυτικά βήματα, ύστερα από μελέτη της 

αντίστοιχης  βιβλιογραφίας και περιλαμβάνουν χρήση εργαλείων Τ.Π.Ε. (ως ενισχυτές 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας), που σύμφωνα με πηγές, αναμένεται να κεντρίζουν το 

ενδιαφέρον των μαθητών και να προάγουν τη μάθηση.  

 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που προσεγγίστηκαν με την υλοποίηση της Μ.Δ.Ε., αφορούν 

το γνωστικό αντικείμενο των Τ.Π.Ε. στη Δημοτική Εκπαίδευση και είναι τα εξής: 

 Εάν τα διδακτικά σενάρια, ήταν κατάλληλα σχεδιασμένα ώστε να 

ανταποκρίνονται στο γνωστικό επίπεδο και ενδιαφέρον των μαθητών.  

 

 Εάν τα εργαλεία των Τ.Π.Ε. (λογισμικά) που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη 

διάρκεια των σεναρίων:  

o κέντρισαν το ενδιαφέρον των μαθητών οπότε και δραστηριοποιήθηκαν 

περισσότερο. 

o μεγάλωσαν το εύρος του υλικού και τους τρόπους αναπαράστασης της 

πληροφορίας, οπότε και έγινε ελκυστικότερη η διδασκαλία.  

o βοήθησαν την διερευνητική και ανακαλυπτική μάθηση. 

o βοήθησαν στην υλοποίηση της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 
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Έχουν γίνει αρκετές έρευνες στον εκπαιδευτικό χώρο  με σκοπό την αποτίμηση των 

Τ.Π.Ε. στους παράγοντες που αναφέρονται στα ερευνητικά ερωτήματα. Στις έρευνες 

αυτές, είτε υλοποιήθηκαν με τα εργαλεία Τ.Π.Ε. που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα 

εργασία, είτε με κάποια αντίστοιχα, φαίνεται ότι οι Τ.Π.Ε. μπορούν να μεταβάλλουν το 

εκπαιδευτικό πλαίσιο καθώς εμφανίζονται να καλύπτουν απαιτήσεις όπως: η 

προσέλκυση του ενδιαφέροντος, η ενεργοποίηση των μαθητών, οι ομαδοσυνεργατικές 

και διερευνητικές δραστηριότητες. 

  

Τα ερευνητικά ερωτήματα προσεγγίστηκαν μέσω δύο ολοκληρωμένων διδακτικών 

σεναρίων. Παρότι το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και το Α.Π.Σ. δίνουν κατευθυντήριες, οι εκπαιδευτικοί 

πληροφορικής καλούνται χωρίς συγκεκριμένο σχολικό εγχειρίδιο και χωρίς 

συγκεκριμένη καθοδήγηση, να αυτοσχεδιάσουν διδακτικές προσεγγίσεις, για τη 

διδασκαλία του μαθήματος, στο Δημοτικό Σχολείο. Ο διαμοιρασμός των διδακτικών 

σεναρίων που προέκυψαν, προσφέρει τόσο σε εκπαιδευτικούς πληροφορικής όσο και 

εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων που χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε., σύμφωνα με την 

οριζόντια προσέγγιση, ολοκληρωμένες διδακτικές προτάσεις, για χρήση στην τάξη. 

 

Η διάρθρωση της έρευνας είναι τριμερής: 

 Στο θεωρητικό πλαίσιο αξιοποιείται ό,τι είναι συναφές στη διεθνή και ελληνική 

βιβλιογραφία που σχετίζεται με το θέμα της εργασίας και τα ερευνητικά 

ερωτήματα. Πιο συγκεκριμένα: 

o Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται οι διδακτικές προσεγγίσεις των 

Τ.Π.Ε. στην ελληνική Πρωτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και ο 

συσχετισμός του προγράμματος σπουδών των Τ.Π.Ε., με την Ευρωπαϊκή 

πολιτική για την εκπαίδευση. 

o Το δεύτερο κεφάλαιο πραγματεύεται τις θεωρίες μάθησης στη 

διδασκαλία υποστηριζόμενη από Τ.Π.Ε., ξεκινώντας από τον 

συμπεριφορισμό και καταλήγοντας στον εποικοδομισμό. 

o Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην ομαδοσυνεργατική 

διδασκαλία η οποία αποτέλεσε την βασική πρακτική, κατά την 

εφαρμογή των δύο διδακτικών σεναρίων. Αναφέρονται τα 

πλεονεκτήματα και ο ρόλος του εκπαιδευτικού κατά την υλοποίηση της. 

o Το τέταρτο κεφάλαιο αναλύει θεωρητικά στοιχεία των διδακτικών 

σεναρίων, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. Παρουσιάζεται η κυκλική 
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διαδικασία των διδακτικών σεναρίων και η δομή (τα στάδια ανάλυσης), 

των δύο διδακτικών σεναρίων της Μ.Δ.Ε.. 

o Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι Τ.Π.Ε. ως γνωστικό εργαλείο 

στην εκπαίδευση. Αναλύονται βασικές έννοιες και τα εργαλεία-

λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα. 

o Στο έκτο κεφάλαιο αναφέρεται η παιδαγωγική χρήση των Τ.Π.Ε. στην 

εκπαίδευση και εστιάζει στις πτυχές των ερευνητικών ερωτημάτων. 

 

 Στο ερευνητικό πλαίσιο κατατίθεται ότι έχει σχέση με τη δόμηση και τη 

διαδικασία της έρευνας καθώς και τα αποτελέσματα της. Πιο συγκεκριμένα: 

o Στο έβδομο κεφάλαιο αναλύεται ό,τι σχετίζεται με τη διαδικασία της 

έρευνας, δηλαδή η χρονολογική σειρά των διαδικασιών, τα ερευνητικά 

ερωτήματα/υποθέσεις, οι περιορισμοί της, οι μέθοδοι και τα εργαλεία 

διερεύνησης, οι περιορισμοί και οι συνθήκες της έρευνας καθώς και το 

δείγμα και ο τρόπος προσέγγισής του. Σημαντικό τμήμα αποτελούν τα 

δύο διδακτικά σενάρια που ουσιαστικά αποτέλεσαν το μέσο 

προσέγγισης των ερευνητικών ερωτημάτων. 

o Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας, 

τόσο για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά όσο και για τα ποσοτικά. 

Παρουσιάζεται ο πίνακας που χρησιμοποιήθηκε για την μέθοδο της 

παρατήρησης με κάποια ενδεικτικά σχόλια και βαθμολογία. Επίσης 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου (γραφικά και 

λεκτικά) και γίνεται συσχετισμός με τα ποιοτικά δεδομένα. 

 

 Στο τρίτο μέρος γίνεται ερμηνεία των πορισμάτων, προκύπτουν τα 

συμπεράσματα, τίθενται προτάσεις για μελλοντικές έρευνες και προτάσεις 

πρακτικής εφαρμογής. Πιο συγκεκριμένα: 

o Στο ένατο κεφάλαιο δίνονται τα συμπεράσματα και συγκρίνονται  με τα 

ευρήματα αντίστοιχων ερευνών. Αναλύονται ως προς τις Τ.Π.Ε. στην 

εκπαίδευση, ως προς τα εργαλεία των Τ.Π.Ε. που χρησιμοποιήθηκαν, σε 

σχέση με τα διδακτικά σενάρια και τέλος σε συσχέτιση με τις 

ερευνητικές υποθέσεις. 
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o Στο δέκατο κεφάλαιο συνδέονται τα συμπεράσματα με το θεωρητικό 

πλαίσιο. Αναφέρονται δηλαδή εξηγήσεις ως προς τα συμπεράσματα που 

προέκυψαν. 

o Στο ενδέκατο κεφάλαιο παρουσιάζεται πρόταση μελλοντικής έρευνας, 

σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο και αναφέρεται η πρακτική εφαρμογή 

των αποτελεσμάτων. 
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Α΄ Μέρος: Θεωρητικό πλαίσιο 

 

Κεφάλαιο 1
ο
  

 Οι Τ.Π.Ε. στην ελληνική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

 

Η εκπαίδευση, με χρήση (υποστήριξη) της τεχνολογίας, συμπεριλαμβάνει όλες τις 

διαδικασίες μάθησης και διδασκαλίας, στις οποίες χρησιμοποιούνται τεχνικές συσκευές 

και εφαρμογές, κυρίως ηλεκτρονικές και στις μέρες μας ειδικά, ψηφιακές
1 

(Ebner, 

Schön & Nagler, 2013). Τα συστήματα της πληροφορικής και των επικοινωνιών έχουν 

εξέχουσα θέση σε αυτή την προσπάθεια και προφανώς αυτός είναι ο λόγος που στον 

εκπαιδευτικό χώρο, γίνεται ευρέως λόγος για τις Τ.Π.Ε., δηλαδή για τις Τεχνολογίες της 

Πληροφορίας και των Επικοινωνιών.  

 

Η έννοια των Τ.Π.Ε., όπως χρησιμοποιείται σήμερα στην εκπαίδευση, περιγράφει τόσο 

το αυτόνομο διδακτικό αντικείμενο των Τ.Π.Ε., όσο και τον ενισχυτικό ρόλο των 

Τ.Π.Ε., στα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα. Σε κάθε περίπτωση, το βασικό 

τεχνολογικό εργαλείο και μέσο αποτελεί ο υπολογιστής, ο οποίος λόγω των ιδιοτήτων 

του, επιτυγχάνει να παρακινεί περισσότερες νοητικές λειτουργίες του μαθητή 

(Μικρόπουλος, 2000). 

 

1.1 Οι διδακτικές προσεγγίσεις των Τ.Π.Ε. στην ελληνική Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση. 

 

Όσον αφορά την ένταξη και χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική  διαδικασία, 

εμφανίζονται τρεις προσεγγίσεις. Η τεχνοκεντρική, η ολιστική και η πραγματολογική 

(Δαγδιλέλης, 2007): 

 

 Στην  τεχνοκεντρική ή τεχνοκρατική προσέγγιση, οι Τ.Π.Ε. διδάσκονται ως 

αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο σε επίπεδο πληροφορικής και 

προγραμματισμού.  Βασικός στόχος είναι η κατανόηση λειτουργίας 

                                                           
1
 Βασίζονται στη χρήση ψηφιακών λογικών κυκλωμάτων. 

https://scholar.google.gr/citations?user=4fhEf4YAAAAJ&hl=el&oi=sra
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πληροφορικών συστημάτων και του προγραμματισμού τους. Σχετίζεται άμεσα 

με τον πληροφορικό αλφαβητισμό (γραμματισμό) – I.C.T. literacy.  

 

 Στην ολιστική ή ολοκληρωμένη ή οριζόντια προσέγγιση οι Τ.Π.Ε. 

αξιοποιούνται σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών, ως 

μέσο έκφρασης μίας διαθεματικής προσέγγισης στη μάθηση. Μέσω αυτού του 

τρόπου, οι απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες στις Τ.Π.Ε. καλλιεργούνται 

μέσα από κάθε γνωστικό αντικείμενο, χωρίς την ύπαρξη ενός ανεξάρτητου 

μαθήματος πληροφορικής.  

 

 Στην  πραγματολογική ή μικτή ή εφικτή προσέγγιση συνδυάζονται η 

τεχνολογική με την ολιστική. Χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός αυτοτελούς 

μαθήματος πληροφορικής παράλληλα με την προοδευτική ένταξη και 

αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.  

 

Πριν το 2010 και με τη διδασκαλία των Τ.Π.Ε. μόνο στο μη υποχρεωτικό ολοήμερο 

πρόγραμμα, στα Δημοτικά Σχολεία εφαρμοζόταν το οριζόντιο ή ολιστικό πρότυπο, 

όπως αναφέρεται και στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 

(Δ.Ε.Π.Π.Σ.)
2
 Πληροφορικής. Οι στόχοι επιτυγχάνονται και υλοποιούνται με διάχυση 

της Πληροφορικής στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα. Στη συνέχεια όμως με την 

ίδρυση και λειτουργία
3
 των οκτακοσίων (800) 12/θέσιων Δημοτικών Σχολείων, με 

Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.),  εισάγεται για πρώτη 

φορά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, μάθημα Πληροφορικής  ως ξεχωριστό γνωστικό 

αντικείμενο, στο πρωινό-υποχρεωτικό ωράριο. Είναι δίωρο, διδάσκεται από 

εκπαιδευτικούς Πληροφορικής και ο τίτλος του μαθήματος με βάση το ΦΕΚ 1139
4
 (28 

Ιουλίου 2010) είναι, «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)». 

Οι Τ.Π.Ε. βέβαια συνεχίζουν να αξιοποιούνται και στα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα 

και συνεπώς το μοντέλο που εφαρμόζεται είναι το εφικτό ή πραγματολογικό. 

 

Το ίδιο μοντέλο εφαρμόζεται και στις μέρες μας, που από το σχολικό έτος 2017-2018 

εντάχθηκε υποχρεωτικά στο ωρολόγιο πρόγραμμα για όλες τις τάξεις όλων των 

                                                           
2
 Αναλυτικά το Δ.Ε.Π.Π.Σ., βλέπε http://ebooks.edu.gr/info/cps/18deppsaps_Pliroforikis.pdf 

3
 Για πρώτη φορά, λειτούργησαν τη σχολική χρονιά 2010-2011 

4
 Αναλυτικά το ΦΕΚ, βλέπε http://www.pi-schools.gr/news/FEK-1139B-PS.pdf 

http://ebooks.edu.gr/info/cps/18deppsaps_Pliroforikis.pdf
http://www.pi-schools.gr/news/FEK-1139B-PS.pdf
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Δημοτικών Σχολείων, της επικράτειας. Αρχικά με το ΦΕΚ 1324
5
 (11 Μαΐου 2016), 

αποφασίστηκε η διδασκαλία του, σε μία διδακτική ώρα εβδομαδιαίως σε κάθε τάξη, για 

τα 4θέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία. Έπειτα με το ΦΕΚ 1800
6
 (24 Μαΐου 2017), το 

διδακτικό αντικείμενο των Τ.Π.Ε. εισήλθε και στα ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία 

(1/θέσια, 2/θέσια, 3θέσια), κατ’ ελάχιστον ένα διδακτικό ημίωρο σε όλες τις τάξεις και 

κατά μέγιστο μία διδακτική ώρα σε όλες τις τάξεις. 

 

1.2 Το Πρόγραμμα σπουδών των Τ.Π.Ε. ως προέκταση της Ευρωπαϊκής πολιτικής 

για την εκπαίδευση. 

 

Καθώς η παγκοσμιοποίηση, ως κυρίαρχη πραγματικότητα, οδηγεί την Ευρωπαϊκή 

Ένωση σε νέες προκλήσεις, κάθε πολίτης χρειάζεται να εξοπλιστεί με ένα ευρύ φάσμα 

ικανοτήτων για να ανταπεξέλθει σε ένα γοργά μεταβαλλόμενο περιβάλλον, που 

χαρακτηρίζεται από παγκόσμια αλληλεξάρτηση και αλληλοεπίδραση. 

 

Η εκπαίδευση στην προσπάθεια αυτή θα αποτελέσει σημαντικό αρωγό, προκειμένου οι 

πολίτες της Ευρώπης να προσαρμοσθούν στις νέες μεταβολές. Για το λόγο αυτό 

συντάσσονται νέα προγράμματα σπουδών, τόσο για την τυπική όσο και για τη δια βίου 

εκπαίδευση.  

 

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς, οκτώ είναι οι βασικές ικανότητες που 

χρειάζονται σε όλους, για την προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την ενεργό 

ιδιότητα του πολίτη, την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση (Τράπεζα θεμάτων, 

Ερωτήσεις-Απαντήσεις, Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων 

της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 2014). Πέρα από την επικοινωνία στη μητρική γλώσσα 

και την επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, ακολουθούν στην τρίτη και τέταρτη θέση, οι 

παρακάτω ικανότητες: 

 Ψηφιακή ικανότητα 

 Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και την 

τεχνολογία.  

                                                           
5
 Αναλυτικά το ΦΕΚ, βλέπε https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/protobathmia-

ekpaideuse/upourgike-apophase-12-657-70691-d1-2016.html 
6
 Αναλυτικά το ΦΕΚ, βλέπε https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-

legacy/orologio_programma_1.pdf 

https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/protobathmia-ekpaideuse/upourgike-apophase-12-657-70691-d1-2016.html
https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/protobathmia-ekpaideuse/upourgike-apophase-12-657-70691-d1-2016.html
https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/orologio_programma_1.pdf
https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/orologio_programma_1.pdf
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Σχετικά με την ψηφιακή ικανότητα, το άτομο θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιήσει 

με αυτοπεποίθηση μεν αλλά και κριτικό πνεύμα δε, την τεχνολογία που του 

προσφέρεται στην κοινωνία της πληροφορίας για την εργασία, την ψυχαγωγία και την 

επικοινωνία. Απαιτούνται λοιπόν γνώσεις σε βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε., όπως είναι η 

χρήση Η/Υ για την ανάκτηση, την αξιολόγηση, την αποθήκευση, την παραγωγή, την 

παρουσίαση και την ανταλλαγή πληροφοριών και επιπλέον για την επικοινωνία και τη 

συμμετοχή σε δίκτυα συνεργασίας μέσω του διαδικτύου.  

 

Αντίστοιχα, σύμφωνα με το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών για τις Τ.Π.Ε. και τον 

πληροφορικό γραμματισμό, οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου, πρέπει να 

διαμορφώσουν νέου τύπου ικανότητες, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε. 

με αποτελεσματικό, δημιουργικό και δεοντολογικά ορθό τρόπο. Το νέο Πρόγραμμα 

Σπουδών7 προσδιορίζει και εξειδικεύει τις διαστάσεις του πληροφορικού 

γραμματισμού, δηλαδή τις ικανότητες (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες για τις 

Τ.Π.Ε.) που θα πρέπει να αναπτύξουν όλοι οι μαθητές και είναι απαραίτητες για τη 

συνέχιση των σπουδών τους στο Γυμνάσιο και την παραπέρα ζωή τους. 

 

Όσον αφορά τις βασικές ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία, ο εκάστοτε 

πολίτης πέρα από βασικές τεχνολογικές γνώσεις και χρήση τεχνολογικών προϊόντων, 

πρέπει να κατανοεί τις επιπτώσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας στο  φυσικό 

κόσμο. Οι ικανότητες αυτές θα πρέπει να επιτρέπουν στα άτομα να κατανοούν 

καλύτερα τις  εξελίξεις, τους περιορισμούς και τους κινδύνους που απορρέουν από τις 

επιστημονικές θεωρίες, τις εφαρμογές και την τεχνολογία, στις κοινωνίες γενικά (σε 

σχέση με τη λήψη αποφάσεων, τις αξίες, τα ηθικά διλήμματα, τον πολιτισμό κ.λπ.).  

 

Η ικανότητα περιλαμβάνει μια στάση κριτικής αποδοχής και περιέργειας, το 

ενδιαφέρον για  ηθικά ζητήματα και τον σεβασμό τόσο της ασφάλειας όσο και της 

αειφορίας, ιδίως όσον αφορά την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο σε σχέση με το 

άτομο, την οικογένεια, την κοινότητα καθώς και παγκόσμια θέματα. 

                                                           
7 Αναλυτικά το Π.Σ., βλέπε 

http://ebooks.edu.gr/info/newps/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF

%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%9D%CE%AD%CE%B

5%CF%82%20%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%C

E%B5%CF%82/%CE%A4%CE%A0%CE%95%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%

B9%CE%BA%CF%8C.pdf 

http://ebooks.edu.gr/info/newps/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%9D%CE%AD%CE%B5%CF%82%20%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%A4%CE%A0%CE%95%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C.pdf
http://ebooks.edu.gr/info/newps/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%9D%CE%AD%CE%B5%CF%82%20%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%A4%CE%A0%CE%95%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C.pdf
http://ebooks.edu.gr/info/newps/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%9D%CE%AD%CE%B5%CF%82%20%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%A4%CE%A0%CE%95%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C.pdf
http://ebooks.edu.gr/info/newps/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%9D%CE%AD%CE%B5%CF%82%20%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%A4%CE%A0%CE%95%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C.pdf
http://ebooks.edu.gr/info/newps/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%9D%CE%AD%CE%B5%CF%82%20%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%A4%CE%A0%CE%95%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C.pdf


 

10 
 

 

Αντίστοιχα μελετώντας το νέο Πρόγραμμα Σπουδών, βλέπουμε ότι  οι Τ.Π.Ε. 

αποτελούν  τεχνολογικό εργαλείο, έχουν όμως και τη διάσταση του κοινωνικού 

φαινομένου. Δηλαδή οι μαθητές πρέπει να αναπτύξουν τεχνικές δεξιότητες και 

επάρκεια χειρισμού των σύγχρονων περιβαλλόντων των Τ.Π.Ε. (λογισμικά γενικής 

χρήσης, εκπαιδευτικό λογισμικό, υπηρεσίες Διαδικτύου κ.λπ.), αλλά πρέπει να μπορούν 

να αξιολογήσουν και τις εφαρμογές των Τ.Π.Ε. στη σύγχρονη κοινωνία (διοίκηση, 

εργασία, επιστήμες, εκπαίδευση, ψυχαγωγία, πολιτισμός κ.λπ.). Απώτερος στόχος είναι 

να αποκτήσουν ευρύτερη ψηφιακή παιδεία και να διαμορφώσουν στάσεις και αξίες, 

ώστε να κατανοήσουν το νέο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον που 

διαμορφώνεται στη σημερινή εποχή.  
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Κεφάλαιο 2
ο
  

Θεωρίες μάθησης και Τ.Π.Ε. 

 

2.1 Θεωρίες μάθησης στη διδασκαλία υποστηριζόμενη από Τ.Π.Ε. 

 

Οι ψυχολογικές θεωρίες της μάθησης επικεντρώνονται στη μελέτη του τρόπου που 

μαθαίνει ο άνθρωπος και προσπαθούν έτσι να εξηγήσουν πως ακριβώς αυτή λειτουργεί. 

Οι επιστημονικές θεωρίες μάθησης, αναπτύχθηκαν μέσα στον 20
ο
 αιώνα και συχνά 

παρατηρείται ότι επικαλύπτονται, αφού ουσιαστικά μελετούν το ίδιο φαινόμενο, με 

διαφορετική όμως προσέγγιση. Αν αναζητήσουμε στην βιβλιογραφία θα βρούμε 

αρκετές θεωρίες μάθησης, οι συνηθέστερες όμως, ακόμη και στην μάθηση με χρήση 

ψηφιακών μέσων, είναι η συμπεριφοριστική θεωρία, η κοινωνιογνωστική θεωρία και η 

εποικοδομιστική θεωρία (Gruber-Rotheneder, 2011). 

 

2.1.1 Συμπεριφορισμός (Behaviorism) 

 

Από τις αρχές του 20
ου

 αιώνα και έπειτα έγινε προσπάθεια των θεωρητικών της 

μάθησης να αναπτύξουν επιστημονικές προσεγγίσεις για τις θεωρίες της μάθησης, που 

δεν θα βασίζονταν πια σε προσεγγίσεις που άπτονταν της φιλοσοφίας, της θρησκείας 

και της ηθικής. Η επιστημονική ταυτότητα, θα τεκμηριώνονταν καθώς θα εφαρμοζόταν 

επιστημονική μέθοδος επαλήθευσης ή διάψευσης, μέσω της παρατήρησης, της 

υπόθεσης, του πειραματισμού και του συμπεράσματος (Δημητριάδης, 2015).   

 

Ο συμπεριφορισμός αντιλαμβάνεται τη μάθηση του ανθρώπου ως μία διαδικασία 

ερεθίσματος-αντίδρασης, χωρίς να  λαμβάνει υπόψη οποιουσδήποτε εσωτερικούς 

ψυχολογικούς μηχανισμούς. Θεωρεί ότι οι άνθρωποι αντιδρούν με κάποια 

συμπεριφορά, είτε εκ γενετής είτε εκ μαθήσεως, στα εξωτερικά ερεθίσματα. (Gruber-

Rotheneder, 2011). Αυτό το ερέθισμα μπορεί να είναι φυσικό ή κατ’ επέκταση τεχνητό. 

Γνωστοί συμπεριφοριστές είναι ο Ivan Pavlov
8
, ο οποίος μπόρεσε να συσχετίσει την 

επιθυμητή συμπεριφορά με το ερέθισμα και ο Burrhus Frederic Skinner
9
, ο οποίος 

                                                           
8
 Στην κλασική εξάρτηση του Pavlov, o σκύλος παρουσιάζει την επιθυμητή συμπεριφορά (σιελόρροια), 

μέσω τεχνητού ερεθίσματος (σφύριγμα), μετά την εξάρτηση. 
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υποστήριξε ότι το ερέθισμα που ενισχύει τη μάθηση μιας αντίδρασης δεν προηγείται, 

αλλά ακολουθεί της συγκεκριμένης επιθυμητής αντίδρασης. Γι’ αυτό η αμοιβή ή η 

τιμωρία, ακολουθεί αμέσως μετά την αναμενόμενη αντίδραση. (Ράπτης και Ράπτη, 

2007) 

 

2.1.2 Κοινωνιογνωστική θεωρία μάθησης (Sozial Cognitive Theory) 

 

Ως απάντηση στην κριτική του συμπεριφορισμού, ο οποίος στη διαδικασία της 

μάθησης, δε λαμβάνει υπόψη οποιεσδήποτε ψυχολογικές και κοινωνικές παραμέτρους, 

ήρθε η κοινωνιογνωστική θεωρία, η οποία αντιλαμβάνεται τη μάθηση, ως μία 

διαδικασία επεξεργασίας της πληροφορίας, όχι σε μία σχέση ερεθίσματος-αντίδρασης, 

αλλά διαδικασία επίδρασης-αλλαγής, μεταξύ εξωτερικής πληροφορίας και εσωτερικής 

δομής του μαθητή. Ασχολείται δηλαδή με το πώς επεξεργάζονται από τον μαθητή οι 

(έξωθεν) εισερχόμενες πληροφορίες και  προβλήματα (Gruber-Rotheneder, 2011). 

 

Εκπρόσωπος αυτής της  προσέγγισης είναι ο Albert Bandura, ο οποίος περιγράφει την 

συμπεριφορά του ανθρώπου, όχι απλά ως το αποτέλεσμα των ενισχύσεων 

(συμπεριφορισμός), αλλά ως αλληλεπίδραση γνωστικών, συμπεριφορικών και 

περιβαλλοντικών παραγόντων. (Δαγδιλέλης κ. συν, 2007· Φύκαρης, 2016). Επίσης 

θεωρείται ότι το άτομο μπορεί να μάθει παρατηρώντας τη συμπεριφορά των άλλων, 

μέσω μίμησης. 

 

Συχνά οι θεωρίες μάθησης έχουν κοινά σημεία καθώς ασχολούνται με το ίδιο θέμα, από 

διαφορετική οπτική γωνία. Έτσι παρατηρείται ότι η κοινωνιογνωστική θεωρία, παρότι 

έχει τις ρίζες της στον συμπεριφορισμό, σχετίζεται με τον εποικοδομισμό, στο σημείο 

που εφαρμόζει την ανακαλυπτική μάθηση μέσω αυτόνομης έρευνας. Γενικώς υπάρχει 

ένας πιο ενεργός ρόλος του μαθητή, σε σχέση με την προγενέστερη θεωρία μάθησης. 

 

2.1.3 Εποικοδομισμός (Constructivism) 

 

Τόσο στην παιδαγωγική ψυχολογία και στην εκπαίδευση ενηλίκων αλλά και στο πεδίο 

της μάθησης με ψηφιακά μέσα, υπερισχύει η εποικοδομιστική θεωρία (Gruber-

                                                                                                                                                                          
9
 Στην συντελεστική εξάρτηση προσδοκάται ότι ο μηχανισμός αμοιβής-τιμωρίας, θα ενισχύσει τις 

επιθυμητές και θα  αποθαρρύνει τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές (Δημητριάδης, 2015). 
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Rotheneder, 2011). Σύμφωνα με αυτή, η νέα γνώση οικοδομείται από τον ίδιο το 

μαθητή, όταν μέσω του ενεργού του ρόλου, προσπαθεί να ενσωματώσει τη νέα 

πληροφορία στο γνωστικό του δυναμικό. Για τους εποικοδομιστές δεν υπάρχει 

αντικειμενική πραγματικότητα του κόσμου και η μαθησιακή διαδικασία (αντίληψη, 

κατανόηση) είναι διαφορετική (σχετική) για τον καθένα. Η γνώση δεν μπορεί να 

μεταβιβαστεί από τον δάσκαλο στο μαθητή, αλλά κατασκευάζεται μέσα από την 

αλληλεπίδραση με το κοινωνικό περιβάλλον. 

 

Ο εποικοδομισμός εισήγαγε μαθητοκεντρικά μοντέλα διδασκαλίας, όπως είναι η 

συνεργατική, η διερευνητική, η ανακαλυπτική και η αυτόνομη μάθηση. Ουσιαστικά, ο 

μαθητής έχει τον ενεργό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης και θα πρέπει να αυτό-

κατευθύνει τη μάθηση του, καθώς μέσα από ατομικές ενέργειες θα «χτίζει» τη νέα 

γνώση επάνω στην υπάρχουσα, λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές του εμπειρίες 

(Bernhardt & Kirchner, 2007). 

 

Ο εκπαιδευτικός αποτελεί σύμβουλο και βοηθό του μαθητή, που βασικό του μέλημα 

είναι ο σχεδιασμός και οργάνωση δραστηριοτήτων, αποτελούμενες από στοιχεία, που 

θα κεντρίζουν το ενδιαφέρον του μαθητή και θα τον οδηγήσουν σε ενεργό συμμετοχή 

και τελικά σε ανακάλυψη των λύσεων.  

 

Πρώτος ο Jean Piaget τεκμηρίωσε την παραδοχή, ότι η γνώση δεν μεταβιβάζεται αλλά 

κατασκευάζεται με ενεργό συμμετοχή του μαθητή, μέσα από μία διαδικασία 

αλληλεπίδρασης με το κοινωνικό περιβάλλον (Ράπτης & Ράπτη, 2007). Όμως στην 

πορεία των ετών εμφανίστηκαν πολλοί ακόμη ψυχολόγοι και παιδαγωγοί, να έχουν 

παραπλήσιες θεωρήσεις, με την ίδια ιδεολογική βάση. Συνεπώς η θεωρία του 

εποικοδομισμού, δεν αποτελεί μία συγκεκριμένη παιδαγωγική θεωρία, αλλά μία θεωρία 

«ομπρέλα», με επιμέρους προτάσεις-σχολές (διαλεκτικός κοινωνικός εποικοδομισμός, 

μετριοπαθής θεωρίες κ.λπ.). Έτσι έχουμε: 

 

 Τον Seymour Papert, ο οποίος επηρεασμένος από τον  Piaget, θεμελίωσε τον 

κονστραξιονισμό (ή κονστρουκτιονισμό ή κατασκευαστικό εποικοδομισμό) και 

προσέφερε στα παιδιά (ιδιαίτερα στα μικρά) μέσω της γλώσσας 

προγραμματισμού Logo, τη δυνατότητα να οικοδομήσουν τη νέα γνώση 

παίζοντας, κατασκευάζοντας ενεργά και αναστοχαζόμενα πάνω σε αυτή την 

εμπειρία (Δημητριάδης, 2015) 
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 Τον Lev Vygotsky, ο οποίος έδωσε στη  διδασκαλία την έννοια του πλαισίου 

στήριξης (scaffolding), που υποδηλώνει ένα είδος σκαλωσιάς που παρέχει ο 

εκπαιδευτικός στους μαθητές του, μέσω της διαμόρφωσης του κατάλληλου 

πλαισίου, ώστε αυτοί να αναπτυχθούν. Το πλαίσιο αυτό προϋποθέτει 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στους μαθητές αλλά και ενήλικες (εκπαιδευτικούς, 

ειδικούς κ.λπ.), ώστε να υπάρχει ένα ρεαλιστικό κοινωνικό υπόβαθρο. Κατ’ 

αυτό τον τρόπο θα υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα στην οικοδόμηση της εν 

δυνάμει γνώσης των μαθητών, που ο Vygotsky την ονομάζει «ζώνη της 

επικείμενης ανάπτυξης»
10

 (Ράπτης και Ράπτη, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Ο Vygotsky πρότεινε την έννοια της «ζώνης της επικείμενης ανάπτυξης» (zone of proximal 

development),  «που αναπαριστά τη δυνατότητά ανάπτυξης ενός ατόμου σε οποιοδήποτε τομέα, η 

οποία όμως πραγματώνεται με τη διαμεσολαβητική υποστήριξη του περιβάλλοντος. Αναφέρεται 

δηλαδή στην απόσταση μεταξύ του κατεχόμενου επιπέδου ανάπτυξης, σε μια γνωστική περιοχή 

και του επιπέδου εκείνου στο οποίο το άτομο είναι εν δυνάμει σε θέση να αναπτυχθεί επιλύοντας 

προβλήματα με την καθοδήγηση και συνεργασία έμπειρων ενηλίκων ή/και συνομηλίκων» (Ράπτης 

και Ράπτη, 2007) 
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Κεφάλαιο 3
ο
  

Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 

 

3.1 Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία ως αρμόζουσα διδακτική τεχνική, στο 

εργαστήριο πληροφορικής. 

 

Η στρατηγική της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, ενδείκνυται στο εργαστήριο 

πληροφορικής για τέσσερις λόγους. Οι δύο πρώτοι οφείλονται σε λόγους τεχνικού 

εξοπλισμού και διαρρύθμισης χώρου, ενώ οι δύο επόμενοι σε λόγους παιδαγωγικούς 

και διδακτικούς: 

 

1. Το πλήθος των υπολογιστών δημιουργεί «αναγκαστικά» ομάδες μαθητών. 

Οι εκπαιδευτικοί που εισέρχονται σε εργαστήρια πληροφορικής 

(πληροφορικοί ή μη) αναγνωρίζουν ιδιαίτερα την ανάγκη ύπαρξης 

ικανοποιητικού αριθμού υπολογιστών, σε σχέση με τον αριθμό των 

μαθητών. Εργαστήρια με αναλογία υπολογιστή-μαθητών ίσα ή κοντά στο 

1:2, θεωρούνται «ιδανικά», για την διεκπεραίωση του μαθήματος, ειδικά εάν 

σκεφτούμε τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες και την υποχρηματοδότηση 

των σχολικών μονάδων. Δεδομένης αυτής της αναλογίας, μπορεί να ειπωθεί 

ότι η δημιουργία ομάδας, δύο μαθητών ανά υπολογιστή, συνήθως είναι 

υποχρεωτική και εν τέλει και παραγωγική.  

 

2. Η διάταξη των υπολογιστών (συνήθως σε σχήμα Π), που τοποθετούνται ο 

ένας δίπλα στον άλλο, αυξάνει τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των 

μαθητών. Η ομάδα του κάθε υπολογιστή έχει άμεση επαφή με τουλάχιστον 

άλλες δύο ομάδες, εκτός των ακρινών υπολογιστών, που έχουν άμεση 

πρόσβαση σε μία ομάδα. Η διάταξη αυτή αυξάνει την οπτική επαφή και την 

επικοινωνία των μαθητών και ευνοεί τη συνεργασία τους. 

 

3. Η εποικοδομιστική θεωρία μάθησης, η οποία προτείνεται ως αρμόζουσα 

διδακτική προσέγγιση στην εκπαίδευση (και στην εκπαίδευση 

υποστηριζόμενη από Τ.Π.Ε.), πραγματώνει τις θεωρητικές της παραδοχές, 

μέσω της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας.  Αρκεί να σκεφθεί κανείς ότι 
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τόσο ο Jean Piaget όσο και ο Lev Vygotsky υποστήριξαν την 

αλληλεπίδραση των μαθητών με το κοινωνικό περιβάλλον, ο μεν πρώτος για 

να καθορίσει το πλαίσιο της ενεργητικής συμμετοχής ο δε δεύτερος, για τη 

δημιουργία της δυναμικής της «ζώνης επικείμενης ανάπτυξης» (Z.P.D.) 

(Ματσαγγούρας, 1998). 

 

4. Οι διδακτικοί στόχοι που τίθενται στο πρόγραμμα σπουδών των Τ.Π.Ε., της 

δημοτικής εκπαίδευσης. Μελετώντας τον συγκεκριμένο οδηγό, εύκολα 

συμπεραίνει κανείς ότι ένας βασικός σκοπός των  διδακτικών στόχων, είναι 

η κοινωνικοποίηση του μαθητή μέσα από διαδικασίες ομαδοποίησης, 

συνεργασίας και επικοινωνίας. Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν οι 

επόμενοι διδακτικοί στόχοι, που αφορούν τον μαθητή των Τ.Π.Ε.: 

a. «να συνεργάζεται και να προσφέρει τις γνώσεις και τις ικανότητές 

του στην ομάδα για την υλοποίηση μιας δραστηριότητας-εργασίας» 

(πρώτο διδακτικό σενάριο). 

b. «να παρουσιάζει και να επικοινωνεί τις ιδέες του» (δεύτερο 

διδακτικό σενάριο). 

c. «να συνεργάζεται και να προσφέρει τις γνώσεις και τις ικανότητές 

του στην ομάδα για την υλοποίηση μιας δραστηριότητας-εργασίας» 

(δεύτερο διδακτικό σενάριο). 

d. «να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες και να συνεργάζονται σε 

ομάδες» (δεύτερο διδακτικό σενάριο). 

 

3.2 Τα πλεονεκτήματα της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 

 

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Information and 

Communication Technologies, I.C.T. ή Ι.Τ.), με την εισαγωγή τους στην εκπαίδευση, 

προωθούν μία νέα κουλτούρα μάθησης. Σε αυτή τη νέα κουλτούρα επεκτείνεται η 

έννοια της μάθησης. Οι μαθητές επιδρούν μόνοι τους ως υποκείμενα μάθησης σε 

μαθησιακές καταστάσεις και χτίζουν μόνοι ή σε ομάδες «προϊόντα» και γνώσεις 

(Kysela-Schiemer, 2015). 

 

Το Διαδίκτυο και οι ταχύτατα αναπτυσσόμενες υπηρεσίες του μπορούν να 

μετασχηματίσουν την παραδοσιακή διδασκαλία, καθώς υποστηρίζουν την ενεργητική 
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συμμετοχή και τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών ενώ παρέχουν πολλαπλές 

δυνατότητες έκφρασης, επικοινωνίας, διαλόγου, διαπραγμάτευσης και τελικά, μάθησης 

(Τζιμογιάννης και Σιόρεντα, 2007, οπ. αναφ. Αγγέλαινα και Τζιμογιάννης 2010). 

 

Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (1998), η δημιουργία υποομάδων μαθητών των δύο 

ατόμων (εταιρικά σχήματα), είναι το απλούστερο ομαδοσυνεργατικό σχήμα καθώς 

υφίσταται μία διπολική, αμφίδρομη επικοινωνία. Οι δυάδες μαθητών, είτε είναι 

ομοιογενής (δύο «δυνατοί» μαθητές ή δύο «αδύνατοι» μαθητές), είτε είναι 

ανομοιογενείς («δυνατός και «αδύνατος» μαθητής») βρίσκονται σε ένα οικείο πλαίσιο 

ισότιμης ιεραρχίας (μαθητής-μαθητής), το οποίο επιτρέπει το διάλογο, τη συμφωνία, τη 

διαφωνία και τη σύνθεση.  

 

Στο εργαστήριο πληροφορικής για την υλοποίηση των δύο διδακτικών σεναρίων, ο 

εκπαιδευτικός επέλεξε τη συνεργατική επίλυση προβλημάτων μέσω του σχηματισμού 

υποομάδων, αποτελούμενες από δύο μαθητές. Επεδίωξε κατ’ αυτόν τον τρόπο, 

αυξημένο χρόνο δράσης για κάθε μαθητή και καλή οπτική επαφή με τον υπολογιστή. Ο 

σχηματισμός των ομάδων δεν έγινε με κάποιο συγκεκριμένο κριτήριο π.χ. απόδοση, 

κλήρωση κ.λπ., αλλά οι μαθητές συγκρότησαν αυτόνομα τις ομάδες τους. Σε 

μεμονωμένες μόνο περιπτώσεις  (πρόβλημα συνεργασίας ή χρόνου), έγινε υποχρεωτικά 

από τον εκπαιδευτικό διάσπαση της ομάδας ή/και συγκρότηση ομάδας τριών ατόμων. 

Λαμβάνοντας υπόψη και τη βιβλιογραφία, τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι τα 

παρακάτω: 

 

 Ενεργοποίηση των μαθητών. Οι μαθητές νιώθουν ότι έχουν το χώρο και το 

χρόνο να δράσουν, ώστε να βοηθήσουν την ομάδα τους. Υπάρχει θετική 

ψυχολογική στάση. 

 

 Ενεργή συμμετοχή. Σύμφωνα με την εποικοδομιστική θεωρία, η γνώση δεν 

μεταβιβάζεται αλλά κατασκευάζεται με ενεργό γνωστική συμμετοχή του ίδιου 

του υποκειμένου, με βάση την εμπειρία του (Ράπτης και Ράπτη, 2007). 

 

 Κοινωνικοποίηση των μαθητών. Το σχολείο εκτός από φορέας γνώσης πρέπει 

να αποτελεί και φορέα αρχών. Στο πλαίσιο αυτό βασική του επιδίωξη είναι η 

δημιουργία κοινωνικών σχέσεων και επαφών, ώστε οι μαθητές  να ενταχθούν 

ομαλά στο κοινωνικό σύνολο.  
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 Εκδημοκρατικοποίηση των μαθητών. Η συνεργασία σε ομάδες προσφέρει στα 

μέλη της τη δυνατότητα για ισότιμη συμμετοχή, λήψη αποφάσεων και 

συνεισφορά στο όλον, εμπειρίες που βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν το 

κοινωνικό σύστημα και να σχηματίσουν την πεποίθηση ότι είναι σε θέση να 

επηρεάσουν τη λειτουργία του (Ματσαγγούρας, 1998) 

 

 Αύξηση της συνεργασίας. Σε συνθήκες ομάδας η συνεργασία είναι μονόδρομος 

και μπορεί να προκύψει αυθόρμητα χωρίς ιδιαίτερο προγραμματισμό, εκ μέρους 

του διδάσκοντα. Οι μαθητές αποκτούν στόχο και θέλουν να προβάλουν τις 

δυνατότητες και τον δημιουργικό τους εαυτό, προς όφελος της ομάδας. 

 

 Μείωση του ανταγωνισμού. Σε ένα πλαίσιο ομαδικής συνεργασίας, ο ρόλος του 

κάθε μαθητή γίνεται περισσότερο σαφής, απ’ ότι συμβαίνει σε κάποιο 

δασκαλοκεντρικό σύστημα μάθησης. Ιδιαίτερα εάν η κάθε ομάδα έχει 

ξεχωριστό θέμα αναζήτησης (π.χ. διαφορετικό φύλλο εργασίας), δεν χρειάζεται 

να ξεπεράσει τις υπόλοιπες ομάδες για να αποδείξει την ανωτερότητα και 

αριστεία του. Αντιθέτως πρέπει να συντελέσει και να συνεργαστεί με τις 

υπόλοιπες ομάδες για να ολοκληρωθεί το σύνολο της εργασίας.   

 

 Ανάπτυξη θετικής στάσης για το σχολείο. Η ενεργοποίηση και 

δραστηριοποίηση των μαθητών αναπτύσσει σε αυτούς μια διαφορετική άποψη 

για το σχολείο, σε σχέση με τους μαθητές που βίωσαν δασκαλοκεντρικά 

συστήματα, μένοντας συχνά απαθείς και αδρανείς. Η καθημερινότητά τους 

λοιπόν, αλλάζει και αντιλαμβάνονται θετικά την έννοια του σχολείου. 

 

 Μείωση άγχους. Οι μαθητές έχουν το χώρο και το χρόνο να εκφραστούν 

ελεύθερα, να διαφωνήσουν, να συνθέσουν. Ο ρόλος τους αποκτάει άλλο νόημα 

στην καθημερινότητά τους στο σχολείο. Αναπτύσσονται ιδιαίτερα οι μαθητικές 

σχέσεις και ο μαθητής με θετική ψυχολογική στάση, αποβάλει το άγχος. 

 

 Μείωση διαπροσωπικών εντάσεων και κρουσμάτων απειθαρχίας. Οι ενεργοί 

μαθητές αναγνωρίζουν τον πραγματικό στόχο και δεν έχουν χρόνο για σπατάλη 

και προστριβές. Έχουν συγκεκριμένο ρόλο και σκοπό και η συνεργασία με τους 

συμμαθητές, τους κάνει να μετακινούνται από το «εγώ» στο «εμείς». 
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 Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και ενίσχυση της αυτόνομης προσωπικότητας. Ο 

μαθητής εφόσον συνεργάζεται, μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του να επιτύχει 

το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μέσα από την ολοκλήρωση και την παρουσίαση των 

έργων του, αναπτύσσει την αυτοεκτίμηση, κάτι που ανήκει στη στοχοθεσία του 

προγράμματος σπουδών. 

 

 Γνωστική ανάπτυξη. Σύμφωνα με τον Piaget, η δόμηση ή αποδόμηση των 

γνωστικών σχημάτων, αποτελούν τη δυναμική βάση για την οικοδόμηση της 

νέας γνώσης και είναι προϊόν αλληλεπίδρασης με το κοινωνικό περιβάλλον 

(Ράπτης και Ράπτη, 2007). 

 

 Γλωσσική ανάπτυξη. Σε ένα δασκαλοκεντρικό μοντέλο ο λόγος του 

εκπαιδευτικού είναι αυτός που υπερισχύει. Αντίθετα στην ομαδοσυνεργατική 

διδασκαλία ο διδασκαλικός λόγος υποβαθμίζεται ποσοτικά και αναβαθμίζεται ο 

μαθητικός λόγος, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά (Ματσαγγούρας, 1998). 

 

 Αύξηση επίδοσης αδύναμων (ή με προβλήματα) μαθητών. Μέσα στο 

προστατευμένο πλαίσιο της μικρο-ομάδας, σε μία δημοκρατική και 

κοινωνικοποιημένη τάξη, ο αδύνατος ή δειλός μαθητής, μπορεί να ξεπεράσει 

την επιφυλακτικότητα και διστακτικότητα του και να αναπτύξει πρωτοβουλίες 

(Κογκούλης, 2004). Αποκτά έτσι αυτοεκτίμηση και αυτοαντίληψη. 

 

3.3 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. 

 

Η συγκρότηση των ομάδων δεν εξασφαλίζει αυτομάτως την επιτυχία της 

ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας (Ματσαγγούρας, 1998). Υπάρχουν ορισμένες 

προϋποθέσεις και ένας σημαντικός παράγοντας με προκαθορισμένο ρόλο, είναι αυτός 

του εκπαιδευτικού. 

 

Στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, ο ρόλος του παραδοσιακού δασκάλου 

περιορίζεται, τόσο σε χρόνο ενεργητικής συμμετοχής, όσο και γλωσσικής ανάπτυξης. Ο 

εκπαιδευτικός παρουσιάζει τις δραστηριότητες και αφήνει τους μαθητές να 

πειραματιστούν και να μάθουν από «πρώτο χέρι». Επιτρέπει την κοινωνιογνωστική 
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σύγκρουση μεταξύ των ομάδων και παρεμβαίνει όταν του ζητηθεί βοήθεια ή όταν 

υπάρχει πρόβλημα λειτουργίας ή συνεργασίας.  

 

Με καλή και φιλική διάθεση προς τους μαθητές, προάγει το δημοκρατικό ήθος, 

επιτρέποντας τους  έτσι να εκφραστούν ελεύθερα απέναντί του.  Κατευθύνει προς την 

πορεία της μάθησης, χωρίς να επιβάλει τις απόψεις του. Παρακολουθεί τη συμμετοχή 

των μαθητών, την αποτελεσματικότητά των ομάδων και προσέχει ώστε στις 

ανομοιογενής ομάδες να μην επισκιαστεί ο  αδύναμος μαθητής από τη δράση του 

δυνατού.  

 

Συντονίζει τη διαδικασία χωρίς να παρεμβαίνει «αναίτια» (με το παραμικρό) και δίνει 

στις ομάδες όσο περισσότερο χρόνο για να λειτουργήσουν, αλληλοβοηθώντας η μία την 

άλλη, διερευνώντας και ανακαλύπτοντας τη λύση μέσα σε μία σχεδιασμένη κατάσταση 

προβληματικής, αξιοποιώντας τη δοκιμή και το λάθος. 
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Κεφάλαιο 4
ο
   

Θεωρητικά στοιχεία των διδακτικών σεναρίων.  

 

4.1 Βασικά χαρακτηριστικά των διδακτικών σεναρίων.  

 

Η μαθησιακή διαδικασία αποφέρει θετικά αποτελέσματα στο μέγιστο βαθμό, όταν 

σχεδιάζεται, αναλύεται και στοχοθετείται σε ένα οργανωμένο μαθησιακό-διδακτικό 

πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό στην πιο γενική του μορφή
11

 υλοποιείται με το σενάριο 

διδασκαλίας. Το σενάριο διδασκαλίας (ή διδακτικό σενάριο ή εκπαιδευτικό σενάριο) 

σχεδιάζεται επιμελώς, για να περιγράψει με προσοχή κάθε βήμα
12

 που θα ακολουθήσει 

ο εκπαιδευτικός, στην πορεία της μάθησης. Τα βήματα που περιγράφονται, 

τεκμηριώνονται αναλυτικά και σχετίζονται άμεσα, με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών (Α.Π.Σ.) και το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 

(Δ.Ε.Π.Π.Σ.). Ανάλογα με τους μαθησιακούς στόχους που θέτει το εκάστοτε σενάριο, 

υποστηρίζεται πάντα από μία θεωρία μάθησης και συνεπώς οργανώνεται στη βάση μιας 

μεθόδου, η οποία με τη σειρά της καθορίζει τη ροή των δραστηριοτήτων, τα γνωστικά 

εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν αλλά και το ρόλο του εκπαιδευτικού καθώς και το 

ρόλο των μαθητών.  

 

Στη συνέχεια της κατασκευής του σεναρίου ακολουθεί η εφαρμογή του, στην τάξη. 

Έτσι φαίνονται τόσο τα πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν κατά την υλοποίηση 

του μαθήματος όσο και ο βαθμός επίτευξης των τιθέμενων στόχων καθώς και τα 

χαρακτηριστικά και δυνατότητες των μαθητών. Τελικώς μπορούν να γίνουν 

διορθωτικές κινήσεις με σκοπό την βελτίωση του, για επόμενη εφαρμογή. 

 

Ως προς τη χρονική του διάρκεια, το διδακτικό σενάριο μπορεί να εκτείνεται σε 

περισσότερες από μία διδακτικές ώρες (Δαγδιλέλης κ. συν., 2008) Αυτό θα εξαρτηθεί 

κυρίως από τους διδακτικούς στόχους που τίθενται, αλλά και από άλλους παράγοντες, 

                                                           
11

 Εκτός των διδακτικών σεναρίων υπάρχουν και τα σχέδια μαθήματος, τα οποία περιγράφουν μεν τις 
διδακτικές δραστηριότητες και τους στόχους αλλά δεν εστιάζουν σε βαθύτερες πτυχές, όπως η θεωρία 
μάθησης, η σύνδεση με το Π.Σ., τυχόν προβλήματα κ.λπ. 
12 

Με όρους πληροφορικής, ένα σενάριο διδασκαλίας, είναι ο αλγόριθμος για την επίτευξη των στόχων 
της διδακτικής και μαθησιακής  διαδικασίας. (Μικρόπουλος και Μπέλλου, 2010)  
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όπως οι διδακτικές ώρες του γνωστικού αντικειμένου ανά εβδομάδα, οι οδηγίες 

διδασκαλίας του Υπουργείου κ.λπ. 

 

Ανάλογα με το πόσα γνωστικά αντικείμενα προσεγγίζει το σενάριο, μπορεί να είναι είτε 

συνεργατικό, είτε αυτόνομο (Πήλιουρας κ. συν., 2010): 

 Εάν άπτεται δύο διδακτικών γνωστικών αντικείμενων  (π.χ. πληροφορική και 

γεωμετρία ή αγγλικά ή γεωγραφία κ.λπ.), μπορεί να σχεδιαστεί ώστε να 

υλοποιηθεί με τη συνεργασία δύο εκπαιδευτικών (π.χ. πληροφορικού και 

δασκάλου). Ο κάθε εκπαιδευτικός υλοποιεί το κομμάτι που του αναλογεί. 

 Στην περίπτωση που αφορά ένα γνωστικό αντικείμενο (π.χ. εντολές 

προγραμματισμού στην πληροφορική), τότε το σενάριο είναι αυτόνομο και 

υλοποιείται από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό. 

 

4.2 Διδακτικά σενάρια με την υποστήριξη των Τ.Π.Ε. 

 

Οι ψηφιακή τεχνολογία, με τις εφαρμογές που έχει στην εκπαίδευση, μπορεί να 

προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στην περίπτωση 

που το διδακτικό σενάριο υποστηρίζεται από τις Τεχνολογίες  της Πληροφορίας και 

των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), αξιοποιεί εκπαιδευτικά εργαλεία, όπως τα λογισμικά ή 

άλλες ψηφιακές τεχνολογίες (Μικρόπουλος και Μπέλλου, 2010). Η χρήση των Τ.Π.Ε. 

στο διδακτικό σενάριο δεν σημαίνει απλά συνεπικουρία της διδακτικής και της 

μαθησιακής διαδικασίας, αλλά δύναται να προωθήσει καινοτόμες μαθησιακές 

καταστάσεις και να προάγει νέες διδακτικές στρατηγικές. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

μπορεί να μεταβληθεί, όπως και αυτός του μαθητή καθώς ευνοείται η προώθηση νέων 

και εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας, που είναι περισσότερο συμβατές με τις 

σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές θεωρίες. Πιο συγκεκριμένα ευνοείται η 

μετάβαση (Κόμης κ. συν., 2008): 

 

 από τη μετωπική, στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. 

 από δασκαλοκεντρικές μεθόδους μάθησης, σε μαθητοκεντρικές. 

 από τη διάλεξη, στη διερευνητική και ανακαλυπτική μέθοδο. 

 από την παθητική στάση των μαθητών, στην ενεργητική. 

 από μεθόδους αξιολόγησης του μαθητή, που βασίζονται στο αποτέλεσμα μιας 

τελικής δοκιμασίας, σε αξιολογήσεις παραγόμενων «προϊόντων». 
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 από ένα σύστημα μάθησης, στο οποίο όλοι μαθαίνουν τα ίδια πράγματα, σε ένα 

σύστημα διαφοροποιημένης μάθησης, όπου κάθε μαθητής έχει το «χρόνο» του. 

 από τη μοναδική πηγή «αλήθειας» του δασκάλου, στις πολλαπλές πηγές 

(ψηφιακά αποθηκευτικά μέσα, διαδίκτυο κ.λπ.) 

 

4.3 Η κυκλική διαδικασία των διδακτικών σεναρίων. 

 

Το διδακτικό σενάριο σχεδιάζεται θεωρητικά, αλλά δεν μπορεί να μένει σε αυτό το 

επίπεδο. Ολοκληρώνεται μόνο με την εφαρμογή και τελικώς την αξιολόγησή του. 

(Πήλιουρας κ. συν., 2010). Στην πραγματικότητα όμως η σχεδίαση και υλοποίηση ενός 

σεναρίου αποτελεί μία κυκλική διαδικασία, αφού μετά την αξιολόγησή του δύναται να 

τροποποιηθεί. Ο δημιουργός μπορεί είτε να το βελτιώσει είτε να το επεκτείνει. 

Σημαντικό είναι επίσης, ότι οι καταγεγραμμένες δράσεις, μπορούν εύκολα να 

κοινοποιηθούν σε συναδέλφους εκπαιδευτικούς, ώστε να αναμορφωθούν τα σενάρια 

από διαφορετική οπτική, προς όφελός τους και σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Σύμφωνα 

με τον Μικρόπουλο και Μπέλλου (2010, σ.78), τα βασικά στάδια ενός σεναρίου 

μπορούν να παρασταθούν σχηματικά. Με ελάχιστη παρέμβαση
13

 εκ του συγγραφέως, 

φαίνεται παρακάτω (Σχήμα 1):  

 

 

Σχήμα 1: Η κυκλική διαδικασία των διδακτικών σεναρίων 

 

 

                                                           
13

 Τροποποιήθηκε ο Σχεδιασμός σε Σχεδιασμός/τροποποίηση 
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Τα σημαντικότερα ερωτήματα στα οποία θα πρέπει να απαντήσει ο σχεδιαστής του 

διδακτικού σεναρίου, είναι τα παρακάτω (Πήλιουρας κ. συν., 2010): 

 Τί θέλω να διδάξω και σε ποια θεωρία θα βασιστώ; 

 Ποια θα είναι η ροή των δραστηριοτήτων; 

 Ποιος θα είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού; 

 Ποιοι θα είναι οι ρόλοι των μαθητών; 

 Ποια προβλήματα μπορεί να προκύψουν και πως θα τα αντιμετωπίσω; 

 Πώς θα αξιολογήσω το σενάριο;  

 Εάν και πως μπορώ να εντάξω τις Τ.Π.Ε. ώστε να αξιοποιήσω τα 

πλεονεκτήματα που προσφέρουν; 

 

και με δεδομένη την κυκλική διαδικασία: 

 Τι να αλλάξω ώστε να το βελτιώσω; 

 

4.4 Τα επιμέρους τμήματα των διδακτικών σεναρίων της Μ.Δ.Ε. 

 

Το διδακτικό σενάριο περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια όλες τις πτυχές της διδακτικής 

διαδικασίας. Με το σχεδιασμό του ο εκπαιδευτικός έχει έναν «οδηγό» σύμφωνα με τον 

οποίο θα κατευθύνει τους μαθητές του στις διδακτικές δραστηριότητες. Με την 

υλοποίηση του δε, ο εκπαιδευτικός αναγνωρίζει καλύτερα τις δυνατότητες και τα 

χαρακτηριστικά των μαθητών του.  

Μελετώντας τη βιβλιογραφία που σχετίζεται με τη δομή των διδακτικών σεναρίων, 

προκύπτει ότι τα προτεινόμενα ενδεικτικά τμήματα διαφέρουν ελάχιστα μεταξύ τους. 

Βέβαια ένα σενάριο στο διδακτικό αντικείμενο των Τ.Π.Ε., μπορεί να συνδυάζει δύο 

διδακτικά αντικείμενα, οπότε αναλύονται οι διδακτικοί στόχοι και για τις δύο 

περιπτώσεις.  

Τα δύο διδακτικά σενάρια, που σχεδιάστηκαν για τις ανάγκες της διπλωματικής 

εργασίας, μελετήθηκαν προσεκτικά και δομήθηκαν σε βήματα (Πήλιουρας κ. συν., 

2010· Επιμορφωτικό υλικό. «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 2011), ώστε να  

περιγράφουν πλήρως τις πτυχές της μαθησιακής διεργασίας τόσο σε θεωρητικό 

επίπεδο, όσο και στην ανάπτυξη και την αξιολόγησή του. Έτσι, τα δύο σενάρια 

αναλύονται σύμφωνα με τα επόμενα πέντε βήματα: 
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1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

1.1. Τίτλος 

1.2 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές (γνωστικό/ ά αντικείμενο /α): 

1.3 Τάξη/ εις εφαρμογής:  

1.4 Ιδιαίτερη περιοχή του γνωστικού αντικειμένου:  

1.5 Συμβατότητα με Α.Π.Σ., Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

1.5.1 Ως προς το επιστημονικό και θεωρητικό πλαίσιο 

1.5.2 Ως προς το παιδαγωγικό πλαίσιο (παιδαγωγική προσέγγιση) 

1.6 Σκοπός & Στόχοι 

  1.6.1 Γενικός Σκοπός 

1.6.2 Επιμέρους Διδακτικοί Στόχοι 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (προαιρετικά) 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ 

1.6.3 Πρωτοτυπία 

1.7 Διδακτική μέθοδος και στρατηγικές 

  1.7.1 Διδακτική μέθοδος 

1.7.2 Ρόλος εκπαιδευτικού 

1.7.3 Διδακτικές στρατηγικές (τεχνικές) και εργαλεία 

1.8 Εκτιμώμενη διάρκεια 

 

2.  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

2.1 Το επιστημονικό περιεχόμενο 

2.2 Ιδέες των παιδιών - Γνωστικές και άλλες δυσκολίες 

2.3 Προαπαιτούμενη γνώση 

2.4 Περιγραφή δραστηριοτήτων 

1
η
 διδακτική ώρα, 2

η
 διδακτική ώρα κ.ο.κ. 

2.5 Συνοπτικό περίγραμμα δραστηριοτήτων 

2.6 Βιβλιογραφικές πηγές 

2.7 Υλικοτεχνική υποδομή 

 

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

3.1 Αξιολόγηση μαθητών  
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3.2 Αξιολόγηση σεναρίου 

4. ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ -ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

5. ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Κεφάλαιο 5
ο
   

Οι Τ.Π.Ε.  ως γνωστικό εργαλείο στην εκπαίδευση. 

 

Ως εργαλείο ορίζεται μία συσκευή, ή διάταξη ή μηχανισμός που χρησιμοποιείται για 

την εκτέλεση ή τη διευκόλυνση εργασιών (Μπαμπινιώτης 2002, οπ. αναφ. 

Μικρόπουλος, 2006).  

 

«Ως γνωστικά εργαλεία (Cognitive Tools), αναφέρονται οι τεχνολογίες που 

υποστηρίζουν γνωστικές διεργασίες όπως η σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η μάθηση. 

Τέτοια εργαλεία είναι ο γραπτός λόγος, η μαθηματική σημειογραφία, οι ΤΠΕ» (Reeves 

et al. 1997, οπ. αναφ. Μικρόπουλος, 2006). 

 

Συνεπώς ο υπολογιστής, μέσω των λογισμικών που χρησιμοποιεί, αποτελεί ισχυρό 

γνωστικό εργαλείο, καθώς ευνοεί την αναπαράσταση πληροφοριών, σε ποικίλες 

μορφές, την αναπαράσταση αυθεντικών καταστάσεων, την κριτική σκέψη, την 

αυτενέργεια και αυτόνομη δράση των μαθητών. Παρακάτω παρουσιάζονται τα 

λογισμικά-εργαλεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια της Μ.Δ.Ε., για την 

προσέγγιση των ερευνητικών ερωτημάτων: 

 

5.1 Ιστότοπος saferinternet 

 

Ο ιστότοπος saferinternet έχει ως βασικό του στόχο την ενημέρωση των ανήλικων 

χρηστών, ώστε να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, υπεύθυνα, ηθικά, δημιουργικά και με 

ασφάλεια. Επίσης έχει πληροφορικό υλικό (κείμενο, εικόνες, βίντεο) για θέματα 

σχετικά με τη χρήση και την ασφάλεια στο διαδίκτυο απ’ όπου μπορούν να αντλήσουν 

πληροφόρηση και οι ενήλικες χρήστες, όπως γονείς και εκπαιδευτικοί. 

Περιέχει πέραν των πληροφοριών ενημερωτικά φυλλάδια, διαδικτυακά σεμινάρια, 

τηλεοπτικά σποτ σε έναν οργανωμένο και ορθά δομημένο ιστοχώρο και αυτός είναι 

προφανώς ένας από τους λόγους που προτείνεται για διδακτική παρέμβαση από το 

Πρόγραμμα Σπουδών. 
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5.2 Ιστοσελίδα google forms 

 

Το google forms αποτελεί μια από τις υπηρεσίες που προσφέρει η Google, προϋποθέτει 

βέβαια την ύπαρξη λογαριασμού σε αυτή. Είναι δωρεάν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για τη δημιουργία ψηφιακών ερωτηματολογίων. Επίσης μπορούν να συνδεθούν με 

βαθμολογία όποτε για να δημιουργηθεί ένα κουιζ αξιολόγησης γνώσεων. Αποτελείται 

από το περιβάλλον του δημιουργού (του ερωτηματολογίου) και το περιβάλλον του 

ερωτώμενου. Είναι φιλικό στη χρήση του και δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις για τη 

δημιουργία του ερωτηματολογίου. Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας διαφόρων τύπων 

ερωτήσεων όπως ανάπτυξης, απλής ή πολλαπλής επιλογής, όχι όμως συμπλήρωσης 

κενού και αντιστοίχισης (με την κλασσική μορφή). Τα αποτελέσματα μπορούν να 

απεικονιστούν σε ατομικό ή σε συνολικό επίπεδο (γράφημα)  αλλά και σε υπολογιστικό 

φύλλο, όπου υπάρχει η δυνατότητα επιπλέον επεξεργασίας.  

 

5.3 Ιστοσελίδα google docs 

 

Το google docs αποτελεί ένα ακόμη εργαλείο web 2.0 της google (google tools) και 

αποτελεί ουσιαστικά έναν διαδικτυακό επεξεργαστή κειμένου. Επιτρέπει την εξ 

αποστάσεως συνεργασία μαθητών για την ολοκλήρωση ενός εγγράφου καθώς η 

αποθήκευση γίνεται με τεχνολογία cloud (διαδικτυακή αποθήκευση). Το έγγραφο έτσι 

γίνεται άμεσα προσβάσιμo (για επεξεργασία ή μελέτη) από τον υπολογιστή του καθενός 

με βασική προϋπόθεση βέβαια τη σύνδεση στο διαδίκτυο.  

 

5.4 Ιστότοπος seterra 

 

Ο ιστότοπος seterra αποτελεί ένα παιγνιώδη τρόπο εξάσκησης των μαθητών με έννοιες 

της Γεωγραφίας όπως, ήπειροι και κράτη της Γης, ποτάμια, πρωτεύουσες, μεγαλύτερες 

πόλεις κ.λπ.. Έχει κατάλληλα γραφικά για κάθε περίπτωση, ήχο, χρονόμετρο και 

ποσοστόμετρο, ώστε ο μαθητής να έχει την επίβλεψη της προόδου του. Βέβαια προνοεί 

ώστε να κατευθύνει το μαθητή με κατάλληλα μηνύματα (σε περίπτωση λάθους) και 

συνεπώς τον ενισχύει κατ’ αυτό τον τρόπο να συνεχίσει και να μην «χαθεί» στην 

άσκηση. 
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5.5 Ιστότοπος wikipedia 

 

Ο ιστότοπος της wikipedia αποτελεί ίσως την πλέον γνωστή εφαρμογή wiki. Περιέχει 

πλήθος πληροφοριών για διάφορα θέματα και σε σημαίνουσες λέξεις έχει συνδέσμους, 

οι οποίοι άμεσα σε οδηγούν σε επόμενες πληροφορίες. Κάθε χρήστης μπορεί να 

προσθέσει-συνεισφέρει πληροφορίες για οποιοδήποτε θέμα, να αντλήσει πληροφορίες 

και να συμβουλευτεί προτεινόμενες πηγές πληροφόρησης. Με τους πίνακες που 

περιέχει, τους συνδέσμους και τις εικόνες αποτελεί την πλέον πλούσια διαδικτυακή 

εγκυκλοπαίδεια μπορεί να αξιοποιηθεί από μαθητές ως άμεση πηγή πληροφοριών και 

ιδεών (Ζουμπατιανού και Φεσάκης, 2012). 

 

5.6 Ιστότοπος Kahoot! 

 

Όπως αναφέρουν οι Μάστορας και Φώταρης (2015, σ.3), «Το “Kahoot!” είναι ένα 

CRS
14

 σε μορφή τηλεπαιχνιδιού. Χρησιμοποιεί πολύχρωμα γραφικά και ηχητικά εφέ 

για να μετατρέψει προσωρινά την αίθουσα σε σόου ερωτήσεων, με το διδάσκοντα σε 

ρόλο οικοδεσπότη και τους μαθητές σε ρόλο διαγωνιζομένων».  

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να οργανώσει μία διαδικασία αξιολόγησης για ομάδες μαθητών 

ή ατομικά. Χρειάζεται απαραίτητα ένα προβολικό για να είναι εμφανές το δικό του 

περιβάλλον στους μαθητές και να διαχειρίζεται την ανατροφοδότηση (γράφημα, σωστή 

απάντηση), για παιδαγωγικούς σκοπούς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

  Πρότυπο Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών (Common Reporting Standard- CRS) 
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Κεφάλαιο 6
ο
   

Η παιδαγωγική χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση 

 

Στους μαθητές, ιδιαίτερα του δημοτικού σχολείου, οι νοητικές ενέργειες (παρατήρηση, 

ανάλυση, σύνθεση, κ.λπ.) πραγματοποιούνται υπό ορισμένες συνθήκες και ο λόγος του 

δασκάλου κρίνεται «φτωχός», ώστε να ταυτίσουν έννοιες και σχηματισμό 

παραστάσεων στο μυαλό τους. Επιβάλλεται η ενεργοποίηση αισθήσεων με άμεση η 

έμμεση επαφή με την πραγματικότητα, μέσω της χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας 

(Κανδήλης, 2002). 

 

Οι Τ.Π.Ε. χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση με σκοπό την εκμετάλλευση των 

πλεονεκτημάτων που προσφέρουν. Ευνοούν τη μετάβαση σε μαθητοκεντρικά μοντέλα 

διδασκαλίας με αυτόνομη και ενεργή δράση των μαθητών (Κόμης κ. συν., 2008). Η 

προσέλκυση του ενδιαφέροντος, η ενεργοποίηση των μαθητών, οι ομαδοσυνεργατικές 

και διερευνητικές δραστηριότητες διευκολύνονται, σύμφωνα με βιβλιογραφικές πηγές 

αλλά και με αντίστοιχες έρευνες. Παρακάτω αναλύονται αυτές οι τέσσερις πτυχές και ο 

συσχετισμός τους με τις Τ.Π.Ε.. 

 

6.1 Προσέλκυση ενδιαφέροντος μαθητών 

 

Τα ενδιαφέροντα των μαθητών ποικίλλουν όπως και οι δυνατότητές τους. Το γνωστικό 

υπόβαθρο δεν είναι το ίδιο για όλους και οι διδακτικές ενότητες ανάλογα με το 

διδακτικό αντικείμενο, έχουν διαφορετικό βαθμό δυσκολίας. Οι εκπαιδευτικοί συνεπώς 

έρχονται αντιμέτωποι, με την αδιαφορία ακόμη και τη δυσαρέσκεια των μαθητών. 

Συχνά οι εκπαιδευτικοί εξαναγκάζουν τους μαθητές σε συμμετοχή με τη χρήση ποινών 

ή αμοιβών. Κατ’ αυτό τον τρόπο δεν ασκείται ουσιαστικός έλεγχος στο μαθητή και δεν  

προωθείται η αυτορρύθμιση και η αυτονομία του. Η εξουσία του εκπαιδευτικού πρέπει 

να προέρχεται από την εξειδικευμένη γνώση, την οποία αποδεικνύει μέσω της 

διδακτικής δεξιοτεχνίας και όχι λόγω της υπηρεσιακής θέσης, που του προσδίδει εκ των 

πραγμάτων κάποια μορφή θεσμοθετημένης αυθεντίας (Ματσαγγούρας, 1999).  

 

Η προσέλκυση και διατήρηση της μαθητικής προσοχής είναι ουσιαστικής σημασίας 

στην εκπαιδευτική διαδικασία και σχετίζεται άμεσα και με την πρόληψη της μαθητικής 
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παρεκτροπής (Ματσαγγούρας, 1999). Μπορεί να επιτευχθεί όταν ο εκπαιδευτικός 

διαμορφώσει το κατάλληλο μαθησιακό πλαίσιο (μέσα, ασκήσεις, ερωτήσεις κ.λπ.) και 

έχει την ανάλογη στάση (φιλική, χαρούμενη) για την προβληματοποίηση της σκέψης 

του διδακτικού αντικειμένου. Κατ’ αυτό τον τρόπο προσελκύει τη μαθητική προσοχή 

που έπειτα δύναται να μετατραπεί σε ενδιαφέρον και δημιουργική εμπλοκή στο μάθημα 

(Γεωργούσης, 1989, οπ. αναφ. Ματσαγγούρας, 1998). 

 

Πέρα από τη στάση του εκπαιδευτικού ή τις ερωτήσεις (ακόμη και αιφνιδιασμού των 

μαθητών), καταλυτικό ρόλο θα παίξουν τα μέσα που θα εντάξει στη διαδικασία. Η 

χρήση αισθητηριακών τεχνικών δηλαδή εποπτικού ή ακουστικού υλικού, σύμφωνα με 

την ψυχολογία προκαλούν την προσοχή και η εναλλαγή οπτικοακουστικών 

ερεθισμάτων την αυξάνει (Ρεβάνογλου, χ.η.). Οι Τ.Π.Ε., μέσω των δυνατοτήτων τους, 

της πολυμεσικότητας, της μη γραμμικότητας και της διαδραστικότητας προάγουν την 

ενεργητική γνωστική εργασία και συνεπώς ενεργοποιούν και ενισχύουν τους μαθητές 

(Prasse, Schaumburg, Müller & Blömeke, 2008).  Αυτός είναι προφανώς ο λόγος που 

από την πρώτη στιγμή που η πληροφορική εισήχθη στα σχολεία οι μαθητές έδειξαν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κάτι  που δεν παρατηρούνταν σε άλλα γνωστικά αντικείμενα. 

  

6.2 Ποικίλες μορφές αναπαράστασης της πληροφορίας 

 

Η τεχνολογία επηρεάζει τον τρόπο σκέψης μας και την αλληλεπίδραση μας με τους 

συνανθρώπους και τις μηχανές (Rheingold 1991, οπ. αναφ. Μακράκης, 2000). Ειδικά οι 

Τ.Π.Ε. με την πολυμεσική τους ιδιότητα μεγαλώνουν το εύρος του υλικού που μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία (Πήλιουρας κ. συν., 2010). Όπως 

αναφέρει ο Μικρόπουλος (2000, σ.19), «ορισμένα συστήματα συμβόλων αναπαριστούν 

καλύτερα κάποιες έννοιες και φαινόμενα από άλλα, προκαλούν διαφορετικού τύπου 

γνωστικές διεργασίες». 

 

Τα μέσα προκειμένου να παρουσιάσουν και να επικοινωνήσουν την πληροφορία, 

χρησιμοποιούν κείμενο, ήχο, εικόνες, animation, βίντεο σε ένα σύστημα και 

ενεργοποιούν περισσότερες από μία αισθήσεις (Boyle 1997, οπ. αναφ. Μικρόπουλος 

και Μπέλλου 2010). Συνεπώς οι νοητικές λειτουργίες των μαθητών αυξάνονται, όπως 

και το ενδιαφέρον και η προσοχή τους.  
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6.3 Διερευνητική μάθηση 

 

Η διερεύνηση για να υλοποιηθεί, όπως φανερώνει και η ίδια η λέξη, απαιτεί την 

ενεργοποίηση κάποιου ατόμου, σε μία κατάσταση «προβληματικής», ώστε να 

αναζητήσει τη λύση. Συνεπώς η διερευνητική-ανακαλυπτική μάθηση (inquiry-based 

learning) είναι µία διδακτική προσέγγιση που στηρίζεται στην αναζήτηση, στις απορίες 

και ερωτήσεις των μαθητών, παρά στην παρουσίαση της διδακτέας ύλης από τον 

εκπαιδευτικό. (Γκοτζαρίδης, 2009).  

 

Ο εκπαιδευτικός αντίθετα, πρέπει να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες που θα  

προκαλέσουν το ενδιαφέρον των μαθητών, για αυτόνομη δράση. Προσδοκά, με αυτή τη 

στρατηγική τόσο ο μαθητής να οικειοποιηθεί καλύτερα το γνωστικό αντικείμενο, μέσα 

από τη διαδικασία διερεύνησης και οικοδόμησης της νέας γνώσης, όσο και την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων διερεύνησης, που είναι απαραίτητες στην κοινωνία της 

πληροφορίας (Δημητριάδης, χ.η.). 

 

Η διερευνητική μάθηση αναπτύχθηκε με βάση τις κατευθύνσεις του παιδαγωγού John 

Dewey (Γκοτζαρίδης, 2009), ο οποίος όρισε την αυθεντική μάθηση ως «διαδικασία 

ενεργητικής διερεύνησης προβληματικών καταστάσεων» (Ματσαγγούρας, 1998, σ. 

493). Οι όροι διερεύνηση, ανακάλυψη, ευρετική κ.λπ., αν και δεν είναι συνώνυμοι 

χρησιμοποιούνται για να υποδηλώσουν στρατηγικές διδασκαλίας που εμπλέκουν τους 

μαθητές σε διαδικασίες διερεύνησης (Ματσαγγούρας, 1998).  

 

Η διερευνητική μάθηση, στο εργαστήριο πληροφορικής, μπορεί να υλοποιηθεί στα 

πλαίσια μικρο-ομάδων, οπότε και γίνεται λόγος για συνεργατική διερευνητική 

διδασκαλία. Είναι αποτελεσματική όταν αξιοποιούνται οι εμπειρικο-βιωματικές 

γνώσεις των μαθητών, προφανώς με την επιλογή του κατάλληλου θέματος εκ μέρους 

του εκπαιδευτικού και όταν εξασφαλίζεται η συνεργασία, η συμμετοχή και η 

αλληλεπίδραση στο πλαίσιο τόσο των μαθητικών ομάδων, όσο και της ολομέλειας της 

τάξης (Πήλιουρας κ. συ., 2010). Σε αυτή την περίπτωση (σε σχέση με τη «μοναχική» 

μελέτη) προκύπτουν επιμέρους ενισχυτές μάθησης, λόγω κοινωνικών καταστάσεων, 

όπως συνεργασία, αναγνώριση και συναγωνισμός (Weidenmann, 2001). 

 

Η διερευνητική μορφή διδασκαλίας αποτελεί μία μαθητοκεντρική προσέγγιση της 

γνώσης καθώς οι μαθητές σε ένα πραγματικό περιβάλλον, αυθεντικών προβλημάτων, 
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δεν απομνημονεύουν αλλά αντιθέτως μαθαίνουν να αναζητούν να σκέπτονται και ο 

καθένας με τη δυναμική του οικοδομεί τη νέα γνώση. Συνεπώς η διερευνητική μάθηση 

έχει άμεση σχέση με την εποικοδομιστική θεωρία και αυτός είναι ένας λόγος που την 

επικαλείται το πρόγραμμα σπουδών των Τ.Π.Ε.. Συγκεκριμένα αναφέρει «Το 

Εργαστήριο Πληροφορικής, συμβατικό ή κινητό (μεταφερόμενο στην τάξη), αποτελεί 

για τους μαθητές χώρο μελέτης, έρευνας,  ενεργητικής συμμετοχής  και συνεργασίας. 

Έτσι ενθαρρύνεται  και ευνοείται η διερευνητική προσέγγιση των νέων γνώσεων, η 

αλληλεπιδραστική και συνεργατική μάθηση, η αυτενέργεια και η δημιουργικότητα των 

μαθητών» (σελ. 6).  

 

Ο άλλος λόγος είναι ότι οι Τ.Π.Ε., από τη φύση τους, μπορούν να ευνοήσουν την 

διερευνητική κατεύθυνση της μάθησης (Κόμης κ. συν., 2008). Μερικές εφαρμογές που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι οι μικρόκοσμοι, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, 

εφαρμογές υπερμέσων, εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας κ.α. (Δημητριάδης, χ.η.). 

Έτσι αξιοποιούνται νοητικά εργαλεία και εφαρμογές που εμπλέκουν τους μαθητές στην 

διερεύνηση αυθεντικών, πολύπλοκων και πραγματικών προβλημάτων (Gibson 2005, 

οπ. αναφ. Τσιβάς, 2011·Weidenmann, 2001). Σύμφωνα και με τον εποικοδομιστικό 

προσανατολισμό, η μεταφορά της γνώσης προκύπτει με την κατασκευή της  μέσω 

συνεργασίας και επικοινωνίας  των διαφορετικών οπτικών του θέματος, από τους 

μαθητές. Σε αυτή την περίπτωση ο υπολογιστής παύει να είναι τεχνικό εργαλείο αλλά 

μετατρέπεται σε γνωστικό. 

 

6.4 Ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες 

 

Χαρακτηριστικό της μάθησης με ψηφιακά μέσα είναι η διδακτική αρχή της αυτόνομα 

ενεργής-κατασκευαστικής και συνεργατικής μάθησης. Αυτή η αρχή είναι σε αρμονία με 

τον προσανατολισμό της μάθησης, σε καταστάσεις «προβληματικής». Τέσσερις μορφές 

μάθησης μπορούν να διαχωριστούν σύμφωνα με αυτή την αρχή, οι οποίες ακολουθούν 

διαφορετικό διδακτικό σχεδιασμό: η εξατομικευμένη μάθηση, η διερευνητική μάθηση, 

η συνεργατική μάθηση με εξωτερικούς συνεργάτες, η προσανατολισμένη σε παραγωγή 

«προϊόντων» μάθηση (Schulz-Zander, 2005). 

 

Τα ψηφιακά μέσα λόγω των δυνατοτήτων τους σε πολυμεσικότητα, 

προσαρμοστικότητα, μη γραμμικότητα και διαδραστικότητα, ενεργοποιούν και 

ενισχύουν τους μαθητές μέσω της πραγματοποίησης γνωστικά ενεργών ασκήσεων 
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(Prasse et. al., 2008). Οι μαθητές εργάζονται σε αυθεντικά περιβάλλοντα και με 

αυθεντικές πληροφορίες και συνεργάζονται έτσι, ιδιαίτερα σε δραστηριότητες 

υλοποίησης ενός «προϊόντος» ή επίλυσης ενός προβλήματος (Schulz-Zander, 2005). 

 

Μέσω των ψηφιακών μέσων οι μαθητές αναλύουν τον κόσμο και οργανώνουν  τη 

γνώση τους. Τα ψηφιακά μέσα ως γνωστικά εργαλεία βοηθάνε το μαθητή όχι να 

αναπαράγει τη γνώση, αλλά να τη διαμορφώσει, να την κατασκευάσει και να την 

παρουσιάσει. Οι μαθητές μέσω της επικοινωνίας και της συνεργασίας, έρχονται σε 

ενεργή «κοινωνική σύγκρουση», λόγω των διαφορετικών οπτικών. Οι Τ.Π.Ε. ενισχύουν 

την ενεργή διαμόρφωση της γνώσης, μέσα σε μαθητικές κοινωνίες, όπου γίνεται 

διαμοιρασμός ιδεών και αντιδράσεων των διαφορετικών οπτικών της πραγματικότητας, 

σε μία διαδικασία συνεργατικής κατασκευής της γνώσης (Weidenmann, 2001). 
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Β΄ Μέρος: Ερευνητικό Πλαίσιο 

 

Κεφάλαιο 7
ο
  

Η έρευνα της Μ.Δ.Ε. 

 

Σε ορισμένους χώρους, όπως στην εκπαίδευση, μία έρευνα μπορεί να λειτουργήσει 

ανατροφοδοτικά στην εκπαιδευτική διαδικασία (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008). Αν και υπάρχουν ποικίλες τεχνικές και 

προσεγγίσεις δεν πρέπει να παραβλεφθεί το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της 

εκπαιδευτικής έρευνας, είναι ψυχολογικό (Cronbach, 1962, οπ. αναφ. Verma &  

Mallick, 1999/2004). Το ποιοτικό ρεύμα προσφέρει έναν πλουραλιστικό και 

αναστοχαστικό προσανατολισμό και με τις πρακτικές του εφαρμογές μπορεί να 

εμπλουτίσει την ψυχολογική και εκπαιδευτική έρευνα (Ίσαρη & Πούρκος, 2015). Όμως 

όπως εξήγησε και ο Campbell, η ποιοτική πληροφόρηση, σχετίζεται με την ποσοτική 

(De Landsheere, 1982/1996). 

 

7.1 Χρονολογική σειρά των διαδικασιών της έρευνας. 

 

Με σκοπό την επιτυχή έκβαση μιας ερευνητικής εργασίας, ο ερευνητής πρέπει να 

ακολουθήσει ορισμένα βήματα. Στην παρούσα δραστηριότητα υλοποιήθηκαν σειριακά 

τα παρακάτω βήματα:  

 

1. Καθορισμός του αντικειμένου της έρευνας 

Οι λόγοι διεξαγωγής μίας έρευνας μπορεί να είναι πολλοί, όπως η κατανόηση, η 

περιγραφή, η αμφισβήτηση ή η αξιολόγηση κάποιου φαινομένου κ.λπ. (Ίσαρη & 

Πούρκος, 2015). Το αντικείμενο της έρευνας θα πρέπει μεν να καλύπτει το 

αντικείμενο σπουδών θα πρέπει όμως κυρίως να βρίσκεται στα ενδιαφέροντα 

του ερευνητή. Αυτό θα του προσφέρει επιπλέον κουράγιο και όρεξη να βαδίσει 

σε αυτό το δύσκολο μονοπάτι. 
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2. Το θεωρητικό πλαίσιο 

Το θεωρητικό πλαίσιο προσφέρει στον μελλοντικό ερευνητή μία σημαντική 

πηγή πληροφόρησης για τα θέματα με τα οποία θα βρεθεί αντιμέτωπος. 

Θεωρητικά στοιχεία, παρελθοντικές έρευνες, ευρήματα θα βοηθήσουν τον 

ερευνητή να κατανοήσει το δικό του πρόβλημα και τις πτυχές του.  

 

3. Διατύπωση σκοπού και ερευνητικών ερωτημάτων της έρευνας 

Η ορθή και σαφής διατύπωση του σκοπού και των ερευνητικών 

ερωτημάτων/υποθέσεων, θα σταθεροποιήσουν και θα κατευθύνουν την πορεία 

της έρευνας καθώς περιορίζει το ερευνητικό πεδίο σε ένα συγκεκριμένο 

πρόβλημα. Μία υπόθεση άλλωστε είναι μια πρόβλεψη των προσδοκώμενων-

αναμενόμενων αποτελεσμάτων της ερευνητικής διαδικασίας (Λαγουμιντζής, 

Βλαχόπουλος & Κουτσογιάννης, 2015).   

 

4. Δειγματοληψία και δείγμα 

Η δειγματοληψία είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται από τους ερευνητές για 

την επιλογή του κατάλληλου δείγματος. Σύμφωνα με τους Ίσαρη & Πούρκο 

(2015, σ.81) «Ο ερευνητής που εφαρμόζει τη στρατηγική της σκόπιμης 

δειγματοληψίας (purposeful ή αλλιώς purposive ή judgmental sampling) 

επιλέγει ενεργητικά και σκόπιμα το δείγμα εκείνο του οποίου τα μέλη θα 

εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο τους σκοπούς και τα ερωτήματα της 

έρευνάς του». 

 

5. Επιλογή δείγματος 

Στην ποιοτική έρευνα δεν υπάρχουν αριθμητικοί περιορισμοί ως προς το 

μέγεθος του δείγματος. Το δείγμα εάν είναι μεγάλο θα δυσκολέψει τον ερευνητή 

που θέλει να διακρίνει ορισμένα χαρακτηριστικά. 

 

6. Επιλογή μεθόδου και υλοποίηση 

Η μεικτή μέθοδος, δηλαδή ο συνδυασμός ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων, 

προσφέρει περισσότερα αποτελέσματα, τα οποία μπορούν να συνδυαστούν και 

συνεπώς υπάρχει πληρέστερη προσέγγιση του θέματος. Συμβαδίζει δε και με 

την αρχή του τριγωνισμού.  
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Σχετικά με την παρατήρηση, παρά τις δυσκολίες, αποτελεί ένα πολύτιμο και 

ισχυρό εργαλείο συλλογής δεδομένων στην εκπαιδευτική έρευνα. Ιδιαίτερα ο 

εσωτερικός παρατηρητής μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε εσωτερικές όψεις 

της ανθρώπινης συμπεριφοράς.  (Μάγος, 2005). Το ερωτηματολόγιο πλεονεκτεί 

στο ότι συγκεντρώνει στοιχεία ελεύθερης έκφρασης, σε μικρό χρονικό διάστημα 

(Λαγουμιντζής κ. συν., 2015).  

 

Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, αρχικά διεξάγεται η πιλοτική έρευνα, ώστε να 

διαπιστωθούν προβλήματα όπως βέλτιστη λειτουργία της έρευνας, κατανόηση 

ερωτήσεων κ.λπ. Τόσο στην ποιοτική όσο και στην ποσοτική έρευνα, πιλοτικά 

λειτούργησε το εκάστοτε πρώτο τμήμα εφαρμογής του διδακτικού σεναρίου. 

Ωστόσο δεν προέκυψε ανάγκη για αλλαγές/διαφοροποιήσεις. 

 

7. Ανάλυση των δεδομένων  και ερμηνεία 

Τα ποσοτικά δεδομένα είναι αριθμητικά και μπορούν να αναλυθούν και να 

παρουσιαστούν γραφικά. Αντίθετα η ποιοτική ανάλυση περιλαμβάνει την 

ολοκλήρωση και σύνθεση διηγηματικών, μη αριθμητικών δεδομένων. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας από τις δύο μεθόδους συγκεντρώνονται, αναλύονται 

και συγκρίνονται.  

 

Αυτή η διαδικασία οδηγεί στην ερμηνεία που αναφέρεται στη διεργασία 

εξαγωγής νοήματος από τα αποτελέσματα και στην εξέταση των σχέσεων των 

αποτελεσμάτων μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο αναφοράς. Γίνεται δε συσχετισμός 

με τα ερευνητικά ερωτήματα και με τα συμπεράσματα αντίστοιχων ερευνών. 

  

 

7.2 Ζητήματα δεοντολογίας 

 

Καθώς η έρευνα αποτέλεσε έρευνα πραγματικών συνθηκών τάξης, δεν δόθηκε από τον 

εκπαιδευτικό ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργία της έρευνας παράλληλα με τη 

λειτουργία του μαθήματος. Με αυτή την τακτική επεδίωξε την όσο το δυνατόν 

ρεαλιστική και αυθόρμητη συμπεριφορά των μαθητών, χωρίς δική του επιρροή. 

Ωστόσο σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας ελήφθη μέριμνα και διατηρήθηκε η 

ανωνυμία των μαθητών καθώς δεν δημοσιεύτηκαν προσωπικά στοιχεία των μαθητών, 

σε οποιοδήποτε μέρος της έρευνας. 
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7.3 Τα ερευνητικά ερωτήματα και οι υποθέσεις 

7.3.1 Τα ερευνητικά ερωτήματα 

 

Η υλοποίηση των σεναρίων σε πραγματικές σχολικές συνθήκες, αξιοποιήθηκε με 

σκοπό να δοθούν απαντήσεις στα επόμενα ερωτήματα: 

 

 Εάν τα διδακτικά σενάρια, ήταν κατάλληλα σχεδιασμένα ώστε να 

ανταποκρίνονται στο γνωστικό επίπεδο και ενδιαφέρον των μαθητών.  

 

 Εάν τα εργαλεία των Τ.Π.Ε. (λογισμικά) που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη 

διάρκεια των σεναρίων:  

o κέντρισαν το ενδιαφέρον των μαθητών οπότε και δραστηριοποιήθηκαν 

περισσότερο 

o μεγάλωσαν το εύρος του υλικού και τους τρόπους αναπαράστασης της 

πληροφορίας, οπότε και έγινε ελκυστικότερη η διδασκαλία  

o βοήθησαν την διερευνητική και ανακαλυπτική μάθηση 

o βοήθησαν στην υλοποίηση της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας 

 

7.3.2 Οι ερευνητικές υποθέσεις 

 

Οι ερευνητικές υποθέσεις που με το πέρας της έρευνας καλούνται να επιβεβαιωθούν ή 

να διαψευστούν, προκύπτουν σε συνάρτηση με τα ερευνητικά ερωτήματα καθώς και 

της μελέτης των βιβλιογραφικών πηγών. Η επαλήθευση τους, συγχρόνως, τεκμηριώνει 

την διδακτική αξία των Τ.Π.Ε. και συνεπώς την παιδαγωγική τους χρήση. Έτσι, 

σύμφωνα με τις υποθέσεις αναμένεται ότι: 

 

 Οι Τ.Π.Ε. κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών καθώς τα λογισμικά 

αποτελούν γνωστικά εργαλεία που υποστηρίζουν γνωστικές διεργασίες και 

νοητικές λειτουργίες των μαθητών, μέσω της προβληματοποίησης του 

διδακτικού αντικειμένου. 
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 Οι Τ.Π.Ε. κάνουν ελκυστικότερη τη διδασκαλία καθώς μεγαλώνουν το εύρος 

της αναπαράστασης των πληροφοριών (οπτικοακουστικά ερεθίσματα) και 

ενεργοποιούν περισσότερες αισθήσεις των μαθητών. 

 

 Οι Τ.Π.Ε. βοηθούν την διερευνητική μάθηση καθώς εμπλέκουν τους μαθητές 

στην διερεύνηση αυθεντικών, πολύπλοκων και πραγματικών προβλημάτων. 

 

 Οι Τ.Π.Ε. βοηθούν την υλοποίηση ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων καθώς 

οι μαθητές διαμοιράζονται ιδέες, αντιδράσεις, οπτικές για την εύρεση της λύσης 

ενός προβλήματος ή τη δημιουργία ενός «προϊόντος». 

 

Επίσης σχετικά με τα δύο διδακτικά σενάρια αναμένεται να ανταποκρίνονται στο 

γνωστικό επίπεδο και ενδιαφέρον των μαθητών και οι Τ.Π.Ε. να συμβάλουν θετικά στη 

διαδικασία της μάθησης. 

 

7.4 Μέθοδοι και εργαλεία διερεύνησης 
 

Η μέθοδος και τα εργαλεία διερεύνησης παίζουν σημαντικό ρόλο, καθώς μπορούν να 

συλλέξουν πληροφορίες που θα αξιοποιηθούν για την εξαγωγή συμπερασμάτων, 

ερμηνείας ακόμη και πρόβλεψης (Cohen & Manion, 1997, οπ. αναφ. Υπουργείο 

Παιδείας Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού-Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (2012).  

 

Προκειμένου να διερευνηθούν τα ερωτήματα και οι υποθέσεις σε αυτή την έρευνα 

τάξης, ο ερευνητής χρησιμοποίησε τη μεικτή προσέγγιση, που αξιοποιεί τόσο την 

ποιοτική όσο και την ποσοτική οπτική, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα 

πλεονεκτήματα της κάθε μίας. Επίσης ο συνδυασμός των δύο μεθόδων (τριγωνοποίηση 

ή πολυμεθοδική προσέγγιση) εξασφαλίζει εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων και 

προσφέρει στο ερευνητικό πρόγραμμα περισσότερη αξιοπιστία και εγκυρότητα (Μάγος, 

2005). 

 

Στην ποιοτική έρευνα πρέπει να συλλεχθούν στοιχεία και πληροφορίες της 

καθημερινότητας των υποκειμένων. Υπάρχει μία φυσιολογική ροή των γεγονότων και 

δεν κατευθύνονται από τον ερευνητή (Παρασκευοπούλου-Κόλια, 2008).  Ο ερευνητής 
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πρέπει να καταγράφει τα γεγονότα, να τα περιγράφει και να τα ερμηνεύει, σύμφωνα με 

τη λογική του, η οποία σίγουρα είναι υποκειμενική.  

 

Ως εργαλείο για την υλοποίηση της ποιοτικής μεθόδου επιλέχθηκε η άμεση 

παρατήρηση, μη δομημένη/ελεύθερη, καθώς και συμμετοχική. Συγκεκριμένα 

επιλέχθηκε η μη-δομημένη/ελεύθερη παρατήρηση από τη δομημένη/συστηματική, 

καθώς δεν υπήρχαν τυποποιημένες συμπεριφορές να ελεγχθούν, αλλά αντιθέτως 

σκοπός της ήταν, να αντληθεί μεγάλο εύρος στοιχείων των συμπεριφορών και στάσεων 

των μαθητών. Επίσης λόγω του ότι ο ερευνητής αναμείχθηκε ενεργά στη 

δραστηριότητα, η τεχνική μπορεί να χαρακτηριστεί ως συμμετοχική παρατήρηση. Έτσι 

μοιράζεται την εμπειρία και την αίσθηση της ομάδας και δεν παρατηρεί απλώς 

(Λαγουμιντζής κ. συν., 2015). Με αυτή τη διαδικασία ο ερευνητής-εκπαιδευτικός έχει 

τη δυνατότητά να παρατηρήσει, πραγματικά γεγονότα, χωρίς να επηρεάζει τους 

μαθητές του, προς κάποια κατεύθυνση. Με αυτό τον τρόπο, στην παρούσα έρευνα, 

εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο το χρονικό διάστημα επαφής του με την τάξη, με δεδομένο 

ότι αυτή σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, ήταν μία ώρα εβδομαδιαίως.  

 

Στην ελεύθερη/μη δομημένη παρατήρηση μπορούν να αντληθούν και να καταγραφούν 

αρκετά στοιχεία, τα οποία δεν σχετίζονται πάντα με τα ερευνητικά ερωτήματα. Γι’ αυτό 

το λόγο η εστίαση και δόμηση της παρατήρησης σε ζητήματα ουσιαστικού 

ενδιαφέροντος είναι χρήσιμη, βοηθάει στην διατήρηση της προσοχής και διευκολύνει 

την καταγραφή (Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού-

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 2012). Έτσι ο εκπαιδευτικός-ερευνητής συνέταξε 

έναν πίνακα αξιολόγησης σεναρίου, ο οποίος δέχθηκε επιρροή από τον «πίνακα 

αξιολόγησης διδακτικού σεναρίου» από το διδακτικό σενάριο «Παιχνίδια δράσης στο 

περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού scratch»
15

 το οποίο χρησιμοποιήθηκε στο 

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Επιμορφωτικό υλικό «Αξιοποίηση 

των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση», 2011). Εμπλουτίστηκε ιδιαίτερα στο κομμάτι που αφορά 

τη χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη και τις τεχνικές δυσκολίες. 

 

Ως εργαλείο ποσοτικής έρευνας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο για τη 

διερεύνηση των απόψεων των μαθητών. Αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα του 

ερωτηματολογίου, ότι δύναται να απαντηθεί ανώνυμα και έτσι ενθαρρύνεται η 

                                                           
15

 Υλοποιήθηκε από την φοιτήτρια Παρασκευή Τοπάλη και επιβλέπουσα την σχολική σύμβουλο 
Πληροφορικής Ιωάννα Μπέλλου.  
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ειλικρίνεια των απαντήσεων, χωρίς την επίδραση του ερευνητή (Υπουργείο Παιδείας 

Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού-Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

2012). Άλλα πλεονεκτήματα των ερωτηματολογίων είναι η εύκολη δημιουργία τους και 

ότι δεν απαιτούν ιδιαίτερο χρόνο υλοποίησης (Λαγουμιντζής κ. συν. 2015). Βέβαια ο 

ερωτώμενος απαντά υποχρεωτικά με συγκεκριμένο τρόπο, αλλά ωστόσο μπορούν να 

επαληθευθούν στοιχεία που προέκυψαν με ποιοτικές μεθόδους έρευνας.  

 

Το παρόν ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε από τον ερευνητή σύμφωνα με τις πτυχές 

που επιθυμούσε να ερευνήσει. Δομημένο, κλειστού τύπου, κατά βάση με ερωτήσεις 

βαθμονόμησης
16 

(πολύ-λίγο-καθόλου) και λιγότερο, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, 

διαβαθμισμένης κλίμακας και ελάχιστες διχοτομικές ερωτήσεις.  Υλοποιήθηκε 

διαδικτυακά μέσα από την πλατφόρμα google forms, που «υποχρεώνει» τον ερωτώμενο 

να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Συνολικά σχεδιάστηκαν δύο ερωτηματολόγια, ένα 

για κάθε διδακτικό σενάριο, τα οποία μπορούν να αναζητηθούν στο Παράρτημα Α΄.  

 

7.5 Περιορισμοί της έρευνας 

 

Οι περιορισμοί της έρευνας αφορούν στο δείγμα της έρευνας το οποίο έπρεπε να είναι 

το κατάλληλο, ώστε να επιτύχει η ποιοτική έρευνα (Marshall, 1996, οπ. αναφ. Ίσαρη & 

Πούρκος 2015). Το δείγμα επιλέχθηκε εν μέρει, υποχρεωτικά και εξαρτήθηκε από τρείς 

παράγοντες: 

 από τα διδακτικά σενάρια και τους εκάστοτε διδακτικούς στόχους, σύμφωνα με 

το  πρόγραμμα σπουδών των Τ.Π.Ε.. 

 από τα σχολεία στα οποία υπηρετούσε ο εκπαιδευτικός τη σχολική χρονιά 

διεξαγωγής της έρευνας. 

 από τον εργαστηριακό εξοπλισμό (των σχολείων στα οποία υπηρετούσε ο 

εκπαιδευτικός), τα οποία επέτρεπαν την εφαρμογή των εργαλείων Τ.Π.Ε., που 

χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα. 

Επίσης η επαφή με το δείγμα, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, δεν μπορούσε να 

ξεπερνάει της μία ώρα εβδομαδιαίως. 

 

 

                                                           
16

 Στις κλίμακες Likert υπάρχει διατύπωση καταφατικής πρότασης, όχι ερώτησης. 
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7.6 Το δείγμα της έρευνας 
 

Στην ποιοτική έρευνα δεν υπάρχουν αριθμητικοί περιορισμοί ως προς το μέγεθος του 

δείγματος. Το δείγμα εάν είναι μεγάλο μπορεί να δυσκολέψει τον ερευνητή που θέλει 

να διακρίνει ορισμένα χαρακτηριστικά. Άλλωστε σύμφωνα με τους Ίσαρη & Πούρκο, 

«ο ερευνητής πρέπει να επιλέξει σκόπιμα το δείγμα εκείνο που θα εξυπηρετήσει 

καλύτερα τους σκοπούς και τα ερωτήματα της έρευνάς του». (2015, σ.81). 

 

Το δείγμα των μαθητών επιλέχθηκε από τις τάξεις που δίδασκε ο εκπαιδευτικός κατά τη 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς και στα οποία υπήρχε επάρκεια τεχνικού εξοπλισμού. 

Συνολικά αφορά πέντε τμήματα, τέσσερα της Στ΄ τάξης και ένα της Ε΄ τάξης, από τρία 

σχολεία, με ελάχιστες διαφοροποιήσεις για κάθε σενάριο, που παρουσιάζονται 

παρακάτω:  

 

Το πρώτο διδακτικό σενάριο εφαρμόστηκε σε πέντε τμήματα των δύο τελευταίων 

τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. Συγκεκριμένα: 

 Στην Ε΄ τάξη του 4ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας (18 μαθητές)   

 Στην Στ1΄ τάξη του 4ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας (15 μαθητές)    

 Στην Στ2΄ τάξη του 4ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας (14 μαθητές)   

 Στην Στ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Μαρίνας-Πολλών Νερών-

Γιαννακοχωρίου (13 μαθητές)   

 Στην Στ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Μονοσπίτων-Χαρίεσσας (14 μαθητές)   

 

Συνολικά η διδακτική παρέμβαση έγινε σε 74 μαθητές, σε χρονικό διάστημα τεσσάρων 

διδακτικών ωρών. Από το συνολικό αριθμό των 74 μαθητών, τέσσερις μαθητές δεν 

μπόρεσαν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο (ένας μαθητής αρνήθηκε να 

συμμετέχει, ένας υπέστη μακροχρόνια απουσία και δύο μαθητές δεν καταχώρησαν την 

απάντηση τους, προφανώς για λόγους μη κατανόησης της διαδικασίας). Το δείγμα 

λοιπόν που συμμετείχε στη συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου, ήταν συνολικά 70 

άτομα. 

 

Για το δεύτερο διδακτικό σενάριο λήφθηκαν υπόψη οι διδακτικοί στόχοι (και το βιβλίο 

της Γεωγραφίας) με βάση το πρόγραμμα σπουδών της Στ΄ Δημοτικού, οπότε και 

υλοποιήθηκε σε τέσσερα τμήματα. Το συνολικό δείγμα των μαθητών ισούται με 56 
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άτομα. Κάποιος μαθητής όμως συμπλήρωσε δύο φορές το ερωτηματολόγιο αποτίμησης 

(από απροσεξία), οπότε στο ερωτηματολόγιο καταγράφηκαν συνολικά 57 (ανώνυμες) 

απαντήσεις. 

 

Γενικώς οι μαθητές συνεργάστηκαν πολύ καλά, δεν υπήρξαν ιδιαίτερα προβλήματα και 

ο ερευνητής-εκπαιδευτικός προσπαθούσε να μην τους αγχώσει με περιττές πληροφορίες 

(π.χ. εστίαση προσπάθειας και προσοχής, λόγω έρευνας), αλλά τους άφηνε να 

λειτουργήσουν αυθόρμητα, ώστε να προκύψουν ρεαλιστικές καταστάσεις. 

 

7.7 Οι συνθήκες της έρευνας 
 

Η επίδραση της χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, μπορεί να ερευνηθεί σε χώρους 

όπου αξιοποιούνται οι ψηφιακές τεχνολογίες, ύστερα από σχεδιασμό, προς όφελος της 

μάθησης. Η μελέτη του φαινομένου προϋποθέτει την ύπαρξη εργαστηριακού χώρου 

συνεπούς με τις αξιώσεις και δυνατότητες των ψηφιακών εργαλείων. Η γρήγορη 

απαξίωση των υπολογιστικών συστημάτων και το κόστος του τεχνικού εξοπλισμού, 

ακόμη και της αναβάθμισης του υπάρχοντος, μπορούν να αποτελέσουν τροχοπέδη σε 

αυτή την προσπάθεια. Δυστυχώς δεν υπάρχουν υποχρεωτικές προδιαγραφές ή 

τυποποιημένο σχέδιο, για τα εργαστήρια πληροφορικής των σχολείων (με κεντρική 

μέριμνα), αλλά το κάθε σχολείο λειτουργεί αυτόνομα. Ιδιαίτερα στην σημερινή περίοδο 

της οικονομικής δυσχέρειας η αγορά νέου εκπαιδευτικού εξοπλισμού, γίνεται 

δυσκολότερη. 

 

Τα διδακτικά σενάρια εφαρμόστηκαν σε τρία εργαστήρια διαφορετικής δυναμικής και 

ορισμένα από αυτά, με κάποιες ελλείψεις. Συγκεκριμένα: 

 Σε ένα εργαστήριο οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα καλές. Υπήρχε ευρύχωρος 

ασπροπίνακας, επαρκής σταθμοί εργασίας, όσες και οι ομάδες εργασίας, 

συνεχής πρόσβαση στο διαδίκτυο και φορητός υπολογιστής εκπαιδευτικού με 

διασύνδεση τόσο σε τηλεόραση όσο και σε προβολικό. Οι συνθήκες 

διευκόλυναν το έργο του εκπαιδευτικού και δεν υπήρχαν καθυστερήσεις. 

 

 Σε ένα τμήμα το εργαστήριο δεν είχε ευρύχωρο πίνακα. Ο εκπαιδευτικός 

αναγκάστηκε να προσφύγει σε τοιχοκόλληση σελίδων Α3, οπότε 

ολοκληρώθηκαν οι δραστηριότητες της πρώτης διδακτικής ώρας (όπου ο 
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πίνακας ήταν απαραίτητος). Επιπλέον δεν υπήρχε σταθερό προβολικό με 

αποτέλεσμα ο εκπαιδευτικός να διέρχεται μπροστά από την προβολή. Βασικό 

πρόβλημα αποτέλεσαν οι διακοπές στην πρόσβαση στο διαδίκτυο κατά τη 

διάρκεια της 4ης διδακτικής ώρας (κουίζ και ερωτηματολόγιο). Υπήρχε ο 

κίνδυνος να μην επαρκέσει ο προβλεπόμενος χρόνος. Το πρόβλημα προκάλεσε 

άγχος στον εκπαιδευτικό και μερική απογοήτευση στους μαθητές. Τελικώς όλοι 

οι μαθητές ολοκλήρωσαν τόσο κουίζ όσο και το ερωτηματολόγιο. Επιπλέον 

λόγω της κατάστασης ο εκπαιδευτικός αφιέρωσε χρόνο στη δημιουργία 

εναλλακτικών λύσεων (π.χ. HotPotatoes), που εν τέλει δεν χρειάστηκαν. 

 

 Σε ένα τμήμα δεν υπήρχε καθόλου πίνακας και προβολικό. Το γεγονός 

ανάγκασε τον εκπαιδευτικό να ομιλεί δυνατά για να δίνει οδηγίες και οι μαθητές 

δυσκολεύονταν να καταλάβουν άμεσα και αγχωνόταν. Το πρόβλημα με τον 

πίνακα επιλύθηκε επίσης με τοιχοκόλληση σελίδων Α3. Προκειμένου να 

εφαρμόσει το Kahoot!, και να απαντηθεί το ερωτηματολόγιο από τους μαθητές, 

χρησιμοποίησε το προβολικό άλλου σχολείου. Οι εναλλακτικές λύσεις, δε 

χρησιμοποιήθηκαν ούτε εδώ. 

 

7.8 Το μέσο προσέγγισης των ερευνητικών ερωτημάτων 

 

Για την υλοποίηση της έρευνας, αρχικά σχεδιάστηκαν δύο διδακτικά σενάρια, τα οποία 

εμπεριέχουν χρήση Τ.Π.Ε. για στήριξη της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας. 

Παρακάτω ακολουθεί αναλυτικά η περιγραφή του καθενός. 

 

7.8.1 Πρώτο διδακτικό σενάριο 

 

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

1.1. Τίτλος 

Οι κίνδυνοι στο διαδίκτυο και προτάσεις αντιμετώπισής τους 

1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές (γνωστικό/ ά αντικείμενο /α): 

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 

1.3. Τάξη/ εις εφαρμογής: 
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Το διδακτικό σενάριο δημιουργήθηκε για να υλοποιηθεί στην Πέμπτη (Ε΄) και Έκτη 

(Στ΄) Δημοτικού Σχολείου. Το θέμα έχει κοινωνικό περιεχόμενο και μπορεί να 

αξιοποιηθεί και στο Γυμνάσιο.  

1.4 Ιδιαίτερη περιοχή του γνωστικού αντικειμένου: 

Γνωρίζω το Διαδίκτυο  

1.5  Συμβατότητα με Α.Π.Σ., Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

1.5.1 Ως προς το επιστημονικό και θεωρητικό πλαίσιο 

Το σενάριο είναι σύμφωνο με το Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.) για τις Τ.Π.Ε. στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και εντάσσεται στη συνιστώσα του προτεινόμενου πλαισίου 

ανάπτυξης των μαθητών στις Τ.Π.Ε. «Κοινωνικές δεξιότητες»
17

, όπου οι μαθητές 

αναπτύσσουν κοινωνικές στάσεις και δεξιότητες, που διαμορφώνουν τη σύγχρονη 

ψηφιακή κουλτούρα (ηλεκτρονική ασφάλεια, προστασία προσωπικών δεδομένων, 

πληροφορικής ηθικής και δεοντολογίας, σε κώδικες διαχείρισης και αξιοποίησης 

πληροφοριών από πηγές κ.λπ.). Η διάσταση αυτή εμφανίζεται στο Π.Σ. στον 4
ο  

άξονα 

των (γενικών) μαθησιακών στόχων για τις Τ.Π.Ε. στο Δημοτικό Σχολείο «Οι Τ.Π.Ε. ως 

κοινωνικό φαινόμενο – Ψηφιακή κουλτούρα (στάσεις, συμπεριφορές, αξίες)», αλλά 

όπως αναφέρεται και στο Π.Σ. διατρέχει οριζόντια όλες τις θεματικές ενότητες. 

Επίσης είναι σύμφωνο και με τους ειδικούς διδακτικούς σκοπούς που αναφέρει το 

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) της Πληροφορικής 

(http://ebooks.edu.gr/info/cps/18deppsaps_Pliroforikis.pdf), σύμφωνα με τους οποίους, 

οι μαθητές πρέπει να αναπτύξουν κριτική στάση σχετικά με τη χρήση των 

υπολογιστών, να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών, 

συμπεριφοράς στο διαδίκτυο, ασφάλειας και αποφυγής κινδύνων στο «εργασιακό» τους 

περιβάλλον.  

 

1.5.2 Ως προς το παιδαγωγικό πλαίσιο (παιδαγωγική προσέγγιση) 

Η παιδαγωγική προσέγγιση είναι η οικοδόμηση της γνώσης, μέσω συνεργατικών 

δραστηριοτήτων και αλληλεπίδρασης, λιγότερο με τον διδάσκοντα και περισσότερο με 

τους συμμαθητές. Σύμφωνα και με τις οδηγίες του Π.Σ. οι τεχνικές που θα 

χρησιμοποιηθούν αναμένεται να αυξήσουν την ενεργό συμμετοχή κάθε μαθητή, σε ένα 

νοηματοδοτημένο πλαίσιο δραστηριοτήτων. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι 

                                                           
17

 Η αντίστοιχη συνιστώσα του προτεινόμενου πλαισίου ένταξης των Τ.Π.Ε. στη βασική εκπαίδευση 
(επιμόρφωση εκπαιδευτικών) είναι η «Οι Τ.Π.Ε. ως κοινωνικό φαινόμενο» 

http://ebooks.edu.gr/info/cps/18deppsaps_Pliroforikis.pdf
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υποστηρικτικός (scaffolding
18

). Συντονίζει τις μαθησιακές δραστηριότητες, 

συμβουλεύει τους μαθητές στην πορεία διερεύνησης και μεσολαβεί σε περίπτωση 

προβλήματος.  

 

1.6 Σκοπός & Στόχοι 

1.6.1 Γενικός Σκοπός 

Όπως προτείνει και το Π.Σ. απώτερος στόχος είναι να αποκτήσουν οι μαθητές ευρύτερη 

ψηφιακή παιδεία και να διαμορφώσουν στάσεις και αξίες, ώστε να κατανοήσουν το νέο 

κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στη σημερινή εποχή. Να 

αναπτύξουν εκείνες τις κοινωνικές στάσεις και δεξιότητες που διαμορφώνουν τη 

σύγχρονη ψηφιακή κουλτούρα. Η διάσταση αυτή αφορά σε ζητήματα ηλεκτρονικής 

ασφάλειας, προστασίας προσωπικών δεδομένων, πληροφορικής ηθικής και 

δεοντολογίας, σε κώδικες διαχείρισης και αξιοποίησης πληροφοριών από πηγές. 

 

1.6.2 Επιμέρους Διδακτικοί Στόχοι 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Οι διδακτικοί στόχοι, σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών, είναι ο μαθητής να: 

Άξονας μαθησιακών στόχων «Επικοινωνώ και συνεργάζομαι με Τ.Π.Ε.» 

 προβληματίζεται και να αντιμετωπίζει κριτικά τη σχέση ανθρώπου και νέων 

τεχνολογιών 

 αναγνωρίζει τους κινδύνους από τη χρήση εφαρμογών διαδραστικού λογισμικού 

επικοινωνίας (messenger, skype), τη συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα (facebook, 

twitter), την εγγραφή σε δικτυακούς τόπους 

 εφαρμόζει τεχνικές και κανόνες ασφάλειας και προστασίας από κακόβουλο 

λογισμικό 

 αξιολογεί τις πληροφορίες που εντοπίζει σε ηλεκτρονικές πηγές 

χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κριτήρια (καταλληλότητα, εγκυρότητα, 

πληρότητα, ακρίβεια) 

 αναγνωρίζει το ρόλο και την αναγκαιότητα του λογισμικού αντιιικής 

προστασίας 

                                                           
18 Η Διδασκαλία αποτελεί το «πλαίσιο στήριξης» (scaffolding), ένα είδος σκαλωσιάς που παρέχει ο 

εκπαιδευτικός,  αξιοποιώντας την τεχνολογία με τέτοιο τρόπο, προκειμένου να προχωρήσουν οι μαθητές 

του στο επόμενο κάθε φορά επίπεδο της ανάπτυξής τους (zone of proximal development).  
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 διαχειρίζεται σωστά τους κωδικούς ασφαλείας στους λογαριασμούς που 

διαθέτει 

 εφαρμόζει κανόνες ασφάλειας και προστασίας από ηλεκτρονικούς κινδύνους  

Άξονας μαθησιακών στόχων «Διερευνώ, ανακαλύπτω και λύνω προβλήματα με 

Τ.Π.Ε.» 

 Να συνεργάζεται και να προσφέρει τις γνώσεις και τις ικανότητές του στην 

ομάδα για την υλοποίηση μιας δραστηριότητας-εργασίας 

 Να αναπτύσσει την αυτοεκτίμηση του μέσα από την ολοκλήρωση και την 

παρουσίαση των έργων του 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Οι μαθητές να οικειοποιηθούν δεξιότητες: 

 επικοινωνίας (ακρόαση, ομιλία, επιχειρηματολογία, διάλογος κ.λπ.) 

 συνεργασίας με άλλους μαθητές σε ομαδικές εργασίες 

 κριτικής επεξεργασίας πληροφοριών, αξιών, στάσεων και παραδοχών 

 δημιουργικής σκέψης 

 

1.6.3 Πρωτοτυπία 

Το σενάριο θα χρησιμοποιήσει τις Τ.Π.Ε. με σκοπό να επωφεληθεί από τα 

πλεονεκτήματα που προσφέρουν καθώς θα μετατραπούν από τεχνολογικά εργαλεία σε 

γνωστικά. Καινοτόμα στοιχεία θα αποτελέσουν η ηλεκτρονική αξιολόγηση των 

μαθητών (κουίζ στο google forms) και η μελέτη του ηλεκτρονικού αρχείου (μη 

έντυπου), που θα μεταφορτώσουν οι μαθητές από τον ηλεκτρονικό πίνακα αναρτήσεων 

(Padlet.com).  

 

1.7 Διδακτική μέθοδος και στρατηγικές 

1.7.1 Διδακτική μέθοδος 

Η διδακτική μέθοδος που ακολουθείται είναι η μαθητοκεντρική. 

1.7.2 Ρόλος εκπαιδευτικού 

Ο εκπαιδευτικός έχει επιβοηθητικό, διαμεσολαβητικό ρόλο. Καθοδηγεί με τέτοιο τρόπο 

τη διαδικασία, ώστε να αναδεικνύονται οι προϋπάρχουσες γνώσεις και απόψεις των 

μαθητών, να  προκαλεί αποτελεσματική συζήτηση και την αλληλεπίδραση τόσο στις 

υποομάδες όσο και στην ολομέλεια. Επιβλέπει τη διαδικασία και παροτρύνει τους 
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μαθητές που συναντούν δυσκολίες και γενικότερα ενεργεί κατάλληλα, ώστε να 

εξασφαλίζεται ο επιθυμητός προσανατολισμός συνεργατικής διερεύνησης. 

1.7.3 Διδακτικές στρατηγικές (τεχνικές) και εργαλεία 

Με γνώμονα ότι ή μαθητοκεντρική προσέγγιση υλοποιείται με  εμπλοκή και ενεργό 

συμμετοχή εκ μέρους των μαθητών και η χρήση των Τ.Π.Ε. προσφέρει σημαντικά 

πλεονεκτήματα, οι διδακτικές στρατηγικές που θα χρησιμοποιηθούν είναι:  

 Καταιγισμός ιδεών 

 Ομαδική εργασία 

 Ερωτήσεις - απαντήσεις 

 Συζήτηση 

 Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.- Διερεύνηση 

 Αξιοποίηση των πρότερων γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων των μαθητών 

 Ηλεκτρονική αξιολόγηση 

Να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι ο εκπαιδευτικός αναγκαστικά θα προσφύγει στην 

τεχνική της εισήγησης, στην έναρξη κάθε διδακτικής ώρας, ώστε να αναφερθεί στη 

σύνδεση με την προηγούμενη ενότητα ή/και στους στόχους της παρούσης. Η χρονική 

διάρκεια όμως υπολογίζεται ελάχιστη (1 λεπτού) και εννοείται ότι όπου είναι δυνατόν 

θα εμπλουτιστεί με λογισμικό παρουσίασης (π.χ. παρουσίαση στόχων σε λογισμικό 

παρουσίασης) 

1.8. Εκτιμώμενη διάρκεια 

Το σενάριο διδασκαλίας αναμένεται να διαρκέσει τέσσερις (4) διδακτικές ώρες 

 

2.  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

2.1 Το επιστημονικό περιεχόμενο 

Το περιεχόμενο του σεναρίου αφορά στην ενημέρωση των μαθητών σχετικά με τους  

διαδικτυακούς κινδύνους, στην αναγνώριση και αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών. 

 

2.2 Ιδέες των παιδιών - Γνωστικές και άλλες δυσκολίες 

Η ασφάλεια στο διαδίκτυο αφορά όλους τους μαθητές, όχι τόσο σε σχολικό επίπεδο, 

αλλά κατά βάση σε προσωπικό. Αρκετοί μαθητές έχουν κάποιες γνώσεις και δεξιότητες 

προστασίας από τους κινδύνους, αλλά οι πεποιθήσεις τους τις περισσότερες φορές είναι 

εσφαλμένες. Θεωρούν το διαδίκτυο ως μία ακίνδυνη «παιχνιδομηχανή».  Δεν πιστεύουν 

ότι τα προσωπικά τους δεδομένα δύναται να διαρρεύσουν σε αναξιόπιστες πηγές. Όσον 

αφορά την ανωνυμία, πολλές φορές την εκμεταλλεύονται και οι ίδιοι εις βάρος 
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συμμαθητών τους (cyberbullying). Επίσης δεν γνωρίζουν ότι τα ψηφιακά τους ίχνη 

καταγράφονται και ότι η παρατεταμένη ενασχόληση μπορεί να οδηγήσει σε εθισμό. 

Συνεπώς, βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι η αλλαγή στάσεων των μαθητών. 

 

Επιπλέον υπάρχει κίνδυνος να εκτροχιαστεί η συζήτηση σε μεμονωμένα συμβάντα –

ακούσματα συγκεκριμένων μαθητών, γι’ αυτό ο εκπαιδευτικός οφείλει να διαμοιράζει 

ορθά το χρόνο και να κατευθύνει στους διδακτικούς στόχους.  

 

Σε περίπτωση που κάποια ομάδα κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ολοκληρώσει τη 

δραστηριότητα της νωρίτερα από τις άλλες δύναται να αξιοποιήσει το χρόνο της 

παρακολουθώντας τα βίντεο ή να παίξει στα παιχνίδια που παρέχονται στον 

συγκεκριμένο ιστότοπο. 

 

2.3 Προαπαιτούμενη γνώση 

Οι μαθητές ήδη γνωρίζουν το διαδίκτυο και λίγα πράγματα για τους κινδύνους που 

ελλοχεύει. Χρησιμοποιούν προγράμματα περιήγησης (π.χ. Mozilla Firefox, Google 

Chrome κ.λπ.) περισσότερο στο σπίτι τους παρά κατά την περιορισμένη χρονική 

διάρκεια, των μαθημάτων στο σχολείου. Δημιουργούν εργασίες, αναζητούν 

πληροφορίες αλλά ακόμη συνομιλούν, διασκεδάζουν, κοινωνικοποιούνται μέσα από το 

internet. Κάποιες φορές έχουν έρθει σε δυσάρεστη θέση από κάποια συνομιλία και στην 

πλειοψηφία τους έχουν βιώσει τη διαδικτυακή βία και το cyberbullying.  

 

Επίσης οι μαθητές έχουν ήδη συνεργαστεί σε μικρές ομάδες σε προηγούμενα 

μαθήματα. Στην πλειοψηφία τους, κατανόησαν την αρχή της αμοιβαιότητας και 

ανέπτυξαν στάση ανοχής έναντι της διαφορετικής άποψης. Δημιούργησαν από κοινού 

τη δική τους ιστορία μέσω κατάλληλης πλατφόρμας (storybird.com).  

 

Στα πλαίσια της ίδιας εργασίας και με την ολοκλήρωση της, οι μαθητές κλήθηκαν 

ενώπιων της ολομέλειας να την παρουσιάσουν. Βασικός σκοπός ήταν η εξοικείωση των 

μαθητών με την όλη διαδικασία, η οποία θα επαναληφθεί και στο παρόν σενάριο και η 

σωστή υλοποίηση της, θα βοηθήσει ιδιαίτερα στην επιτυχή ολοκλήρωση του 

σχεδιασμένου διδακτικού σεναρίου, κατά την 3
η
 διδακτική ώρα.   

 

https://storybird.com/
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Επιπλέον οι μαθητές έχουν ήδη αναρτήσει μία φορά μήνυμά,  στον ψηφιακό πίνακα 

αναρτήσεων, padlet.com. Σκοπός της δραστηριότητάς ήταν η εξοικείωση με αυτό το 

εύχρηστο μέσο, επικοινωνίας και διαμοιρασμού αρχείων. Θα βοηθήσει στην 

μεταφόρτωση του αρχείου «σημειώσεις επανάληψης», που θα έχει ετοιμάσει ο 

εκπαιδευτικός, για την προετοιμασία της τελικής αξιολόγησης των μαθητών. 

 

2.4 Περιγραφή δραστηριοτήτων 

1
η
 διδακτική ώρα 

Δραστηριότητα 1η 

Ο εκπαιδευτικός θα εκκινήσει το μάθημα με χρήση της τεχνικής του καταιγισμού 

ιδεών. Θα γράψει στον ασπροπίνακα «Κίνδυνοι του διαδικτύου» και θα ζητήσει από 

τους μαθητές να εκφραστούν αυθόρμητα  και να πουν αυτό που τους έρχεται στο 

μυαλό, όταν ακούν τη συγκεκριμένη φράση. Θα καταγράψει στον πίνακα όλες τις 

απόψεις χωρίς να σχολιάσει κάποια από αυτές. Έτσι θα επιτύχει και μία αρχική - 

διαγνωστική αξιολόγηση. Με τη διαδικασία αυτή οι μαθητές έχουν ελευθερία 

έκφρασης και συνεπώς αυξάνεται  το ποσοστό συμμετοχής. Εάν οι μαθητές αναφέρουν 

περιπτώσεις που δεν αντιστοιχούν στο υπό εξέταση θέμα (π.χ. τηλεφωνικές απάτες), ο 

εκπαιδευτικός οφείλει στο πλαίσιο συζήτησης με το σύνολο των μαθητών, να 

κατηγοριοποιήσει, οπότε και να προκύψει απόρριψη αυτών. Επί παραδείγματι: αφού 

παρατηρήσει στον πίνακα φράσεις που δεν σχετίζονται με τον κεντρικό 

προβληματισμό, μπορεί να θέσει το ερώτημα στην ολομέλεια «Κάποια από τα 

αναγραφόμενα στον πίνακα δεν έχουν σχέση με τους κινδύνους του διαδικτύου. 

Μπορείτε να τα εντοπίσετε;». 

 

Επιπλέον εάν κάποια βασικά στοιχεία του υπό εξέταση θέματος δεν αναφερθούν από 

τους μαθητές, για διάφορους λόγους π.χ. άγνοια, συστολή έκφρασης κ.λπ., ο 

εκπαιδευτικός κρίνεται ωφέλιμο να τα ανασύρει μέσω κατάλληλων ερωτήσεων. 

Γενικώς μία πρώτη επαφή με τις έννοιες: αποπλάνηση, παιδική πορνογραφία, 

ηλεκτρονικό «ψάρεμα», εθισμός, παρενόχληση, Greeklish θα φανεί χρήσιμη για τη 

συνέχεια. 

Η παρούσα δραστηριότητα προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε δέκα (10 - 15) λεπτά.  

 

Δραστηριότητα 2η 

Έπειτα ο καθηγητής θα μοιράσει το φύλλο εργασίας (Φ.Ε.1), ώστε οι μαθητές να 

κάνουν την πρώτη συνεργατική δραστηριότητα. Η άσκηση αποτελείται από έναν 
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πίνακα τεσσάρων στηλών και θα ζητήσει από τους μαθητές (για 5-10 λεπτά) να 

συνεργαστούν σε ομάδες των δύο (ήδη κάθονται σε υπολογιστή ανά 2-3 άτομα) και να 

χωρίσουν τις καταγεγραμμένες (στον πίνακα) απειλές, σε τέσσερις κατηγορίες: 

οικονομικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και υγείας. Ο εκπαιδευτικός θα επιλύσει αρχικά 

τις όποιες απορίες (π.χ. κατανόησης, επεξήγηση-ανάλυση όρου) και θα επισημάνει ότι 

κάποιες από τις λέξεις έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε περισσότερες της μίας 

κατηγορίας. Αφού ολοκληρώσουν οι μαθητές την εργασία τους, ο εκπαιδευτικός θα 

ζητήσει για κάθε μία από τις τέσσερις κατηγορίες, η κάθε ομάδα, να αναφέρει τα 

αποτελέσματά της, στο σύνολο της τάξης. Τις απόψεις θα τις καταγράψει στον 

ασπροπίνακα, ώστε να είναι εφικτός ο σχολιασμός από την ολομέλεια και να προκύπτει 

εποικοδομητική συζήτηση. Θα διορθωθούν τυχόν λάθη και θα σχολιαστούν 

περιπτώσεις που εντάσσονται σε περισσότερες της μίας στήλης. Τα τελικά γραπτά, ο 

εκπαιδευτικός θα τα συγκεντρώσει για να εντοπίσει, εάν υπάρχει αδράνεια-

δυσλειτουργία κάποιας ομάδας, με σκοπό βελτιωτικές κινήσεις. Ωφέλιμη θα αναδειχθεί 

η ανακεφαλαίωση, την οποία ο εκπαιδευτικός μπορεί να υλοποιήσει με κατάλληλες 

ερωτήσεις προς τους μαθητές. Η παραπάνω διαδικασία προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 

15-20 λεπτά. 

 

2
η
 διδακτική ώρα 

Δραστηριότητα 3η 

Ο εκπαιδευτικός, θα ζητήσει από τους μαθητές να ανοίξουν τον φυλλομετρητή  και να 

επισκεφθούν τον ιστότοπο: saferinternet.gr. Με τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα θα 

κάνει μία αρχική περιήγηση και θα επιλύσει τυχόν απορίες των μαθητών. Στη συνέχεια 

θα τους κατευθύνει στη σελίδα όπου περιγράφονται οι διαδικτυακοί κίνδυνοι καθώς και 

συμβουλές αντιμετώπισης (http://saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page2).  

 

Θα εξηγήσει στους μαθητές, ότι κάθε ομάδα θα ασχοληθεί με ένα διαφορετικό, 

υποθέμα. Τα υποθέματα (8) προσεγγίζουν αρκετές πτυχές του προβλήματος που 

μελετάται και ύστερα από μελέτη επιλέχθηκαν ως τα σημαντικότερα για ενασχόληση 

των μαθητών. Στόχος της κάθε ομάδας είναι να απαντήσουν στις ερωτήσεις 

(ανάπτυξης) που τους τίθενται, αντλώντας πληροφόρηση από τον συγκεκριμένο 

ιστότοπο. Στο επόμενο μάθημα, θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματά τους στην 

ολομέλεια. 

 

http://saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page2
http://saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page2
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Ο εκπαιδευτικός έχει ήδη ετοιμάσει 8 φύλλα εργασίας (Φ.Ε.2), όσες (πιθανόν) είναι και 

οι ομάδες των μαθητών. Θα ζητήσει από τις ομάδες να επιλέξουν μόνες το υποθέμα με 

το οποίο θα ασχοληθούν. Εάν οι ομάδες είναι λιγότερες από 8, μπορεί να περιμένει την 

πρώτη ομάδα να ολοκληρώσει το θέμα και να της δώσει και το εναπομείναν, είτε 

μπορεί να σπάσει το εναπομείναν θέμα και να το μοιράσει σε δύο πρώτες ομάδες.  

Ο εκπαιδευτικός θα περνάει από όλες τις ομάδες ώστε να επιλύει τυχόν απορίες, να 

ενθαρρύνει να συνεχίσουν, να τους κατευθύνει και να ελέγχει εάν απαντούν 

ολοκληρωμένα στις ερωτήσεις (ο έλεγχος πρέπει ειδικά να γίνει εάν οι μαθητές 

επιβάλλεται να πάρουν άμεσα το γραπτό μαζί τους, για να προετοιμαστούν για την 

παρουσίαση του ερχόμενου μαθήματος). 

 

Εφόσον κάποιες ομάδες ολοκληρώσουν την εργασία τους και υπάρχει χρόνος μπορεί να 

διατεθεί για άνοιγμα των βίντεο που υπάρχουν στον ιστότοπο. Αυτού του είδους η 

πληροφορία θα κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών και χωρίς ήχο, θα επιτρέπει στις 

υπόλοιπες ομάδες να εργασθούν. 

 

Στο τέλος θα συγκεντρώσει τα γραπτά, από τη μελέτη των οποίων, θα προκύπτει ο 

βαθμός κατανόησης του εκάστοτε προβλήματος. Ο εκπαιδευτικός θα διορθώσει 

σύντομα τα γραπτά των μαθητών ώστε να τους τα επιστρέψει για να εργασθούν από το 

σπίτι και να προσθέσουν εάν κάτι δεν πρόλαβαν να το ολοκληρώσουν στο σχολείο. 

Επίσης σίγουρα πρέπει να προετοιμαστούν για το επόμενο μάθημα της παρουσίασης. 

Για την περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα με την πρόσβαση στο διαδίκτυο, ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να κατεβάσει τις ιστοσελίδες σε φάκελο, τον οποίο θα 

μεταφορτώσει σε κάθε υπολογιστή, για παν ενδεχόμενο. Η συνεχής και απρόσκοπτη 

ολοκλήρωση των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων, είναι σημαντική για την 

επιτυχή έκβαση του σεναρίου, ιδιαίτερα εάν συνυπολογίσουμε πέρα από τις 

απαραίτητες διακοπές (π.χ. εορτές) και αστάθμητους παράγοντες όπως περίπατοι, 

σχολικές επισκέψεις κ.λπ.  

Προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης 40-50 λεπτά 

 

3η διδακτική ώρα 

Δραστηριότητα 4η 

Αφού οι ομάδες ολοκληρώσουν το φύλλο εργασίας πρέπει να παρουσιάσουν τα 

αποτελέσματα στην τάξη. Οι μαθητές που παρακολουθούν μπορούν να θέτουν 

ερωτήσεις στην ομάδα που παρουσιάζει. Ο εκπαιδευτικός επεμβαίνει όταν δεν δίνονται 
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ορθές απαντήσεις ή όταν υπάρχει περίπτωση δημιουργίας εσφαλμένων εντυπώσεων. 

Προσθέτει επίσης οτιδήποτε κρίνει ως χρήσιμη πληροφορία. Προκύπτει έτσι μία 

εποικοδομητική συζήτηση από όπου όλοι οι μαθητές ενημερώνονται για όλες τις πτυχές 

του προβλήματος. Προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης 40-50 λεπτά.  

 

Επιπλέον ο εκπαιδευτικός έχει ετοιμάσει φυλλάδιο «Σημειώσεις επανάληψης πριν το 

κουίζ» με τις ερωτήσεις και τις ορθές απαντήσεις, ώστε να μπορούν να το μελετήσουν 

στο σπίτι όλοι οι μαθητές. Κρίνεται απαραίτητο ιδιαίτερα εάν αναλογιστεί κανείς τις 

απουσίες ορισμένων μαθητών από κάποια μαθήματα. Το φυλλάδιο θα το αναρτήσει ο 

εκπαιδευτικός στον ψηφιακό πίνακα αναρτήσεων padlet.com, ώστε όλοι οι μαθητές με 

πρόσβαση στο διαδίκτυο να το μεταφορτώσουν εύκολα στον υπολογιστή τους. Ο 

εκπαιδευτικός, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, μπορεί να αφιερώσει μερικά λεπτά της 

ώρας, για να υπενθυμίσει στους μαθητές την πρόσβαση στο padlet.com. Επειδή κάποιοι 

μαθητές δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο πρέπει να έχει τυπωμένα κάποια φυλλάδια, 

ώστε να τους τα μοιράσει. 

 

4η διδακτική ώρα 

Δραστηριότητα 5
η
 

Θα γίνει αξιολόγηση των γνώσεων ανά μαθητή. Έχει προετοιμαστεί ηλεκτρονική 

αξιολόγηση (κουίζ) σε ειδική πλατφόρμα (Google forms), με ερωτήσεις που θα 

περιλαμβάνουν το σύνολο του υπό εξέταση θέματος. Οι ερωτήσεις δεν θα είναι 

ανάπτυξης αλλά κλειστού τύπου, πολλαπλής επιλογής, με σημαντικό βαθμό δυσκολίας. 

Δύναται έτσι έλεγχος του βαθμού επίτευξης των διδακτικών στόχων που ετέθησαν 

αρχικά.  

 

Επιπλέον στη ίδια ηλεκτρονική πλατφόρμα θα κατασκευαστεί ερωτηματολόγιο, το 

οποίο οι μαθητές θα συμπληρώσουν ανώνυμα και ανεπηρέαστα. Το ερωτηματολόγιο θα 

περιέχει ερωτήσεις, με σκοπό την αποκόμιση ειλικρινών εντυπώσεων των μαθητών, 

σχετικά με την ποιότητά του μαθήματος, τη δράση του εκπαιδευτικού, την ποιότητά του 

ιστότοπου κ.λπ.  

 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης για το κουίζ και το ερωτηματολόγιο υπολογίζεται 10 

λεπτά, έκαστο. Συνεπώς για ένα τμήμα 14-18 ατόμων, με αριθμό υπολογιστών 7-10, 

απαιτούνται συνολικά 40 λεπτά, ώστε κάθε μαθητής να έχει 20 λεπτά για την 

https://padlet.com/georggou/zr2ttz6w3cma
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-GCA8bFJL4Ls34se51ufBT72TYW1oWHaV7U1fKJ024CJmOg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM6fOur_kW_C481qQpoXtOwVm3Mzh_VpS2vxx_PPzsSKyQPw/viewform
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ολοκλήρωση της διαδικασίας. Συνεπώς προβλεπόμενη διάρκεια ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας (για κάθε ομάδα) είναι τα 20 λεπτά. 

 

2.5 Συνοπτικό περίγραμμα δραστηριοτήτων 

 

Πίνακας Α: Συνοπτικό περίγραμμα δραστηριοτήτων διδακτικού σεναρίου  

«Οι κίνδυνοι στο διαδίκτυο και προτάσεις αντιμετώπισής τους» 

α/α 
Τίτλος 

δραστηριότητας 

Χρόνος 

(λεπτά) 
Διδακτική τεχνική 

Διδακτικό - εποπτικό 

υλικό (με αντίστοιχα 

φύλλα εργασίας) 

1 

Ψυχολογική και 

γνωστική 

προετοιμασία 

15 

Εισήγηση, 

Καταιγισμός ιδεών, 

Ερωτήσεις-

Απαντήσεις 

Ασπροπίνακας 

2 
Διαχωρισμός 

κινδύνων σε ομάδες 
20 

Συνεργασία σε 

ομάδες, Συζήτηση 

Ασπροπίνακας, φύλλο 

εργασίας 1 

3 

Αναζήτηση 

πληροφοριών σε 

ιστότοπο 

45 

Εισήγηση, Συνεργασία 

σε ομάδες, 

Διερεύνηση 

Υπολογιστής, 

βιντεοπροβολέας, φύλλο 

εργασίας 2 

4 
Παρουσίαση 

εργασιών 
45 

Συνεργασία σε 

ομάδες, Συζήτηση, 

Ερωτήσεις-

Απαντήσεις 

Ασπροπίνακας 

5 
Κουίζ αξιολόγησης 

γνώσεων 
10 

Ηλεκτρονική 

αξιολόγηση 
Υπολογιστής 

6 

Ερωτηματολόγιο 

ποιότητας 

μαθημάτων 

10 
Αλληλεπίδραση με 

υπολογιστή 
Υπολογιστής 

 

2.6 Βιβλιογραφικές πηγές 

Επιμορφωτικό υλικό. «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση». (2011), Ανακτήθηκε 24 

Αυγούστου, 2017, από 

http://ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/98749/mod_resource/content/5/8.%20MEIZON_IC

TinEducation.pdf 

http://ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/98749/mod_resource/content/5/8.%20MEIZON_ICTinEducation.pdf
http://ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/98749/mod_resource/content/5/8.%20MEIZON_ICTinEducation.pdf
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Πήλιουρας, Π., Σιμωτάς, Κ., Σταμούλης, Ε., Φραγκάκη, Μ. & Καρτσιώτης, Θ. (2010), 

Υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πληροφορικής που θα διδάξουν στα 800 

ολοήμερα δημοτικά σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (ΕΑΕΠ). 

Ανακτήθηκε 19 Νοεμβρίου 2017, από http://www.oepek.gr/pdfs/tpe_eaep_800sch.pdf 

Ελληνική Δημοκρατία. Υπ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι. (2001), Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγράμματος Σπουδών, Ανακτήθηκε 24 Αυγούστου 2017, από 

http://ebooks.edu.gr/info/cps/18deppsaps_Pliroforikis.pdf 

Ελληνική Δημοκρατία. Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ – Π.Ι., (2010). Επικαιροποιημένο Α.Π.Σ. του 

μαθήματος των Τ.Π.Ε. για πρόγραμμα ΕΑΕΠ (Φ.12/879/88413/Γ1-28-07-2010, ΦΕΚ 

1139/2010, τ.Β). Ανακτήθηκε 24 Αυγούστου 2017 από, http://www.pi-

schools.gr/news/FEK-1139B-PS.pdf 

 

2.7 Υλικοτεχνική υποδομή 

Οι μαθητές πρέπει να χωριστούν σε ομάδες των δύο ή μέγιστο των 3 ατόμων. Σε κάθε 

ομάδα μαθητών να αντιστοιχεί ένας Η/Υ, με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ο εκπαιδευτικός 

πριν από κάθε διδακτική ώρα ελέγχει τη σωστή λειτουργία του τεχνολογικού 

εξοπλισμού και διαθέτει σε εκτυπωμένη μορφή τα φύλλα εργασίας. 

 

3. Αξιολόγηση 

3.1 Αξιολόγηση μαθητών 

Η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ωρών και των 

δραστηριοτήτων που υλοποιούν. Τα φύλλα εργασίας (Φ.Ε.1 και Φ.Ε.2) θα 

συγκεντρώνονται στο τέλος της διδακτικής ώρας από τον εκπαιδευτικό, ώστε να 

αξιολογήσει την ενεργητικότητα των ομάδων, την κατανόηση του θέματος και την 

οικοδόμηση της νέας γνώσης. Επιπλέον στο τέλος όλων των δραστηριοτήτων θα 

ακολουθήσει κουίζ ηλεκτρονικής μορφής που θα πρέπει να συμπληρώσουν όλοι οι 

μαθητές. 

 

3.2 Αξιολόγηση σεναρίου 

Η αξιολόγηση του σεναρίου αναφέρεται στη γενικότερη λειτουργία του και αφορά σε 

θέματα επιστημονικού περιεχομένου, συνάφειας με το αναλυτικό πρόγραμμα, 

διδακτικών στόχων, ακαδημαϊκού χρόνου, συνεργασίας μεταξύ των μαθητών, χρήση 

των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη και τεχνικών δυσκολιών.  

Μπορεί να επιτευχθεί με την παρατήρηση – σημειώσεις του εκπαιδευτικού, κατά τη 

διάρκεια των μαθημάτων. Επιπλέον θα καταγραφεί η άποψη των μαθητών, με το πέρας 

http://www.oepek.gr/pdfs/tpe_eaep_800sch.pdf
http://ebooks.edu.gr/info/cps/18deppsaps_Pliroforikis.pdf
http://www.pi-schools.gr/news/FEK-1139B-PS.pdf
http://www.pi-schools.gr/news/FEK-1139B-PS.pdf
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των δραστηριοτήτων και τη συμπλήρωση κατάλληλου ερωτηματολογίου. Έτσι μπορούν 

να επαληθευθούν αρκετές από τις παρατηρήσεις του πρώτου. Παρακάτω παρουσιάζεται 

ο πίνακας αξιολόγησης. 

 

Πίνακας Β: Πίνακας αξιολόγησης διδακτικού σεναρίου «Οι κίνδυνοι στο διαδίκτυο 

και προτάσεις αντιμετώπισής τους» 

 Ανεπαρκές (1) 
Ικανοποιητικό 

(2) 
Πολύ καλό (3) Βαθμός 

1. Επιστημονικό περιεχόμενο 

1.1 

Ανταπόκριση 

στο γνωστικό 

επίπεδο των 

μαθητών 

Το σενάριο δεν 

βασίζεται στις 

προαπαιτούμενες 

γνώσεις 

Το σενάριο 

ανταποκρίνεται 

εν μέρει στο 

γνωστικό 

υπόβαθρο των 

μαθητών 

Το σενάριο 

βασίζεται στις 

προαπαιτούμενες 

γνώσεις και 

ανταποκρίνεται 

στο γνωστικό 

επίπεδο των 

μαθητών 

 

1.2 

Ανταπόκριση 

στα 

ενδιαφέροντα 

των μαθητών 

Το σενάριο δεν 

λαμβάνει υπόψη 

του τα 

ενδιαφέροντα των 

μαθητών 

Το σενάριο έχει 

κάποια σχέση με 

τα ενδιαφέροντα 

των μαθητών 

Το σενάριο 

συνδέεται άμεσα 

με τα 

ενδιαφέροντα των 

μαθητών και είναι 

ελκυστικό γι’ 

αυτούς 

 

2.  Συνάφεια με το αναλυτικό πρόγραμμα 

2.1 

Συμβατότητα 

σεναρίου με το 

αναλυτικό 

πρόγραμμα 

Οι στόχοι ή και οι 

δραστηριότητες 

δεν συμβαδίζουν 

με το πρόγραμμα 

σπουδών 

Το θέμα του 

σεναρίου 

συμβαδίζει εν 

μέρει με το 

πρόγραμμα 

σπουδών 

Οι στόχοι και οι 

δραστηριότητες 

συμβαδίζουν με 

το πρόγραμμα 

σπουδών 

 

3.  Διδακτικοί στόχοι 

3.1 Υλοποίηση Η ανάπτυξη του Το σενάριο Το σενάριο  

https://docs.google.com/forms/d/1-a0uI27z43vrmTM-81-bGmVWtkZ-WC-Q3TJ7I4u8wn4/edit
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διδακτικών 

στόχων 

σεναρίου δεν 

σχετίζεται με 

τους στόχους 

σχετίζεται 

μερικώς και 

αποσπασματικά 

με τους στόχους/ 

Οι στόχοι που 

ετέθησαν δεν 

επιτυγχάνονται 

συνδέεται άμεσα 

και υλοποιεί 

όλους τους 

στόχους 

4. Ακαδημαϊκός χρόνος 

4.1 Διάρκεια 

σεναρίου 

Ο εκτιμώμενος 

χρόνος δεν είναι 

επαρκής 

Ο εκτιμώμενος 

χρόνος είναι 

επαρκής για την 

εκτέλεση 

ορισμένων 

δραστηριοτήτων 

Ο εκτιμώμενος 

χρόνος είναι 

επαρκής για την 

εκτέλεση όλων 

των 

δραστηριοτήτων 

 

5. Συνεργασία 

μαθητών 

    

5.1 

Συνεργασία 

μαθητών 

Οι μαθητές δεν 

συνεργάζονται σε 

ικανοποιητικό 

βαθμό μεταξύ 

τους. Οι 

δραστηριότητες 

δεν προωθούν 

την κοινωνική 

διαπραγμάτευση 

Η συνεργασία 

των μαθητών 

είναι ως ένα 

βαθμό 

ικανοποιητική 

Οι μαθητές 

συνεργάζονται 

πολύ καλά. Η 

σχέση που 

αναπτύσσεται 

μεταξύ τους μέσω 

των 

δραστηριοτήτων 

συμβάλλει στην 

ενίσχυση της 

κοινωνικής 

διαπραγμάτευσης 

 

6. Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη 

6.1 Σε επίπεδο 

προσέλκυσης 

ενδιαφέροντος 

Το saferinternet 

δεν προσέλκυσε 

το ενδιαφέρον 

των μαθητών 

Το saferinternet 

κέντρισε εν 

μέρει το 

ενδιαφέρον των 

μαθητών 

Το saferinternet 

κράτησε αμείωτο 

το ενδιαφέρον 

των μαθητών 
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6.2 Σε επίπεδο 

συνεργασίας 

Το saferinternet 

δεν βοήθησε τη 

συνεργασία 

μεταξύ των 

εκπαιδευομένων 

Το saferinternet 

βοήθησε εν μέρη 

τη συνεργασία 

μεταξύ των 

εκπαιδευομένων 

Το saferinternet 

ευνόησε τη 

συνεργασία 

μεταξύ των 

εκπαιδευομένων 

 

6.3 Σε επίπεδο 

ενεργοποίησης 

Το saferinternet 

δεν οδήγησε σε 

ενεργή 

συμμετοχή όλης 

της ομάδας 

Το saferinternet 

οδήγησε εν μέρει 

σε ενεργή 

συμμετοχή 

Το saferinternet 

οδήγησε σε 

ενεργή συμμετοχή 

όλης της ομάδας 

 

6.4 Σε επίπεδο 

διερευνητικής 

μάθησης 

Το saferinternet 

δεν βοήθησε την 

διερευνητική 

μάθηση 

Το saferinternet 

βοήθησε εν 

μέρει την 

διερευνητική 

μάθηση 

Το saferinternet 

βοήθησε την 

διερευνητική 

μάθηση 

 

7. Τεχνικές δυσκολίες 

7.1 Σε επίπεδο 

ποιότητας 

ιστοσελίδας 

Οι μαθητές δεν 

κατανόησαν τη 

δομή της 

ιστοσελίδας  

Μόνο μερικοί 

μαθητές 

κατανόησαν τη 

δομή της 

ιστοσελίδας 

Το saferinternet 

έχει φιλικό 

περιβάλλον 

χρήστη, 

κατάλληλο για 

όλους τους 

μαθητές 

 

7.2 Σε επίπεδο 

τεχνικού 

εξοπλισμού 

εργαστηρίου 

Υπήρξαν τεχνικά 

προβλήματα που 

εμπόδισαν την 

υλοποίηση του 

σεναρίου (π.χ. 

πρόσβαση στο 

ιντερνέτ, βλάβη 

σε σταθμούς 

εργασίας κ.λπ.) 

Υπήρξαν 

ορισμένα 

τεχνικά 

προβλήματα, 

αλλά το σενάριο 

ολοκληρώθηκε 

Δεν υπήρξε 

κανένα τεχνικό 

πρόβλημα 

 

 

 



 

59 
 

4. Προεκτάσεις-επεκτασιμότητα 

Λόγω της μικρής διάρκειας του μαθήματος των Τ.Π.Ε. στη Δημοτική Εκπαίδευση (1 

ώρα/ εβδομάδα) οι ομάδες εργασίας με τα αντίστοιχα θέματα ήταν 8. Συνεπώς σε 

περίπτωση που οι υποομάδες είναι περισσότερες και ο αριθμός υπολογιστών επαρκής  

μπορεί να σχεδιαστούν ερωτήσεις για περισσότερες ομάδες με θεματολογία που 

σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών, θα έχουν ως στόχο ο μαθητής να: 

 σέβεται και να αναφέρει τα πνευματικά δικαιώματα σε πληροφορίες που αντλεί 

από δικτυακές πηγές 

 αναγνωρίζει τη σημασία της άδειας χρήσης περιεχομένου και λογισμικού που 

αντλεί από δικτυακές πηγές 

 

5. Φύλλα εργασίας 

Παρακάτω ακολουθούν τα φύλλα εργασίας που θα χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές.  

Το φύλλο εργασίας 1 είναι κοινό για όλους τους μαθητές, ενώ το φύλλο εργασίας 2 

αποτελείται από 8 θέματα, ένα για κάθε υποομάδα. 
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Φύλλο Εργασίας 1ο [Φ.Ε.1] 

Οι Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο και Προτάσεις Αντιμετώπισής τους  

 

Ονοματεπώνυμα μαθητών:………………………………………………………… 

Δραστηριότητα 1
η
 

Να κατηγοριοποιήσετε τους κινδύνους που αναφέρθηκαν στην τάξη, σύμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα. Κάποιοι «κίνδυνοι» μπορούν να μπουν και σε περισσότερες από μία, 

κατηγορίες. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Υγείας Ψυχολογικοί Οικονομικοί Πολιτισμικοί 
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Φύλλο Εργασίας 2
ο
 [Φ.Ε.2], Ομάδα 1 

Οι Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο και Προτάσεις Αντιμετώπισής τους  

Ονοματεπώνυμα μαθητών:………………………………………………………… 

Μέσω του ιστότοπου να βρείτε στοιχεία και να απαντήσετε στις παρακάτω 

ερωτήσεις. 

Κατηγορία: Επικοινωνία & ιδιωτικότητα - Αποπλάνηση ανηλίκου 

1. Τι προσποιούνται οι παιδόφιλοι και τι σκοπό έχουν; 

2. Τι πληροφορίες προσπαθούν να αποσπάσουν οι παιδόφιλοι από το υποψήφιο 

θύμα; 

Κατηγορία: Επικοινωνία & ιδιωτικότητα - Αποπλάνηση ανηλίκου - Συμβουλές 

1. Γιατί πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί με τις ηλεκτρονικές γνωριμίες; 

2. Τι χρειαζόμαστε για να κάνουμε κάποια καταγγελία; 

3. Γιατί δεν είναι ασφαλές να δίνουμε τα προσωπικά μας στοιχεία 

επικοινωνίας, σε ένα chat room; 

4. Μπορεί ένα παιδί να συναντήσει κάποιο διαδικτυακό του φίλο; 
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Φύλλο Εργασίας 2
ο
 [Φ.Ε.2], Ομάδα 2 

Οι Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο και Προτάσεις Αντιμετώπισής τους  

Ονοματεπώνυμα μαθητών:………………………………………………………… 

Μέσω του ιστότοπου να βρείτε στοιχεία και να απαντήσετε στις παρακάτω 

ερωτήσεις. 

Κατηγορία: Επικοινωνία & ιδιωτικότητα - Ηλεκτρονική παρενόχληση 

1. Τι είναι το cyberbullying και πως νιώθουν τα θύματα του;  

2. Μπορεί το cyberbullying να οδηγήσει σε αυτοκτονία; 

3. Τι είναι η κλοπή ταυτότητας; 

4. Εάν μας έχουν κλέψει την ταυτότητα του Facebook, μπορούμε να κάνουμε 

αναφορά για το περιστατικό στην ιστοσελίδα; 

Κατηγορία: Επικοινωνία & ιδιωτικότητα - Ηλεκτρονική παρενόχληση - Συμβουλές 

1. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής παρενόχλησης πρέπει να συζητήσουμε με τους 

γονείς μας; 

2. Πρέπει ή όχι το παιδί να απαντά σε μηνύματα παρενόχλησης που λαμβάνει. 

Είναι χρήσιμο να τα φυλάσσουμε; Γιατί; 
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Φύλλο Εργασίας 2
ο
 [Φ.Ε.2] Ομάδα 3 

Οι Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο και Προτάσεις Αντιμετώπισής τους  

Ονοματεπώνυμα μαθητών:………………………………………………………… 

Μέσω του ιστότοπου να βρείτε στοιχεία και να απαντήσετε στις παρακάτω 

ερωτήσεις. 

Κατηγορία: Παιχνίδια και διασκέδαση 

1. Γιατί τα ηλεκτρονικά παιχνίδια παραγκωνίζουν τους παραδοσιακούς 

τρόπους παιχνιδιού; 

 

Κατηγορία: Παιχνίδια και διασκέδαση - Τζόγος και Διαδίκτυο 

1. Τι στοιχήματα παίζονται στον τζόγο του διαδικτύου; 

2. Το Διαδίκτυο έχει κάνει τη συνάντηση των τζογαδόρων πιο εύκολη ή πιο 

δύσκολη; Γιατί;  

 

Κατηγορία: Παιχνίδια και διασκέδαση - Τζόγος και Διαδίκτυο – Τι προβλήματα 

μπορεί να υπάρξουν 

1. Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα με τον τζόγο στο Διαδίκτυο; 

2. Μπορεί να υπάρξει και εθισμός στον τζόγο; Πως είναι αυτή η κατάσταση; 
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Φύλλο Εργασίας 2
ο
 [Φ.Ε.2] Ομάδα 4 

Οι Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο και Προτάσεις Αντιμετώπισής τους  

Ονοματεπώνυμα μαθητών:………………………………………………………… 

Μέσω του ιστότοπου να βρείτε στοιχεία και να απαντήσετε στις παρακάτω 

ερωτήσεις. 

Κατηγορία: Υπερβολική ενασχόληση - Το φαινόμενο 

1. Πως λέγεται στα αγγλικά η υπερβολική ενασχόληση και ποιους αφορούσαν 

οι πρώτες περιπτώσεις;  

2. Το φαινόμενο είναι πιο συχνό στις ηλικίες 10-14, 15-17 ή άνω των 17 ετών; 

3. Με τι ασχολούνται και πως συμπεριφέρονται οι περισσότεροι εξαρτημένοι 

έφηβοι; 

 

Κατηγορία: Υπερβολική ενασχόληση – Συμβουλές – Συμβουλές προς τους 

γονείς – Προς το κοινωνικό περιβάλλον 

1. Γιατί πρέπει ο υπολογιστής να τοποθετείστε σε κοινόχρηστο χώρο; 

2. Πρέπει να υπάρχει όριο χρήσης σε Ίντερνετ καφέ; 
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Φύλλο Εργασίας 2
ο
 [Φ.Ε.2] Ομάδα 5 

Οι Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο και Προτάσεις Αντιμετώπισής τους  

Ονοματεπώνυμα μαθητών:………………………………………………………… 

Μέσω του ιστότοπου να βρείτε στοιχεία και να απαντήσετε στις παρακάτω 

ερωτήσεις. 

Κατηγορία:   Επιβλαβές περιεχόμενο - Ανορεξία – Παρότρυνση σε αυτοκτονία 

 

1. Υπάρχουν στο διαδίκτυο ιστοσελίδες που προτείνουν εξαντλητικές δίαιτες; 

Ποιος ο κίνδυνος για τα παιδιά; 

2. Υπάρχουν στο διαδίκτυο ιστοσελίδες που έχουν σκοπό να παρασύρουν τα 

παιδιά σε αυτοκτονία; Τι τους προτείνουν; 

Κατηγορία:   Επιβλαβές περιεχόμενο - Ανορεξία – Παρότρυνση σε αυτοκτονία - 

Συμβουλές 

1. Πρέπει ή όχι να είμαστε κοντά και να συζητάμε με τους γονείς μας; Γιατί; 

2. Οι ανήλικοι πρέπει να αποφεύγουν αναφορές στην ψυχολογική τους κατάσταση 

στο Διαδίκτυο; 

3. Οι ανήλικοι πρέπει ή όχι να  συνομιλούν στο Διαδίκτυο με αγνώστους για 

προσωπικά τους θέματα; Γιατί; 
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Φύλλο Εργασίας 2
ο
 [Φ.Ε.2] Ομάδα 6 

Οι Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο και Προτάσεις Αντιμετώπισής τους  

Ονοματεπώνυμα μαθητών:………………………………………………………… 

Μέσω του ιστότοπου να βρείτε στοιχεία και να απαντήσετε στις παρακάτω 

ερωτήσεις. 

Κατηγορία: Ηλεκτρονικές συναλλαγές - Ηλεκτρονικές απάτες - Phishing 

1. Σε αυτή την διαδεδομένη τεχνική εξαπάτησης (phishing) τι στοιχεία 

προσπαθούν να ψαρέψουν; 

2. Ποιος εμφανίζεται ως αποστολέας; 

 

Κατηγορία: Ηλεκτρονικές συναλλαγές - Ηλεκτρονικές απάτες - Συμβουλές 

1. Τι καταγράφει ο «Δούρειος Ίππος»; Χρειάζεται να προμηθευτούμε ένα αντιϊκό 

(Antivirus); 

2. Τι πρέπει να κάνουμε εάν κάποιο e-mail από άγνωστο αποστολέα φτάσει στα 

εισερχόμενά μας;  

3. Πρέπει οι κωδικοί μας να είναι φυλαγμένοι σε ασφαλές μέρος; Συνίσταται ή όχι 

να χρησιμοποιούμε για κωδικούς ονόματα, ημερομηνίες γέννησης, επετείων 

κ.λπ. που εύκολα μπορεί κανείς να μαντέψει; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://saferinternet.gr/index.php?objId=Category11&parentobjId=Page5#Text18
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Φύλλο Εργασίας 2
ο
 [Φ.Ε.2] Ομάδα 7 

Οι Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο και Προτάσεις Αντιμετώπισής τους  

Ονοματεπώνυμα μαθητών:………………………………………………………… 

Μέσω του ιστότοπου να βρείτε στοιχεία και να απαντήσετε στις παρακάτω 

ερωτήσεις. 

Κατηγορία: Κινητό τηλέφωνο 

1. Τα κινητά έχουν πάψει πλέον να είναι απλά τηλέφωνα. Τι μπορεί κανείς να 

κάνει; 

Κατηγορία: Κινητό τηλέφωνο - Επικίνδυνες επαφές - Συμβουλές 

 

1. Γιατί στα κινητά τηλέφωνα το ζήτημα των επικίνδυνων επαφών αποκτά άλλη 

διάσταση; 

2. Πρέπει να δείξουμε στους γονείς μας τα chat rooms στα οποία μπαίνουμε; 

3. Πρέπει ή όχι να δίνουμε τον αριθμό του κινητού μας τηλεφώνου ή προσωπικά 

στοιχεία σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε και δεν εμπιστευόμαστε; 

4. Με τη συνοδεία ποιού μπορούμε να συναντήσουμε κάποιον «ηλεκτρονικό 

φίλο»; 

5. Υπάρχει περίπτωση οι εικονικοί φίλοι να λένε ψέματα για την ηλικία, το φύλο 

και τις δραστηριότητές τους; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 
 

Φύλλο Εργασίας 2
ο
 [Φ.Ε.2] Ομάδα 8 

Οι Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο και Προτάσεις Αντιμετώπισής τους  

Ονοματεπώνυμα μαθητών:………………………………………………………… 

Μέσω του ιστότοπου να βρείτε στοιχεία και να απαντήσετε στις παρακάτω 

ερωτήσεις. 

Κατηγορία: Κινητό τηλέφωνο - Παρενόχληση 

1. Πως μπορεί να γίνει η παρενόχληση μέσω κινητού; 

2. Τι είναι το «happy slapping». Πόσα παιδιά το αντιμετωπίζουν σε πανευρωπαϊκό 

επίπεδο;  

 

Κατηγορία: Κινητό τηλέφωνο – Παρενόχληση - Συμβουλές 

1. Σε ποιόν πρέπει να απευθυνθούμε πρώτα σε περίπτωση που πέσουμε θύματα 

ηλεκτρονικής παρενόχλησης; 

2. Πρέπει ή όχι να φυλάσσουμε τα μηνύματα ηλεκτρονικής παρενόχλησης; Γιατί; 

3. Μπορεί ή όχι η παρενόχληση να μη μείνει μόνο στο ηλεκτρονικό επίπεδο αλλά 

να εξελιχθεί σε κάτι πολύ σοβαρό;. 
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7.8.2 Δεύτερο διδακτικό σενάριο 

 

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

1.1. Τίτλος 

Οι ήπειροι και τα κράτη της Γης 

1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές (γνωστικό/ ά αντικείμενο /α): 

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και Γεωγραφία  

1.3. Τάξη/ εις εφαρμογής:  

Το διδακτικό σενάριο δημιουργήθηκε για να υλοποιηθεί στην Έκτη (Στ΄) Δημοτικού 

Σχολείου 

1.4.  Ιδιαίτερη περιοχή του γνωστικού αντικειμένου:  

Επεξεργασία κειμένων σε διαδικτυακές εφαρμογές Web 2.0 / Οι ήπειροι της Γης και τα 

κράτη τους 

1.5. Συμβατότητα με Α.Π.Σ., Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

1.5.1 Ως προς το επιστημονικό και θεωρητικό πλαίσιο 

Το σενάριο είναι σύμφωνο με το Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.) των Τ.Π.Ε. στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Έτσι, σύμφωνα με το προτεινόμενο πλαίσιο ένταξης των 

Τ.Π.Ε. στη βασική εκπαίδευση, στη συνιστώσα  «Οι ΤΠΕ ως τεχνολογικό εργαλείο», οι 

μαθητές εξοικειώνονται με τους υπολογιστές και τα σύγχρονα εργαλεία των Τ.Π.Ε.. Ο 

άξονας αυτός στοχεύει στη συνεχή ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων και στην επάρκεια 

χειρισμού των σύγχρονων περιβαλλόντων των Τ.Π.Ε. (λογισμικά γενικής χρήσης, 

εκπαιδευτικό λογισμικό, υπηρεσίες Διαδικτύου κ.λπ.). Επίσης στη συνιστώσα «Οι ΤΠΕ 

ως μαθησιακό-γνωστικό εργαλείο (cognitive tool)» παρατηρείται ότι, οι Τ.Π.Ε. 

διατρέχουν οριζόντια όλα τα αντικείμενα του Προγράμματος Σπουδών και θεωρούνται 

μέσο τόσο της υποστήριξης των σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων, εργαλείο 

επικοινωνίας, διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης όσο και ανάπτυξης της κριτικής 

σκέψης και της δημιουργικής ικανότητας των μαθητών. 

Επίσης είναι σύμφωνο και με τον σκοπό της διδασκαλίας της πληροφορικής, που 

αναφέρει το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) της 

Πληροφορικής, σύμφωνα με τον οποίο, ο υπολογιστής και τα μέσα που τον 

συνοδεύουν, ανατρέπουν την ισχύουσα κατάσταση και διευκολύνουν ενεργητικούς 

τρόπους μάθησης,  με σκοπό την  ανάπτυξη νέων στάσεων και δεξιοτήτων. Ο 

υπολογιστής, κάτω από το πρίσµα αυτό, καθίσταται διεπιστημονικό
19

 εργαλείο 

                                                           
19

 Κατά τη διδασκαλία ενός μαθήματος συνδέονται γνώσεις από άλλα μαθήματα και γνωστικές περιοχές 
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προσέγγισης της γνώσης. Οι μαθητές μέσω του τεχνολογικού αλφαβητισμού πρέπει να 

αναπτύσσουν δεξιότητες κοινωνικής συμπεριφοράς και διάθεση για ενεργοποίηση, 

δημιουργία και συνεργασία με άλλα άτομα. Να έλθουν σε επαφή µε τις διάφορες 

χρήσεις του υπολογιστή ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας, ως γνωστικού-διερευνητικού 

εργαλείου και ως εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών, στο πλαίσιο 

των καθημερινών δραστηριοτήτων. 

1.5.2 Ως προς το παιδαγωγικό πλαίσιο (παιδαγωγική προσέγγιση) 

Η παιδαγωγική προσέγγιση είναι η σύνθεση της γνώσης, μέσω συνεργατικών 

δραστηριοτήτων και αλληλεπίδρασης, λιγότερο με τον διδάσκοντα και περισσότερο με 

τους συμμαθητές. Οι Τ.Π.Ε. θα παίξουν σημαντικό ρόλο, καθώς όλες οι 

δραστηριότητες βασίζονται σε διαδικτυακές εφαρμογές, οι οποίες θα αξιοποιήσουν την 

έμφυτη περιέργεια και αυτενέργεια των μαθητών. Όπως ορίζει και το Π.Σ., οι τεχνικές 

που θα χρησιμοποιηθούν θα αυξήσουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών, σε ένα 

νοηματοδοτημένο πλαίσιο δραστηριοτήτων. Ο ρόλος δε του εκπαιδευτικού είναι 

υποστηρικτικός (scaffolding
20

). Συντονίζει τις μαθησιακές δραστηριότητες, 

συμβουλεύει τους μαθητές στην πορεία διερεύνησης και μεσολαβεί σε περίπτωση 

προβλήματος.  

 

1.6. Σκοπός & Στόχοι 

1.6.1 Γενικός Σκοπός 

Όπως αναφέρεται και στο Π.Σ. των Τ.Π.Ε., οι μαθητές πρέπει να αναπτύξουν νέου 

τύπου ικανότητες, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε. με τρόπο 

αποτελεσματικό και δημιουργικό.  Με το παρόν σενάριο θα χρησιμοποιήσουν τις 

Τ.Π.Ε., ώστε να γνωρίσουν μεν τις ηπείρους της Γης να κατανοήσουν δε, τις σχέσεις 

και εξαρτήσεις μεταξύ των κρατών στο παγκόσμιο οικονομικοπολιτικό γίγνεσθαι.  Θα 

αποκτήσουν έτσι μία ευρύτερη χωρική αντίληψη και κατανόηση. 

1.6.2 Επιμέρους Διδακτικοί Στόχοι 

Οι διδακτικοί στόχοι, σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών, είναι ο μαθητής: 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. 

Άξονας μαθησιακών στόχων «Γνωρίζω, δημιουργώ και εκφράζομαι με τις ΤΠΕ» 

                                                           
20

 Η Διδασκαλία αποτελεί το «πλαίσιο στήριξης» (scaffolding), ένα είδος σκαλωσιάς που παρέχει ο 

εκπαιδευτικός,  αξιοποιώντας την τεχνολογία με τέτοιο τρόπο, προκειμένου να προχωρήσουν οι μαθητές 

του στο επόμενο κάθε φορά επίπεδο της ανάπτυξής τους (zone of proximal development).  
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Δημιουργώ με τον κειμενογράφο 

 να αναρτά και να επεξεργάζεται κείμενα σε διαδικτυακές εφαρμογές Web 2.0 

(ψηφιακή πλατφόρμα τάξης, ιστολόγιο, wiki) 

  να αναπτύσσει ολοκληρωμένα και με αρτιότητα τις σχετικές εργασίες που 

αναλαμβάνει  

 να αναπτύσσει από κοινού και σε συνεργασία με άλλους ένα γραπτό κείμενο 

 

Άξονας μαθησιακών στόχων «Επικοινωνώ και συνεργάζομαι με ΤΠΕ» 

Επικοινωνώ και συνεργάζομαι 

 να δημιουργεί, να δημοσιεύει και να διαμοιράζεται στο διαδίκτυο περιεχόμενο 

(κείμενα, αρχεία εικόνας και ήχου) 

 

Άξονας μαθησιακών στόχων «Διερευνώ, ανακαλύπτω και λύνω προβλήματα με ΤΠΕ.» 

Υλοποιώ σχέδια έρευνας με ΤΠΕ 

 να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά διάφορα εργαλεία ΤΠΕ για την ολοκλήρωση 

των έργων του 

 να συνθέτει, να δημιουργεί και να μετασχηματίζει πληροφορίες και υλικό 

 να παρουσιάζει και να επικοινωνεί τις ιδέες του 

 να συνεργάζεται και να προσφέρει τις γνώσεις και τις ικανότητές του στην 

ομάδα για την υλοποίηση μιας δραστηριότητας-εργασίας 

 να αναπτύσσει την αυτοεκτίμησή του μέσα από την ολοκλήρωση και την 

παρουσίαση των έργων του 

 να αντιλαμβάνεται τη σπουδαιότητα και τις προεκτάσεις της χρήσης των ΤΠΕ 

στη ζωή του σημερινού ανθρώπου 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 

Γ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΗΠΕΙΡΟΙ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ 

 να διακρίνουν την κατανομή των ανθρώπων στις ηπείρους και να ταξινομούν τις 

ηπείρους ανάλογα με τον πληθυσμό τους 

 να εντοπίζουν στον παγκόσμιο χάρτη τις πυκνοκατοικημένες και τις 

αραιοκατοικημένες περιοχές της Γης και όσο τους επιτρέπει η ηλικία τους, να 

ερμηνεύουν τις διαφορές τους και να τις συσχετίζουν με τις πολιτικές, 

οικονομικές συνθήκες 
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 να ονομάζουν τις μεγαλύτερες πόλεις του πλανήτη, να τις εντοπίζουν στον 

παγκόσμιο χάρτη και να τις ταξινομούν ανάλογα με τον πληθυσμό και την 

ήπειρο στην οποία ανήκουν 

 να αναγνωρίζουν τις ηπείρους της Γης 

 να προσδιορίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της ταυτότητας κάθε ηπείρου (π.χ. 

πολιτιστικά) 

 να αναζητούν και να αξιοποιούν πληροφορίες από διάφορες πηγές 

 να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες και να συνεργάζονται σε ομάδες 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Οι μαθητές να οικειοποιηθούν δεξιότητες: 

 επικοινωνίας (ακρόαση, ομιλία, επιχειρηματολογία, διάλογος κ.λπ.) 

 συνεργασίας με άλλους μαθητές σε ομαδικές δραστηριότητες 

 δημιουργικής σκέψης 

1.6.3 Πρωτοτυπία 

Το σενάριο θα χρησιμοποιήσει τις Τ.Π.Ε. με σκοπό να επωφεληθεί από τα 

πλεονεκτήματα που προσφέρουν καθώς θα μετατραπούν πλέον των τεχνολογικών 

εργαλείων και σε γνωστικά. Καινοτόμα στοιχεία θα αποτελέσουν ο ιστότοπος 

εξοικείωσης με τις ηπείρους της Γης (seterra.com), που περιέχει άσκηση παιγνιώδους 

χαρακτήρα,  η αναζήτηση πληροφοριών στον ιστότοπο της Βικιπαίδεια 

(https://el.wikipedia.org), η ηλεκτρονική επεξεργασία κειμένου σε περιβάλλον web 2.0 

(google docs), η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθητών, σε μορφή παιχνιδιού 

(kahoot.com) και το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο για την αποτίμηση του μαθήματος 

(google forms). Γενικά, η διαδικασία σε ολόκληρο το φάσμα της,  θα βασιστεί σε 

διαδικτυακά μέσα, με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται έντυπο υλικό (π.χ. βιβλίο, 

τυπωμένα φύλλα εργασίας)  

 

1.7. Διδακτική μέθοδος και στρατηγικές 

1.7.1 Διδακτική μέθοδος 

Η διδακτική μέθοδος που ακολουθείται είναι η μαθητοκεντρική. 

1.7.2 Ρόλος εκπαιδευτικού 

Ο εκπαιδευτικός έχει επιβοηθητικό, διαμεσολαβητικό ρόλο. Καθοδηγεί με τέτοιο τρόπο 

τη διαδικασία, ώστε να αντλούνται οι προϋπάρχουσες γνώσεις και να προστίθενται 

νέες. Επιβλέπει τη διαδικασία και όταν υπάρξει πρόβλημα βοηθάει  τις ομάδες για να 

https://online.seterra.com/el/vgp/3004
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1
https://kahoot.com/welcomeback/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyTZXb8vvU2PkQfYXtG_osW9YcsKfqbG4zikK4kfRF05g3cg/viewform
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συνεχίσουν. Ενισχύει τους μαθητές στην προσπάθειά τους και ενεργεί, ώστε να 

εξασφαλίζεται ο προσανατολισμός της συνεργατικής μάθησης.  

1.7.3 Διδακτικές στρατηγικές (τεχνικές) και εργαλεία 

Με γνώμονα ότι ή μαθητοκεντρική προσέγγιση υλοποιείται με  εμπλοκή και ενεργό 

συμμετοχή εκ μέρους των μαθητών και η χρήση των Τ.Π.Ε. προσφέρει σημαντικά 

πλεονεκτήματα, οι διδακτικές στρατηγικές που θα χρησιμοποιηθούν είναι:  

 Ομαδική εργασία 

 Ερωτήσεις - απαντήσεις 

 Συζήτηση 

 Αξιοποίηση Δικτυακών εφαρμογών 2.0 για αναζήτηση και συνεργασία 

 Αξιοποίηση των πρότερων γνώσεων για τη σύνθεση νέων 

 Ψηφιακό παιχνίδι ως μέσο αξιολόγησης 

Να σημειωθεί εδώ, ότι ο εκπαιδευτικός αναγκαστικά θα προσφύγει στην τεχνική της 

εισήγησης, στην έναρξη του σεναρίου, ώστε να αναφερθεί στη διαδικασία και στους 

στόχους. Η χρονική διάρκεια υπολογίζεται ελάχιστη (ενός λεπτού). 

1.8. Εκτιμώμενη διάρκεια 

Το σενάριο διδασκαλίας αναμένεται να διαρκέσει τέσσερις (4) διδακτικές ώρες 

 

2.  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

2.1 Το επιστημονικό περιεχόμενο 

Το περιεχόμενο του σεναρίου αφορά στην εξοικείωση των μαθητών με εφαρμογές web 

2.0, μέσω ασκήσεων που αντλούν τη θεματολογία τους από τη γεωγραφία (ήπειροι και 

κράτη). 

2.2 Ιδέες των παιδιών - Γνωστικές και άλλες δυσκολίες 

Το θέμα που πραγματεύεται το σενάριο αναμένεται να κεντρίσει το ενδιαφέρον των 

μαθητών. Η γεωγραφία άλλωστε σχετίζεται με μία σειρά θεμάτων-προβλημάτων όπως: 

οικονομικές διαφορές, ανισότητα, πολεμικές συρράξεις κ.λπ. Συνεπώς το θέμα περιέχει 

και κοινωνική διάσταση. Οι μαθητές  μπορεί να μην έχουν διδαχθεί στο σχολείο κάτι 

αντίστοιχο, έχουν όμως ακούσματα, έχουν ενημερωθεί μέσω τηλεόρασης και συνεπώς 

κατέχουν κάποιο γνωστικό υπόβαθρο, στο οποίο μπορούν να συνθέσουν τη νέα γνώση. 

Δεν αναμένεται να υπάρχει πρόβλημα κατανόησης στις δραστηριότητες. 

2.3 Προαπαιτούμενη γνώση 
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Οι μαθητές έχουν ήδη χρησιμοποιήσει πρόγραμμα περιήγησης (π.χ. Mozilla Firefox, 

Google Chrome κ.λπ.) και έχουν υλοποιήσει εργασίες αναζητώντας πληροφορίες στο 

διαδίκτυο. 

 

 Έχουν χρησιμοποιήσει τις λειτουργίες του επεξεργαστή κειμένου (μη διαδικτυακό) και 

με το σενάριο θα γνωρίσουν την προχωρημένη επεξεργασία κειμένου, σε περιβάλλον 

web 2.0. 

 

Επιπλέον σε προηγούμενο μάθημα απέκτησαν την πρώτη επαφή, με το παιχνίδι 

αξιολόγησης, που προσφέρει το kahoot.com και εξοικειώθηκαν με το περιβάλλον του. 

Ο ενθουσιασμός ήταν έκδηλος και αναμένεται να μετατραπεί σε κίνητρο μελέτης, για 

τη συμμετοχή στην αξιολόγηση (ψηφιακό παιχνίδι), που αποτελεί το τελευταίο στάδιο 

του σεναρίου. 

 

Επίσης οι μαθητές έχουν συνεργαστεί σε μικρές ομάδες σε προηγούμενα μαθήματα. 

Στην πλειοψηφία τους, κατανόησαν την αρχή της αμοιβαιότητας και ανέπτυξαν στάση 

ανοχής, έναντι της διαφορετικής άποψης. Στα πλαίσια της ίδιας εργασίας, οι μαθητές 

παρουσίασαν επιτυχώς την εργασία τους, στην ολομέλεια.   

 

2.4 Περιγραφή δραστηριοτήτων 

1
η
 διδακτική ώρα 

Δραστηριότητα 1η 

Ο εκπαιδευτικός θα αναφέρει στους μαθητές το θέμα και τους στόχους του μαθήματος 

και θα θέσει την ερώτηση «Ποιες είναι οι ήπειροι της Γης;». Αναμένεται να υπάρξει 

συμμετοχή των μαθητών και οι σωστές απαντήσεις θα αναγραφούν στον πίνακα Σε 

περίπτωση παράλειψης κάποιας σωστής απάντησης, θα προστεθεί από τον ίδιο τον 

εκπαιδευτικό. Στη συνέχεια θα ζητήσει από τους μαθητές να ανοίξουν στο 

φυλλομετρητή, την ιστοσελίδα που περιλαμβάνει παιχνίδι σε χάρτη 

(https://online.seterra.com), το οποίο και θα υλοποιήσουν ανά ομάδες (ήδη κάθονται σε 

υπολογιστή ανά ομάδα).  

 

Σε περίπτωση εργαστηρίου με τεχνικά προβλήματα (διακοπή σύνδεσης στο διαδίκτυο 

κ.λπ.), μπορεί ο εκπαιδευτικός (εναλλακτικά) να ετοιμάσει έναν φάκελο
21

, που θα 

                                                           
21

 Ο «εναλλακτικός» φάκελος για όλες τις δραστηριότητες του σεναρίου, βρίσκεται εδώ (dropbox.com) 

https://online.seterra.com/el/vgp/3004
https://www.dropbox.com/s/ass00k69y38ht3h/%CE%93%CE%B9%CE%B1%20%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%20%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%82%20%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82.zip
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περιέχει έναν παγκόσμιο χάρτη με τις ηπείρους, ώστε να υλοποιηθεί η δραστηριότητα 

ηλεκτρονικά αλλά μη διαδικτυακά. 

 

Με την πρώτη δραστηριότητα οι μαθητές θα προετοιμαστούν γνωστικά και ψυχολογικά 

για το διδακτικό θέμα, αντλώντας γνώσεις από τη μνήμη τους. Θα προσανατολιστούν 

στον παγκόσμιο χάρτη, με μία σύντομη δραστηριότητα που προβλέπεται να διαρκέσει 

10 λεπτά. 

 

Δραστηριότητα 2
η
 

Έπειτα ο καθηγητής θα ζητήσει από τις ομάδες μαθητών, να επιλέξουν με ποιά Ήπειρο 

θα ασχοληθούν. Οι επιλογές είναι επτά
22

 και βασίζονται στις ηπείρους που αναφέρονται 

στο πρόγραμμα σπουδών της γεωγραφίας, για την Στ΄ Δημοτικού. Θα τους δώσει την 

αντίστοιχη καρτέλα που προσδιορίζει την ομάδα τους, έτσι ώστε να αποκτήσει η 

διαδικασία  έναν παιγνιώδη χαρακτήρα.  

 

Έπειτα θα τους καθοδηγήσει
23

 στην online επεξεργασία κειμένου (google docs), ώστε 

να διαβάσουν τις οδηγίες και να εκκινήσουν την άσκηση. Η κάθε υποομάδα θα  

ασχοληθεί με διαφορετικές ερωτήσεις, στις οποίες θα προσπαθήσει να δώσει 

απαντήσεις, αναζητώντας πληροφορίες από τον ιστότοπο της Βικιπαίδεια. Όλες οι 

οδηγίες προς τους μαθητές θα βρίσκονται στο ψηφιακό έγγραφο (δε χρειάζεται να 

τυπωθεί οτιδήποτε). Ο εκπαιδευτικός θα περνάει από τις ομάδες για να επιλύει τυχόν 

απορίες, να τις ενθαρρύνει να συνεχίσουν και να ελέγχει εάν απαντούν ορθά στις 

ερωτήσεις. Η παρούσα δραστηριότητα αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 30 λεπτά. Εάν 

κάποια ομάδα δεν ολοκληρώσει  τη δραστηριότητα μπορεί να τη συνεχίσει από το 

σπίτι. Επίσης εάν κάποιες ομάδες ολοκληρώσουν την εργασία τους μπορούν να 

βοηθήσουν τις υπόλοιπες ή να μορφοποιήσουν το κείμενό τους ή να κάνουν (επιπλέον) 

τις δραστηριότητες στο seterra που αφορά την ήπειρό τους. 

 

Σε περίπτωση εργαστηρίου με τεχνικά προβλήματα (διακοπή σύνδεσης στο διαδίκτυο 

κ.λπ.) μπορεί ο εκπαιδευτικός να προνοήσει διαμοιράζοντας σε κάθε σταθμό εργασίας 

φάκελο, που να περιέχει τις ασκήσεις για κάθε ομάδα σε απλό επεξεργαστή κειμένου 

                                                           
22

 Δύο ομάδες θα ασχοληθούν με την Ευρώπη (που αποτελεί τη «γειτονιά» μας) και οι υπόλοιπες 
ομάδες με μία εκ των: Βόρεια Αμερική, Νότια Αμερική, Ασία, Αφρική, Ωκεανία.   
23

 Στο σενάριο ο εκπαιδευτικός χρησιμοποίησε το blog του (για εκπαιδευτικούς σκοπούς), όπου είχε 
ενεργούς συνδέσμους για τα 7 φύλλα εργασίας (για κάθε τμήμα) και την πρώτη δραστηριότητα 
(seterra.com). Η ανάρτηση έγινε 6.3.2018, με ετικέτα Στ΄ Δημοτικού και τίτλο «Οι ήπειροι και τα κράτη 
της Γης».  

http://e-dhmotiko.blogspot.gr/
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καθώς και τις ιστοσελίδες της Βικιπαίδεια. Έτσι υλοποιείται η δραστηριότητα 

ηλεκτρονικά αλλά όχι διαδικτυακά. 

 

2
η
 διδακτική ώρα και 3η διδακτική ώρα 

Δραστηριότητα 3η 

Αφού οι ομάδες ολοκληρώσουν το φύλλο εργασίας πρέπει να το μελετήσουν στο σπίτι 

τους και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα στην τάξη. Οι μαθητές που 

παρακολουθούν μπορούν να θέτουν ερωτήσεις στην ομάδα που παρουσιάζει. Ο 

εκπαιδευτικός επεμβαίνει όταν  υπάρχει περίπτωση δημιουργίας εσφαλμένων 

εντυπώσεων. Προσθέτει επίσης οτιδήποτε κρίνει ως χρήσιμη πληροφορία. Προκύπτει 

έτσι μία εποικοδομητική συζήτηση η οποία σχετίζεται με τη θεματολογία του βιβλίου 

της Γεωγραφίας, που αναφέρεται στα κράτη των ηπείρων
24

. Στο ίδιο χρονικό διάστημα 

μπορούν να γίνουν διορθώσεις στα ψηφιακά έγγραφα, ώστε από το σπίτι τους οι 

μαθητές να τα μελετήσουν για την επόμενη δραστηριότητα, την αξιολόγηση. 

Προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης 80 λεπτά.   

 

4η διδακτική ώρα 

Δραστηριότητα 4η 

Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι παρουσιάσεις των εργασιών και έχουν γίνει οι 

απαραίτητες διορθώσεις, οι μαθητές είναι προετοιμασμένοι για την ηλεκτρονική 

αξιολόγηση (ψηφιακό παιχνίδι), ανά ομάδα, σε ειδική πλατφόρμα (https://kahoot.com). 

Οι υποομάδες θα διατηρηθούν καθώς ενδιαφέρει την έρευνα, εάν το kahoot ευνοεί ή όχι 

τη συνεργασία των μαθητών. Σε περίπτωση που ενδιαφέρει η ιδιαίτερη επίδοση του 

κάθε μαθητή, συνίσταται η αξιολόγηση ανά μαθητή.  

Οι μαθητές πρέπει να προετοιμαστούν στο σπίτι τους, για τη διαδικασία αξιολόγησης. 

Για το σκοπό αυτό ο εκπαιδευτικός έχει αναρτήσει
25

 στο διαδίκτυο τα επτά φύλλα 

εργασίας με τις ορθές απαντήσεις. Η συγκεκριμένη ανάρτηση θα βοηθήσει ιδιαίτερα 

τους μαθητές που για οποιοδήποτε λόγο ενδεχομένως να απουσιάσουν από κάποιο 

μάθημα. Προβλεπόμενη διάρκεια ολοκλήρωσης της διαδικασίας είναι τα 20 λεπτά. 

 

Δραστηριότητα 5
η
 

                                                           
24

 Στο βιβλίο μαθητή στην ενότητα Δ΄ «Οι ήπειροι», για κάθε μία από τις 6 ηπείρους (η Ανταρκτική είναι 
εκτός), υπάρχει μάθημα για τα κράτη της. Το Υπουργείο Παιδείας με το τελευταίο του έγγραφο, 
προτείνει 1 διδακτική ώρα για κάθε περίπτωση καθώς και συνθετική εργασία 
25

 Στο σενάριο ο εκπαιδευτικός χρησιμοποίησε για αυτό το σκοπό, το ίδιο blog, που είχε 
χρησιμοποιήσει και για τα φύλλα εργασίας. Η ανάρτηση έγινε 6.3.2018, με ετικέτα Στ΄ Δημοτικού και 
τίτλο «Οι ήπειροι και τα κράτη της Γης».  

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/aistitiki/fisiki-dimotiko.pdf
http://e-dhmotiko.blogspot.gr/
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Τέλος, οι μαθητές θα συμπληρώσουν ανώνυμα και ανεπηρέαστα ηλεκτρονικό 

ερωτηματολόγιο (google docs), με σκοπό την αποτίμηση του μαθήματος. Το 

ερωτηματολόγιο θα περιέχει ερωτήσεις, με σκοπό την αποκόμιση ειλικρινών απόψεων 

των μαθητών, σχετικά με την ποιότητά του μαθήματος, τη δράση του εκπαιδευτικού, 

την ποιότητά των ιστοτόπων κ.λπ. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης για το 

ερωτηματολόγιο υπολογίζεται 10 λεπτά. Συνεπώς για ένα τμήμα 14-18 ατόμων, με 

αριθμό υπολογιστών 7-10, απαιτούνται συνολικά 20 λεπτά. 

 

 

2.5 Συνοπτικό περίγραμμα δραστηριοτήτων 

 

Πίνακας Α: Συνοπτικό περίγραμμα δραστηριοτήτων διδακτικού σεναρίου  

«Οι ήπειροι και τα κράτη της Γης» 

α/α 
Τίτλος 

δραστηριότητας 

Χρόνος 

(λεπτά) 
Διδακτική τεχνική 

Διδακτικό - εποπτικό 

υλικό (με αντίστοιχα 

φύλλα εργασίας) 

1 

Ψυχολογική και 

γνωστική 

προετοιμασία 

5 
Εισήγηση, Ερωτήσεις-

Απαντήσεις 

Ασπροπίνακας 

 

5 Συνεργασία σε ομάδες 

Σταθμοί εργασίας,  

Φορητός υπολογιστής, 

Βιντεοπροβολέας 

2 

Επεξεργασία 

ψηφιακού 

επεξεργαστή 

κειμένου/ αναζήτηση 

πληροφοριών σε 

ιστότοπο  

70 

(ο 

αρχικός 

σχεδιασ

μός 

ήταν 

30΄) 

Συνεργασία σε ομάδες 

Σταθμοί εργασίας, 

Λογισμικό, 

Φορητός υπολογιστής, 

Βιντεοπροβολέας 

4 
Παρουσίαση 

εργασιών 
80 

Συνεργασία σε 

ομάδες, Συζήτηση, 

Ερωτήσεις-

Απαντήσεις 

Παγκόσμιος χάρτης, 

Φορητός υπολογιστής, 

Βιντεοπροβολέας 

5 
Παιχνίδι 

αξιολόγησης 
20 

Αξιολόγηση σε μορφή 

παιχνιδιού, 

Σταθμοί εργασίας, 

Βιντεοπροβολέας, 
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γνώσεων Συνεργασία σε ομάδες  Φορητός υπολογιστής 

6 

Ερωτηματολόγιο 

αποτίμησης 

μαθημάτων 

20 
Αλληλεπίδραση με 

υπολογιστή 
Σταθμοί εργασίας 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ», Ανακτήθηκε 2 Μαρτίου 2018, από 

http://tiny.cc/r23hry 

Ελληνική Δημοκρατία. Υ.Π.Ε.Θ. (2016). Αναδιάρθρωση, εξορθολογισμός και 

διαχείριση της διδακτέας ύλης για το μάθημα των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό 

Σχολείο,  Ανακτήθηκε 2 Μαρτίου 2018 από, 

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/aistitiki/fisiki-dimotiko.pdf 

 

2.7 Υλικοτεχνική υποδομή 

Οι μαθητές πρέπει να χωριστούν σε ομάδες των δύο ή μέγιστο των τριών ατόμων. Σε 

κάθε ομάδα μαθητών να αντιστοιχεί ένας Η/Υ, με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ο 

εκπαιδευτικός πριν από κάθε διδακτική ώρα ελέγχει τη σωστή λειτουργία του τεχνικού 

εξοπλισμού. Το προβολικό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και στην περίπτωση του kahoot, 

απαραίτητο. Ιδιαίτερα επιβοηθητικός μπορεί να είναι ένας παγκόσμιος χάρτης κατά την 

παρουσίαση των εργασιών. 

http://ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/98749/mod_resource/content/5/8.%20MEIZON_ICTinEducation.pdf
http://ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/98749/mod_resource/content/5/8.%20MEIZON_ICTinEducation.pdf
http://www.oepek.gr/pdfs/tpe_eaep_800sch.pdf
http://ebooks.edu.gr/info/cps/18deppsaps_Pliroforikis.pdf
http://www.pi-schools.gr/news/FEK-1139B-PS.pdf
http://www.pi-schools.gr/news/FEK-1139B-PS.pdf
http://tiny.cc/r23hry
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/aistitiki/fisiki-dimotiko.pdf
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3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

3.1 Αξιολόγηση μαθητών  

Η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ωρών και των 

δραστηριοτήτων που υλοποιούν. Τα φύλλα εργασίας είναι ηλεκτρονικά και μπορούν 

εύκολα να ελεγχθούν από τον εκπαιδευτικό, ώστε να αξιολογήσει την ενεργητικότητα 

των ομάδων και την κατανόηση του θέματος. Στην παρουσίαση των εργασιών θα φανεί 

η διάθεση και προετοιμασία των μαθητών. Επιπλέον στο τέλος όλων των 

δραστηριοτήτων, θα ακολουθήσει αξιολόγηση (μορφή παιχνιδιού), σε ειδική πλατφόρμα 

(kahoot!), που σημειωτέον προσφέρει συνολικά αποτελέσματα σε λογιστικό φύλλο.  

 

3.2 Αξιολόγηση σεναρίου 

Η αξιολόγηση του σεναρίου αναφέρεται στη γενικότερη λειτουργία του και αφορά σε 

θέματα επιστημονικού περιεχομένου, συνάφειας με το αναλυτικό πρόγραμμα, 

διδακτικών στόχων, ακαδημαϊκού χρόνου, συνεργασίας μεταξύ των μαθητών, χρήση 

των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη και τεχνικών δυσκολιών.  

Μπορεί να επιτευχθεί με την παρατήρηση – σημειώσεις του εκπαιδευτικού, κατά τη 

διάρκεια των μαθημάτων. Επιπλέον θα καταγραφεί η άποψη των μαθητών, με το πέρας 

των δραστηριοτήτων και τη συμπλήρωση κατάλληλου ερωτηματολογίου. Έτσι μπορούν 

να επαληθευθούν αρκετές από τις παρατηρήσεις του πρώτου. Παρακάτω παρουσιάζεται 

ο πίνακας αξιολόγησης, που θα χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός. 

 

 

Πίνακας Β: Πίνακας αξιολόγησης διδακτικού σεναρίου «Οι ήπειροι και τα κράτη της Γης» 

 Ανεπαρκές (1) Ικανοποιητικό (2) Πολύ καλό (3) Βαθμός 

1. Επιστημονικό περιεχόμενο 

1.1 

Ανταπόκριση 

στο γνωστικό 

επίπεδο των 

μαθητών 

Το σενάριο δεν 

βασίζεται στις 

προαπαιτούμενες 

γνώσεις 

Το σενάριο 

ανταποκρίνεται εν 

μέρει στο 

γνωστικό 

υπόβαθρο των 

μαθητών 

Το σενάριο 

βασίζεται στις 

προαπαιτούμενες 

γνώσεις και 

ανταποκρίνεται στο 

γνωστικό επίπεδο 

των μαθητών 

 

1.2 Το σενάριο δεν Το σενάριο έχει Το σενάριο  

https://play.kahoot.it/#/?quizId=67449e44-ba16-40a3-b7cd-5611ce348922
https://docs.google.com/forms/d/1-a0uI27z43vrmTM-81-bGmVWtkZ-WC-Q3TJ7I4u8wn4/edit
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Ανταπόκριση 

στα 

ενδιαφέροντα 

των μαθητών 

λαμβάνει υπόψη 

του τα 

ενδιαφέροντα των 

μαθητών 

κάποια σχέση με 

τα ενδιαφέροντα 

των μαθητών 

συνδέεται άμεσα 

με τα ενδιαφέροντα 

των μαθητών και 

είναι ελκυστικό γι’ 

αυτούς 

2.  Συνάφεια με το αναλυτικό πρόγραμμα 

2.1 

Συμβατότητα 

σεναρίου με το 

αναλυτικό 

πρόγραμμα 

Οι στόχοι ή και οι 

δραστηριότητες 

δεν συμβαδίζουν 

με το πρόγραμμα 

σπουδών 

Το θέμα του 

σεναρίου 

συμβαδίζει εν 

μέρει με το 

πρόγραμμα 

σπουδών 

Οι στόχοι και οι 

δραστηριότητες 

συμβαδίζουν με το 

πρόγραμμα 

σπουδών 

 

3.  Διδακτικοί στόχοι 

3.1 Υλοποίηση 

διδακτικών 

στόχων 

Η ανάπτυξη του 

σεναρίου δεν 

σχετίζεται με 

τους στόχους 

Το σενάριο 

σχετίζεται μερικώς 

και 

αποσπασματικά με 

τους στόχους/ Οι 

στόχοι που 

ετέθησαν δεν 

επιτυγχάνονται 

Το σενάριο 

συνδέεται άμεσα 

και υλοποιεί όλους 

τους στόχους 

 

4. Ακαδημαϊκός χρόνος 

4.1 Διάρκεια 

σεναρίου 

Ο εκτιμώμενος 

χρόνος δεν είναι 

επαρκής 

Ο εκτιμώμενος 

χρόνος είναι 

επαρκής για την 

εκτέλεση 

ορισμένων 

δραστηριοτήτων 

Ο εκτιμώμενος 

χρόνος είναι 

επαρκής για την 

εκτέλεση όλων των 

δραστηριοτήτων 

 

5. Συνεργασία μαθητών 

5.1 

Συνεργασία 

μαθητών 

Οι μαθητές δεν 

συνεργάζονται σε 

ικανοποιητικό 

βαθμό μεταξύ 

Η συνεργασία των 

μαθητών είναι ως 

ένα βαθμό 

ικανοποιητική 

Οι μαθητές 

συνεργάζονται 

πολύ καλά. Η 

σχέση που 
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τους. Οι 

δραστηριότητες 

δεν προωθούν την 

κοινωνική 

διαπραγμάτευση 

αναπτύσσεται 

μεταξύ τους μέσω 

των 

δραστηριοτήτων 

συμβάλλει στην 

ενίσχυση της 

κοινωνικής 

διαπραγμάτευσης 

6. Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη 

6.1 Σε επίπεδο 

προσέλκυσης 

ενδιαφέροντος 

Το setera.com δεν 

προσέλκυσε το 

ενδιαφέρον των 

μαθητών 

Το setera.com 

κέντρισε εν μέρει 

το ενδιαφέρον των 

μαθητών 

Το setera.com 

κράτησε αμείωτο 

το ενδιαφέρον των 

μαθητών 

 

Το google docs 

σε συνεργασία με 

το wikipedia.org, 

δεν προσέλκυσε 

το ενδιαφέρον 

των μαθητών 

Το google docs σε 

συνεργασία με το 

wikipedia.org, 

κέντρισε εν μέρει 

το ενδιαφέρον των 

μαθητών 

Το google docs σε 

συνεργασία με το 

wikipedia.org, 

κράτησε αμείωτο 

το ενδιαφέρον των 

μαθητών 

 

Το kahoot δεν 

προσέλκυσε το 

ενδιαφέρον των 

μαθητών 

Το kahoot 

κέντρισε εν μέρει 

το ενδιαφέρον των 

μαθητών 

Το kahoot κράτησε 

αμείωτο το 

ενδιαφέρον των 

μαθητών 

 

6.2 Σε επίπεδο 

συνεργασίας 

Το setera.com δεν 

βοήθησε τη 

συνεργασία 

μεταξύ των 

εκπαιδευομένων 

Το setera.com 

βοήθησε εν μέρη 

τη συνεργασία 

μεταξύ των 

εκπαιδευομένων 

Το setera.com 

ευνόησε τη 

συνεργασία μεταξύ 

των 

εκπαιδευομένων 

 

Το google docs 

σε συνεργασία με 

το wikipedia.org, 

δεν βοήθησε τη 

συνεργασία 

μεταξύ των 

Το google docs σε 

συνεργασία με το 

wikipedia.org,  

βοήθησε εν μέρη 

τη συνεργασία 

μεταξύ των 

Το google docs σε 

συνεργασία με το 

wikipedia.org,  

ευνόησε τη 

συνεργασία μεταξύ 

των 
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εκπαιδευομένων εκπαιδευομένων εκπαιδευομένων 

Το kahoot δεν 

βοήθησε τη 

συνεργασία 

μεταξύ των 

εκπαιδευομένων 

Το kahoot 

βοήθησε εν μέρη 

τη συνεργασία 

μεταξύ των 

εκπαιδευομένων 

Το kahoot ευνόησε 

τη συνεργασία 

μεταξύ των 

εκπαιδευομένων 

 

6.3 Σε επίπεδο 

ενεργοποίησης 

Το setera.com δεν 

οδήγησε σε 

ενεργή 

συμμετοχή όλης 

της ομάδας 

Το setera.com 

οδήγησε εν μέρει 

σε ενεργή 

συμμετοχή 

Το setera.com 

οδήγησε σε ενεργή 

συμμετοχή όλης 

της ομάδας 

 

Το google docs 

σε συνεργασία με 

το wikipedia.org, 

δεν οδήγησε σε 

ενεργή 

συμμετοχή όλης 

της ομάδας 

Το google docs σε 

συνεργασία με το 

wikipedia.org,  

οδήγησε εν μέρει 

σε ενεργή 

συμμετοχή 

Το google docs σε 

συνεργασία με το 

wikipedia.org,  

οδήγησε σε ενεργή 

συμμετοχή όλης 

της ομάδας 

 

Το kahoot δεν 

οδήγησε σε 

ενεργή 

συμμετοχή όλης 

της ομάδας 

Το kahoot 

οδήγησε εν μέρει 

σε ενεργή 

συμμετοχή 

Το kahoot οδήγησε 

σε ενεργή 

συμμετοχή όλης 

της ομάδας 

 

6.4 Σε επίπεδο 

διερευνητικής 

μάθησης 

Το setera.com δεν 

βοήθησε την 

διερευνητική 

μάθηση 

Το setera.com 

βοήθησε εν μέρει 

την διερευνητική 

μάθηση 

Το setera.com 

βοήθησε την 

διερευνητική 

μάθηση 
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Το google docs 

σε συνεργασία με 

το wikipedia.org, 

δεν βοήθησε την 

διερευνητική 

μάθηση 

Το google docs σε 

συνεργασία με το 

wikipedia.org,  

βοήθησε εν μέρει 

την διερευνητική 

μάθηση 

Το google docs σε 

συνεργασία με το 

wikipedia.org,  

βοήθησε την 

διερευνητική 

μάθηση 

 

7. Τεχνικές δυσκολίες 

7.1 Σε επίπεδο 

ποιότητας 

ιστοσελίδας 

Οι μαθητές δεν 

κατανόησαν τη 

δομή της 

ιστοσελίδας  

Μόνο μερικοί 

μαθητές 

κατανόησαν τη 

δομή της 

ιστοσελίδας 

Το setera.com έχει 

φιλικό περιβάλλον 

χρήστη, κατάλληλο 

για όλους τους 

μαθητές 

 

Οι μαθητές δεν 

κατανόησαν τη 

δομή της 

ιστοσελίδας  

Μόνο μερικοί 

μαθητές 

κατανόησαν τη 

δομή της 

ιστοσελίδας 

Το google docs σε 

συνεργασία με το 

wikipedia.org, έχει 

φιλικό περιβάλλον 

χρήστη, κατάλληλο 

για όλους τους 

μαθητές 

 

Οι μαθητές δεν 

κατανόησαν τη 

δομή της 

ιστοσελίδας  

Μόνο μερικοί 

μαθητές 

κατανόησαν τη 

δομή της 

ιστοσελίδας 

Το kahoot έχει 

φιλικό περιβάλλον 

χρήστη, κατάλληλο 

για όλους τους 

μαθητές 

 

7.2 Σε επίπεδο 

τεχνικού 

εξοπλισμού 

εργαστηρίου 

Υπήρξαν τεχνικά 

προβλήματα που 

εμπόδισαν την 

υλοποίηση του 

Υπήρξαν ορισμένα 

τεχνικά 

προβλήματα, αλλά 

το σενάριο 

Δεν υπήρξε κανένα 

τεχνικό πρόβλημα 
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σεναρίου (π.χ. 

πρόσβαση στο 

ιντερνέτ, βλάβη 

σε σταθμούς 

εργασίας κ.λπ.) 

ολοκληρώθηκε 

 

 

4. ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ -ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Το σενάριο μπορεί να επεκταθεί με την προσθήκη στον πίνακα των χωρών (google 

docs), μίας επιπλέον στήλης, η οποία θα περιλαμβάνει τις σημαίες τους. Με αυτόν τον 

τρόπο οι μαθητές ενημερώνονται τόσο για τις σημαίες των χωρών, όσο και για τη 

διαδικασία αναζήτησης εικόνας, αποθήκευσης και εισαγωγής στον επεξεργαστή 

κειμένου.  

 

5. ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Παρακάτω ακολουθούν τα ψηφιακά φύλλα εργασίας, που χρησιμοποιήθηκαν από τους 

μαθητές.  Συνολικά είναι επτά, ένα για κάθε υποομάδα. 
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Φύλλο εργασίας 

Ομάδα: Ευρώπη 1 

 

Ονοματεπώνυμα μαθητών: 

 

Ασκήσεις: 

 

Να κάνετε κλικ εδώ για να εισέλθετε στην ιστοσελίδα της ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ. 

Κάνετε τις επόμενες ασκήσεις: 

 

1.  Πόσος είναι ο πληθυσμός της Ευρώπης (εκτίμηση για το 2018); 

 Απάντηση: 

 

2. Να αναζητήσετε τις 5 σκανδιναβικές χώρες. Να αναγράψετε τα στοιχεία για να 

συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας: 

 

  

Χώρα Πληθυσμός Πρωτεύουσα 

   

   

    

   

   

 

 

3. Να αναζητήσετε τις 3 Χώρες της Βαλτικής. Να αναγράψετε τα στοιχεία για να 

συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας: 

 

Χώρα Πληθυσμός Πρωτεύουσα 

   

   

    

   

 

4. Να αναζητήσετε τις 3 Υπερκαυκάσιες χώρες. Να αναγράψετε τα στοιχεία για να 

συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας: 

 

Χώρα Πληθυσμός Πρωτεύουσα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
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5. Να αναζητήσετε 4 χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου. Να αναγράψετε τα 

στοιχεία για να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας: 

 

Χώρα Πληθυσμός Πρωτεύουσα 

   

   

    

   

 

6. Να αναζητήσετε 4 χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Να αναγράψετε τα στοιχεία 

για να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας: 

 

Χώρα Πληθυσμός Πρωτεύουσα 

   

   

    

   

 

7. Να διαβάσετε τις παρακάτω προτάσεις. Εάν μία πρόταση είναι σωστή να 

γράψετε τη λέξη “σωστό”. Εάν η πρόταση είναι λάθος να την διορθώσετε και να 

γράψετε τη λέξη “διορθώθηκε”. 

 

 

α/α Πρόταση Σωστό ή Διόρθωση! 

1 H Ευρώπη, αποκαλούμενη συνήθως 

Γηραιά ήπειρος, θεωρείται ότι είναι μία 

από τις δέκα ηπείρους του κόσμου 

 

2 Η Ευρώπη είναι η τέταρτη σε έκταση 

ήπειρος του πλανήτη μας 

 

3 Σύμφωνα με την αρχαία ελληνική 

μυθολογία ο Μίνωας εθεωρείτο γιος του 

Δία. Ο Δίας ερωτεύθηκε την κόρη του 
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βασιλιά Φοινίκης Αγήνορα, Ευρώπη 

4 Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος έχει 

αποφασιστική σημασία για την εξέλιξη 

και την τύχη της Ευρώπης. Μετά το τέλος 

του, δύο κράτη που για χρόνια έμεναν 

μακριά από τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, 

άρχισαν να ασχολούνται με τα ευρωπαϊκά 

πράγματα. Πρόκειται για τις Η.Π.Α. και 

για την Ιαπωνία 
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Φύλλο εργασίας 

Ομάδα: Ευρώπη 2 

 

Ονοματεπώνυμα μαθητών: 

 

Ασκήσεις: 

 

Να κάνετε κλικ εδώ για να εισέλθετε στην ιστοσελίδα της ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ. 

Κάνετε τις επόμενες ασκήσεις: 

 

 

1. Να αναζητήσετε 4 χώρες της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης . Να 

αναγράψετε τα στοιχεία για να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας: 

 

 

Χώρα Πληθυσμός Πρωτεύουσα 

   

   

    

   

  

2. Να αναζητήσετε τις 3 Χώρες της Ιβηρικής Χερσονήσου. Να αναγράψετε τα 

στοιχεία για να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας: 

 

Χώρα Πληθυσμός Πρωτεύουσα 

   

   

    

 

3. Να αναζητήσετε τις 3 Κάτω Χώρες (Benelux).  Να αναγράψετε τα στοιχεία για 

να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας: 

 

Χώρα Πληθυσμός Πρωτεύουσα 

   

   

    

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
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4. Να αναζητήσετε 4 χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου. Να αναγράψετε τα 

στοιχεία για να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας: 

 

Χώρα Πληθυσμός Πρωτεύουσα 

   

   

    

   

   

 

5. Να αναζητήσετε τις 3 χώρες της Ιταλικής χερσονήσου. Να αναγράψετε τα 

στοιχεία για να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας: 

 

Χώρα Πληθυσμός Πρωτεύουσα 

   

   

    

 

6. Να διαβάσετε τις παρακάτω προτάσεις. Εάν μία πρόταση είναι σωστή να 

γράψετε τη λέξη “σωστό”. Εάν η πρόταση είναι λάθος να την διορθώσετε και να 

γράψετε τη λέξη “διορθώθηκε”. 

 

 

α/α Πρόταση Σωστό ή Διόρθωση! 

1 Πριν από μερικά χρόνια (μεταξύ του 

1880-1910) η οικονομία της Ευρώπης 

κατείχε την πρώτη θέση στον κόσμο 

 

2 Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και 

την άνοδο της αμερικανικής οικονομίας, η 

ευρωπαϊκή έρχεται σε δεύτερη θέση. 

 

3 Παρόλο όμως ότι η ευρωπαϊκή οικονομία 

δεν μπορεί και αυτήν τη στιγμή ακόμη να 

συγκριθεί με την αμερικανική, 

εξακολουθεί να ασκεί μεγάλο βάρος στην 

παγκόσμια οικονομία, ενώ σε μερικούς 

τομείς η συμβολή της είναι αποφασιστική. 

 

4 Σήμερα η οικονομία της Ευρώπης 

βασίζεται τόσο πάνω στη γεωργία, όσο και 
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στη βιομηχανία 

5 Σε σχέση με τις άλλες ηπείρους, ο ορυκτός 

πλούτος της Ευρώπης μπορεί να θεωρηθεί 

ότι είναι αξιόλογος 

 

6 Η βιομηχανική παραγωγή είναι 

σημαντική. Σε όγκο παραγωγής σημαντική 

θέση κατέχει η Ρωσία, η Γερμανία, η 

Αγγλία και η Γαλλία.  
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Φύλλο εργασίας 

Ομάδα: Ασία 

 

Ονοματεπώνυμα μαθητών: 

 

Ασκήσεις: 

 

Να κάνετε κλικ εδώ για να εισέλθετε στην ιστοσελίδα της ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ. 

Κάνετε τις επόμενες ασκήσεις: 

 

1.  Πόσος είναι ο πληθυσμός της Ασίας (εκτίμηση για το 2018); Ποιο ποσοστό 

του παγκόσμιου πληθυσμού κατοικεί σε αυτή την ήπειρο; 

 Απάντηση: 

 

2. Να αναζητήσετε τις 8 χώρες με πληθυσμό περισσότερο από 100.000.000 . Να 

αναγράψετε τα στοιχεία για να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας: 

 

  

Χώρα Πληθυσμός Πρωτεύουσα 

   

   

    

   

   

   

   

   

 

 

1. Να διαβάσετε τις παρακάτω προτάσεις. Εάν μία πρόταση είναι σωστή να 

γράψετε τη λέξη “σωστό”. Εάν η πρόταση είναι λάθος να την διορθώσετε και να 

γράψετε τη λέξη “διορθώθηκε”. 

 

 

α/α Πρόταση Σωστό ή Διόρθωση! 

1 Ο πληθυσμός στην Ασία  είναι 

κατανεμημένος το ίδιο σε όλη την ήπειρο. 

 

2 Υπάρχουν περιοχές που είναι τελείως  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
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ακατοίκητες, όπως συμβαίνει σε πολλές 

περιοχές της Σιβηρίας και της κεντρικής 

Ασίας, καθώς επίσης και στην Αραβική 

χερσόνησο.  

3 Υπάρχουν όμως και περιοχές πάρα πολύ 

πυκνοκατοικημένες, ιδιαίτερα στις Ινδίες, 

την Κίνα, την Ιαπωνία και την Ινδονησία 

 

4 Η Ασία είναι από τις ηπείρους που 

διαθέτει σημαντικό ορυκτό πλούτο.  

 

5 Ως ήπειρος διαθέτει τεράστιες 

δυνατότητες για την κατασκευή 

υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής 

ρεύματος που θα μπορούσαν να καλύψουν 

όχι μόνο τις ανάγκες των ασιατικών 

χωρών, αλλά και πολλών ευρωπαϊκών 

 

6 Παρά τους τεράστιους γεωργικούς πόρους 

και τα ανεξάντλητα αποθέματα του 

υπεδάφους, που υπάρχουν στην Ασία, η 

ήπειρος είναι πολύ λίγο αναπτυγμένη  

 

7 Σημαντικά αναπτυγμένη είναι η Ιαπωνία, 

που διαθέτει μια από τις μεγαλύτερες 

βιομηχανίες στον κόσμο, το ασιατικό 

τμήμα της Ρωσίας (Σιβηρία), η Κίνα, η 

Βόρεια και Νότια Κορέα, η Ταϊβάν και η 

Ινδία 

 

8 Στην Ρωσία, τέλος, παρά το γεγονός ότι 

έχει κάνει σημαντικά βήματα στο 

βιομηχανικό τομέα, η παραγωγή της δε 

φτάνει να καλύψει παρά ελάχιστες από τις 

ανάγκες που έχει η χώρα 

 

 

  

3. Να βρείτε στο google μία χώρα για κάθε τμήμα στα οποία χωρίζετε η Ασία: 

 

α/α Τμήμα Χώρα 

1 Δυτική Ασία  

2 Κεντρική Ασία  

3 Νότια Ασία  

4 Νοτιοανατολική Ασία  

5 Ανατολική Ασία  
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6 Βόρεια Ασία  
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Φύλλο εργασίας 

Ομάδα: Αφρική 

 

Ονοματεπώνυμα μαθητών: 

 

Ασκήσεις: 

 

Να κάνετε κλικ εδώ για να εισέλθετε στην ιστοσελίδα της ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ. 

Κάνετε τις επόμενες ασκήσεις: 

 

1.  Πόσος είναι ο πληθυσμός της Αφρικής (εκτίμηση για το 2018); 

 Απάντηση: 

 

2. Να αναζητήσετε τις 7 χώρες με πληθυσμό περισσότερο από 50.000.000 . Να 

αναγράψετε τα στοιχεία για να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας: 

 

  

Χώρα Πληθυσμός Πρωτεύουσα 

   

   

    

   

   

   

   

 

 

3. Να διαβάσετε τις παρακάτω προτάσεις. Εάν μία πρόταση είναι σωστή να 

γράψετε τη λέξη “σωστό”. Εάν η πρόταση είναι λάθος να την διορθώσετε και να 

γράψετε τη λέξη “διορθώθηκε”. 

 

 

α/α Πρόταση Σωστό ή Διόρθωση! 

1 Η Αφρική είναι η τρίτη μεγαλύτερη 

ήπειρος του κόσμου σε έκταση
 
και η 

δεύτερη σε πληθυσμό 

 

2 Έχει 54 πλήρως αναγνωρισμένα κυρίαρχα 

κράτη, εννιά περιοχές και δύο de facto 

ανεξάρτητα κράτη με περιορισμένη 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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αναγνώριση. 

3 Η μεγαλύτερη χώρα της Αφρικής σε 

έκταση είναι η Αλγερία και σε πληθυσμό 

η Νιγηρία 

 

4 Στα νότια βρέχεται από τον Ινδικό ωκεανό 

καθώς και από τον Ατλαντικό ωκεανό. 

Στα δυτικά και πάλι βρέχεται από τον 

Ατλαντικό ωκεανό, ενώ το στενό 

Γιβραλτάρ τη χωρίζει από την Ευρώπη. 

Στο σημείο αυτό η απόσταση της Αφρικής 

από την Ευρώπη είναι η ελάχιστη και 

μόλις φτάνει τα 200 χιλιόμετρα. 

 

5 Ελάχιστα επίσης είναι και τα νησιά της 

Αφρικής. Το μεγαλύτερο και το πιο 

αξιόλογο είναι η Μαδαγασκάρη η οποία 

βρίσκεται στον Ινδικό ωκεανό 

 

6 Στη νοτιοδυτική ακτή υπάρχουν τα όρη 

του Καμερούν που φτάνουν το ύψος των 

4.070 μέτρων 

 

7 Η Αφρική χωρίζεται στην μέση από τον 

Ισημερινό, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει 

τόσο στο βορρά, όσο και στο νότο τις ίδιες 

πάνω - κάτω κλιματολογικές συνθήκες. 

 

8 Η Αφρική είναι βασικά γεωργική ήπειρος 

και η γεωργία αποτελεί τη βασική πηγή 

εσόδων για πολλές χώρες. Παρ' όλα αυτά 

η γεωργία εξακολουθεί να γίνεται στις πιο 

πολλές χώρες με εντελώς πρωτόγονο 

τρόπο 

 

9 Το υπέδαφος της Αφρικής είναι πολύ 

φτωχό και περιέχει όλων των ειδών τα 

μεταλλεύματα 

 

10 Στις βόρειες περιοχές της Αφρικής και 

συγκεκριμένα στις χώρες γύρω από τη 

Σαχάρα υπάρχουν τεράστια αποθέματα 

πετρελαίου. Στο νότο, αντίθετα, βγαίνει το 

98% της παγκόσμιας παραγωγής 

διαμαντιών και το 77% της παγκόσμιας 

παραγωγής χρυσού. 

 

11 Η βασικότερη θρησκεία είναι η 

μουσουλμανική. Αυτό δε σημαίνει όμως 

ότι δεν υπάρχουν και άλλες, αρχίζοντας 

από τα διάφορα χριστιανικά δόγματα και 

φτάνοντας στις διάφορες ινδικές 
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θρησκείες, χωρίς να παραλείψουμε να 

πούμε ότι υπάρχουν ακόμη και πολλές 

φυλές που είναι ειδωλολατρικές ή που 

έχουν διάφορα άλλα δόγματα. 

12 Κανένα από τα κράτη αυτά δεν υπήρχε 

πριν. Συνήθως το κάθε κράτος, που έχει 

δημιουργηθεί, αντιπροσωπεύει και μια 

βασική φυλή και μερικές πιο μικρές. 

Μερικές όμως από τις μεγάλες φυλές της 

Αφρικής δεν αποτελούν ένα κράτος, αλλά 

τελείως τεχνητά έχουν μοιραστεί ανάμεσα 

σε μερικά κράτη. Το αποτέλεσμα είναι ότι 

στο ένα κράτος η φυλή είναι πλειοψηφία 

στο άλλο είναι μειοψηφία. Αυτό προκαλεί 

πάντα μεγάλες φυλετικές αναταραχές με 

αποτέλεσμα κάθε τόσο να ξεσπούν άγριοι 

τοπικοί πόλεμοι, που καταστρέφουν την 

αδύνατη οικονομία των χωρών αυτών. 
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Φύλλο εργασίας 

Ομάδα: Βόρεια Αμερική 

 

Ονοματεπώνυμα μαθητών: 

 

Ασκήσεις: 

 

Να κάνετε κλικ εδώ για να εισέλθετε στην πρώτη ιστοσελίδα της ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ. 

Κάνετε τις επόμενες 2 ασκήσεις: 

 

1. Να γράψετε από ποια θάλασσα ή ωκεανό βρέχεται η Βόρεια Αμερική, ανά 

κατεύθυνση: 

  

κατεύθυνση... θάλασσα ή ωκεανός... 

Βορρά  

Ανατολικά  

Νοτιοανατολικά   

Δυτικά  

 

 

2. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία από τη στήλη Α με αυτά της στήλης Β. Την 

απάντηση να την γράψετε κάτω από τον πίνακα, μην τραβήξετε γραμμές. 

 

Στήλη Α  Στήλη Β 

1. Η νότια περιοχή της Βορείου 

Αμερικής, ονομάζεται... 

α. Δομινικανή Δημοκρατία 

2. Ανατολικά της Κεντρικής Αμερικής, 

βρίσκεται η περιοχή της Βορείου 

Αμερικής που ονομάζεται…. 

β. Κεντρική Αμερική 

3. Στη Βόρεια Αμερική ανήκουν οι... γ. Καραϊβική 

4. Στην Κεντρική Αμερική ανήκει η... δ. ΗΠΑ 

6. Στην Καραϊβική ανήκει η... ε. Κόστα Ρίκα 

 

Απάντηση (π.χ. 1β, 2α κ.λπ.):  

 

Να κάνετε κλικ εδώ για να εισέλθετε στην δεύτερη ιστοσελίδα της ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ. 

Κάνετε τις επόμενες 3 ασκήσεις: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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3.  Πόσος είναι ο πληθυσμός της Βόρειας Αμερικής (εκτίμηση για το 2018); 

 Απάντηση: 

 

4. Να αναζητήσετε τις 7 χώρες με τον περισσότερο πληθυσμό. Να αναγράψετε τα 

στοιχεία για να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας: 

 

  

Χώρα Πληθυσμός Πρωτεύουσα 

   

   

    

   

   

   

   

 

 

 

5. Να βρείτε το ΑΕΠ (εκτιμώμενος μελλοντικός) (2014) εκατομμύρια σε δολάρια 

Αμερικής για τις χώρες του παρακάτω πίνακα: 

 

 

Χώρα... ΑΕΠ (εκτιμώμενος μελλοντικός) (2014) 

εκατομμύρια σε δολάρια Αμερικής... 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής  

Μεξικό  

Καναδάς  

Κούβα  

Δομινικανή Δημοκρατία  
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Φύλλο εργασίας 

Ομάδα: Νότια Αμερική 

 

Ονοματεπώνυμα μαθητών: 

 

Ασκήσεις: 

 

Να κάνετε κλικ εδώ για να εισέλθετε στην πρώτη ιστοσελίδα της ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ. 

Κατευθυνθείτε στον πίνακα με τις χώρες και απαντήσετε στις επόμενες 2 ασκήσεις: 

 

1. Πόσος είναι ο πληθυσμός της Νότιας Αμερικής; 

 Απάντηση: 

 

2. Να αναζητήσετε τις 10 χώρες με τον περισσότερο πληθυσμό. Να αναγράψετε τα 

στοιχεία για να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας: 

 

  

Χώρα Πληθυσμός Πρωτεύουσα 

   

   

    

   

   

 

  

 

3. Να κάνετε κλικ εδώ για να εισέλθετε στην δεύτερη ιστοσελίδα της 

ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ. Να διαβάσετε τις παρακάτω προτάσεις. Εάν μία πρόταση είναι 

σωστή να γράψετε τη λέξη “σωστό”. Εάν η πρόταση είναι λάθος να γράψετε την 

διορθώσετε και να γράψετε τη λέξη “διορθώθηκε”.  

 

α/α Πρόταση Σωστό ή Διόρθωση! 

1 Λατινική Αμερική ονομάζεται το 

κεντρικό και νότιο τμήμα της 

αμερικανικής ηπείρου, δηλαδή οι χώρες 

που βρίσκονται νότια των ΗΠΑ, και οι 

χώρες της Καραϊβικής 

 

2 Ανακαλύφθηκε από τον Αμέριγκο 

Βεσπούτσι στην υπηρεσία της Ρωσίας 

 

3 Αρχικά κατοικούνταν από τους  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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λεγόμενους Προκολομβιανούς 

πολιτισμούς (Ίνκας, Μάγιας, Αζτέκοι και 

άλλοι) 

4 Η Νότια ή Λατινική Αμερική 

εξερευνήθηκε, αποικήθηκε και 

κατακτήθηκε, για εκατονταετίες από τους 

Ρώσους και τους Πολωνούς, οι οποίοι με 

αιματηρούς πολέμους εξάλειψαν τελείως 

τους Προκολομβιανούς πληθυσμούς και 

δημιούργησαν μια σειρά από νέα κράτη 

 

5 Κυρίαρχες (επίσημες) γλώσσες τις είναι 

λατινογενείς: ισπανική, πορτογαλική και 

γαλλική. 

 

6 Η Λατινική Αμερική αποτελεί ένα κράμα 

φυλών και πολιτισμών. Παρά ταύτα τρεις 

είναι οι βασικές φυλές: 

οι γηγενείς, οι Ευρωπαίοι, αρχικά Ίβηρες, 

και οι μεταφερθέντες από Αφρική νέγροι. 

 

7 Οι γηγενείς που διακρίνονται σε πολλές 

επιμέρους φυλές, δεν αντιμετωπίζουν 

σοβαρά προβλήματα  

 

8 Κύριο χαρακτηριστικό στη Λατινική 

Αμερική εξαρχής ήταν και είναι οι 

επαναστάσεις αντεπαναστάσεις και τα 

πραξικοπήματα. 

 

9 Οι ηγέτες των διαφόρων πολέμων 

ανεξαρτησίας αποκτώντας μεγάλη 

πολιτική ισχύ έγιναν πρόεδροι, ή 

δικτάτορες των χωρών τους που συνέχισαν 

οι γόνοι αυτών με την υποστήριξη πάντα 

του στρατού 

 

10 Σήμερα οι λαοί της Λ.Α. επί το πλείστον 

συμπαθούν τις επαναστάσεις και 

προσπαθούν με δημοκρατικές διαδικασίες 

την αυτοδιοίκησή τους. 

 

11 Στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν 

εξερράγη το 1914, όλες οι χώρες της Λ.Α. 

παρέμειναν ουδέτερες μέχρι την είσοδο σ΄ 

αυτόν των ΗΠΑ το 1917. 

 

12 Με την έκρηξη του Β΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου το 1939 οι εκπρόσωποι 21 

χωρών της Λ.Α. συνήλθαν στις 23 

Σεπτεμβρίου στον Παναμά (Διάσκεψη του 

Παναμά) και εξέδωσαν την "διακήρυξη 

 



 

102 
 

ουδετερότητας", εκλέγοντας και μόνιμη 

«Επιτροπή Ουδετερότητας» με έδρα την 

Αθήνα 
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Φύλλο εργασίας 

Ομάδα: Ωκεανία 

 

Ονοματεπώνυμα μαθητών: 

 

Ασκήσεις: 

 

Να κάνετε κλικ εδώ για να εισέλθετε στην ιστοσελίδα της ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ. 

 

1. Πόσος είναι ο πληθυσμός της Ωκεανίας; 

 Απάντηση: 

 

2. Να αναζητήσετε τις 8 χώρες με τον περισσότερο πληθυσμό. Να αναγράψετε τα 

στοιχεία για να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας: 

 

  

Χώρα Πληθυσμός Πρωτεύουσα 

   

   

    

   

   

   

   

   

 

3. Να διαβάσετε τις παρακάτω προτάσεις. Εάν μία πρόταση είναι σωστή να 

γράψετε τη λέξη “σωστό”. Εάν η πρόταση είναι λάθος να την διορθώσετε και να 

γράψετε τη λέξη “διορθώθηκε”.  

 

α/α Πρόταση Σωστό ή Διόρθωση! 

1 Συνίσταται από χώρες και περιοχές του 

Ειρηνικού ωκεανού και την Αυστραλία.  

 

2 Η Ωκεανία βρίσκεται μεταξύ της 

Ευρώπης και της Αμερικής 

 

3 Η Αυστραλία είναι η κύρια μάζα γης  

4 Το όνομα Ωκεανία χρησιμοποιείται καθώς  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A9%CE%BA%CE%B5%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
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είναι ο ωκεανός παρά η ηπειρωτική γη ο 

ενωτικός παράγοντας των διαφορετικών 

γαιών 

5 Οι ομάδες νησιών της Ωκεανίας 

χωρίζονται σε 3 περιοχές. Την 

Μικρονησία, Μελανησία και Πολυνησία 

 

6 Η Αυστραλία ανήκει στην Μικρονησία  

7 Η Ωκεανία είναι το μικρότερο ηπειρωτικό 

σύμπλεγμα στη γη  

 

8 Κατά βάση η Ωκεανία αποτελείται από 

μεγάλα νησιά- έθνη 

 

9 Τα έθνη της Ωκεανίας έχουν διαφορετικό 

βαθμό ανεξαρτησίας από τις δυνάμεις των 

αποικιών και έχουν διαπραγματευτεί ένα 

ευρύ φάσμα συνταγματικών δικαιωμάτων 

για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες τους. 

 

10 Η Αυστραλία είναι η μόνη ηπειρωτική 

χώρα και η Παπούα Νέα Γουινέα η μόνη 

χώρα με ένα σύνορο ξηράς, το οποίο 

μοιράζεται με την Ινδονησιακή περιοχή τη 

Δυτικής Παπούα. 

 

 

4. Στην Ωκεανία υπάρχουν μικρά νησιά που αποτελούν εξαρτώμενα εδάφη 

ισχυρών χωρών (π. χ. ΗΠΑ, Γαλλία κ.λπ.). Να βρείτε σε ποια χώρα ανήκουν τα 

παρακάτω νησιά και που βρίσκονται. 

 

Νησί... Ανήκει στην… Μελανησία, Πολυνησία ή 

Μικρονησία 

Αμερικανική Σαμόα    

Νήσοι Κουκ   

Γαλλική Πολυνησία   

Νήσοι Πίτκαιρν   

Ουαλίς και Φουτουνά    

Χαβάη    

Νησί του Πάσχα   

Νήσος Ουέηκ   

Τοκελάου    



 

105 
 

Νιούε   

Γκουάμ   
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Κεφάλαιο 8
ο
  

Παρουσίαση αποτελεσμάτων των μεθόδων προσέγγισης. 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα ποιοτικά και τα ποσοτικά δεδομένα, σύμφωνα με τις 

μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν, που σχετίζονται με τα ερευνητικά ερωτήματα και το 

θεωρητικό πλαίσιο. Αρχικά αναφέρονται αυτά του πρώτου διδακτικού σεναρίου και 

στη συνέχεια αυτά του δεύτερου σεναρίου. 

 

Για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά παρουσιάζεται πίνακας, ο οποίος αποτελεί υποσύνολο 

του  συνολικού πίνακα
26

, που χρησιμοποίησε ο ερευνητής, για να τον κατευθύνει, στην 

αξιολόγηση των διδακτικών σεναρίων. Στην τελευταία στήλη εμφανίζονται ενδεικτικά 

σχόλια, για κάθε περίπτωση και μία (υποκειμενική) βαθμολογία. Στη συνέχεια γίνεται 

συσχέτιση αυτών των δεδομένων με τα ποσοτικά χαρακτηριστικά που προέκυψαν, 

μέσω του ερωτηματολογίου.  Επιπλέον γίνονται σχόλια πρώτου επιπέδου και γραφική 

απεικόνιση των ποσοτικών δεδομένων.  

 

8.1 Αποτελέσματα πρώτου διδακτικού σεναρίου «Κίνδυνοι στο 

διαδίκτυο και προτάσεις αντιμετώπισης τους» 
 

8.1.1 Αποτελέσματα συμμετοχικής παρατήρησης 

 

Σε σχέση με την άμεση, συμμετοχική παρατήρηση, παρουσιάζεται αρχικά ο παρακάτω 

πίνακας, με ενδεικτικά σχόλια, για κάθε περίπτωση και μία (υποκειμενική) βαθμολογία. 

 

Πίνακας 1: Αποτελέσματα παρατήρησης πρώτου διδακτικού σεναρίου 

 Ανεπαρκές (1) 
Ικανοποιητικό 

(2) 
Πολύ καλό (3) 

Ενδεικτικά σχόλια 

και βαθμός 

1. Επιστημονικό περιεχόμενο 

1.1 

Ανταπόκριση 

στο γνωστικό 

Το σενάριο δεν 

βασίζεται στις 

προαπαιτούμενες 

Το σενάριο 

ανταποκρίνεται 

εν μέρει στο 

Το σενάριο 

βασίζεται στις 

προαπαιτούμενες 

3/3.Οι μαθητές 

ολοκλήρωσαν τις 

εργασίες τους στο 

προβλεπόμενο 

χρονικό διάστημα 

                                                           
26

 Ο συνολικός πίνακας είναι ενταγμένος στο εκάστοτε διδακτικό σενάριο. 
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επίπεδο των 

μαθητών 

γνώσεις γνωστικό 

υπόβαθρο των 

μαθητών 

γνώσεις και 

ανταποκρίνεται 

στο γνωστικό 

επίπεδο των 

μαθητών 

ακόμη και αυτές 

που δεν είχαν 

Τ.Π.Ε.. Αρκετοί 

μαθητές ήθελαν να 

διηγηθούν 

προσωπικά 

συμβάντα. 

1.2 

Ανταπόκριση 

στα 

ενδιαφέροντα 

των μαθητών 

Το σενάριο δεν 

λαμβάνει υπόψη 

του τα 

ενδιαφέροντα 

των μαθητών 

Το σενάριο έχει 

κάποια σχέση 

με τα 

ενδιαφέροντα 

των μαθητών 

Το σενάριο 

συνδέεται άμεσα 

με τα 

ενδιαφέροντα 

των μαθητών και 

είναι ελκυστικό 

γι’ αυτούς 

3/3.Οι μαθητές 

ρωτούσαν, 

συζητούσαν, 

συμμετείχαν στα 

θέματα που 

διαπραγματεύονταν. 

Ένιωθαν ευχάριστα 

που συνεισέφεραν 

με τις γνώσεις τους 

(π.χ. επικίνδυνο 

διαδικτυακό 

παιχνίδι «μπλε 

φάλαινα»). 

6. Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη 

6.1 Σε επίπεδο 

προσέλκυσης 

ενδιαφέροντος 

Το saferinternet 

δεν προσέλκυσε 

το ενδιαφέρον 

των μαθητών 

Το saferinternet 

κέντρισε εν 

μέρει το 

ενδιαφέρον των 

μαθητών 

Το saferinternet 

κράτησε 

αμείωτο το 

ενδιαφέρον των 

μαθητών 

2,7/3. Οι μαθητές 

δεν ζητούσαν να 

βγουν από την 

αίθουσα για 

προσωπικούς 

λόγους (π.χ. 

τουαλέτα). Κάποιοι 

μαθητές 

προβληματισμένοι 

(αγχωμένοι) 

ρωτούσαν τον 

εκπαιδευτικό σε 

ποιο σημείο 

βρίσκεται η 

απάντηση. 

6.2 Σε επίπεδο 

συνεργασίας 

Το saferinternet 

δεν βοήθησε τη 

συνεργασία 

μεταξύ των 

εκπαιδευομένων 

Το saferinternet 

βοήθησε εν 

μέρη τη 

συνεργασία 

μεταξύ των 

εκπαιδευομένων 

Το saferinternet 

ευνόησε τη 

συνεργασία 

μεταξύ των 

εκπαιδευομένων 

2,8/3. Οι μαθητές 

δεν είχαν διαφωνίες 

και δεν υπήρξαν 

φαινόμενα 

απειθαρχίας. 

Αντάλλασσαν 

απόψεις για την 

επίτευξη του 

στόχου. Πλην 

ελαχίστων 

εξαιρέσεων οι 

ομάδες διατήρησαν 

τη συνοχή τους έως 

το τέλος. 

6.3 Σε επίπεδο Το saferinternet Το saferinternet Το saferinternet 2,8/3. Οι μαθητές, 
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ενεργοποίησης δεν οδήγησε σε 

ενεργή 

συμμετοχή όλης 

της ομάδας 

οδήγησε εν 

μέρει σε ενεργή 

συμμετοχή 

οδήγησε σε 

ενεργή 

συμμετοχή όλης 

της ομάδας 

δεν συζητούσαν για 

άσχετα θέματα και 

ολοκλήρωσαν την 

εργασία στο 

saferinternet, στον 

προβλεπόμενο 

χρόνο. Όσοι 

τελείωναν την 

εργασία ήθελαν να 

δουν τα βίντεο και 

όχι να μπουν σε 

άλλες εφαρμογές. 

6.4 Σε επίπεδο 

διερευνητικής 

μάθησης 

Το saferinternet 

δεν βοήθησε την 

διερευνητική 

μάθηση 

Το saferinternet 

βοήθησε εν 

μέρει την 

διερευνητική 

μάθηση 

Το saferinternet 

βοήθησε την 

διερευνητική 

μάθηση 

2,7/3. Οι μαθητές 

προσπαθούσαν να 

βρουν τις 

απαντήσεις στο 

φύλλο εργασίας. 

Αντάλλασσαν 

απόψεις και όταν 

δυσκολεύονταν 

ρωτούσαν τον 

εκπαιδευτικό. 

 

8.1.2 Συσχέτιση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων 

 

Η βαθμολογία που ετέθη από τον παρατηρητή είναι ενδεικτική και σε κάποιο βαθμό 

υποκειμενική. Η πραγματικότητα για τον καθένα άλλωστε είναι υποκειμενική, 

προσωπική και κοινωνικο-πολιτισμικά κατασκευασμένη (Ίσαρη & Πούρκος, 2015). 

Παρακάτω ακολουθεί η συσχέτιση με τα ποσοτικά δεδομένα του ερωτηματολογίου, για 

κάθε περίπτωση του πίνακα καταγραφής ποιοτικών δεδομένων: 

 

1. Επιστημονικό περιεχόμενο 

1.1. Ανταπόκριση στο γνωστικό επίπεδο των μαθητών (βαθμός: 3/3) 

Το σενάριο βασίζεται στις προαπαιτούμενες γνώσεις και ανταποκρίνεται στο 

γνωστικό επίπεδο των μαθητών. Ασχολείται με ένα θέμα, για το οποίο οι 

περισσότεροι μαθητές έχουν άποψη και αρκετοί μπορούν να διηγηθούν προσωπικά 

συμβάντα. Οι εσφαλμένες αντιλήψεις μετασχηματίζονται. Οι δραστηριότητες της 

πρώτης διδακτικής ώρας (που βασίζονται ιδιαίτερα στις προαπαιτούμενες γνώσεις 

των μαθητών), ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και στον προβλεπόμενο χρόνο. 

 

Επαλήθευση μέσω του ερωτηματολογίου (που συμπλήρωσαν οι μαθητές) 
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Στην 2η ερώτηση (Το θέμα "Οι Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο" σου φάνηκε;), από το 

σύνολο του δείγματος των 70 μαθητών (που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο) ένα 

ποσοστό 71,4% κατάλαβαν αυτά που ειπώθηκαν και 25,7% κατάλαβαν περίπου τα 

μισά από αυτά που ειπώθηκαν. Ενώ μόνο 2,9% (δύο μαθητές) δεν κατάλαβαν 

τίποτα γιατί ήταν δύσκολα. 

 

Γράφημα 1: Κατανόηση μαθητών του θέματος «οι κίνδυνοι στο διαδίκτυο» 

 

1.2. Ανταπόκριση στα ενδιαφέροντα των μαθητών (βαθμός: 3/3) 

Το σενάριο σχετίζεται άμεσα με τους κινδύνους που καλούνται να αντιμετωπίσουν 

στην καθημερινότητα τους οι μαθητές και συνεπώς είναι ιδιαίτερα ελκυστικό γι’ 

αυτούς. Η αποκόμιση γνώσεων θα τους ωφελήσει τόσο στο παρόν όσο και στο 

μέλλον, κατά την περιήγησή τους στον ψηφιακό κόσμο. 

Επαλήθευση μέσω του ερωτηματολογίου (που συμπλήρωσαν οι μαθητές) 

Στην 1η ερώτηση (Το θέμα "Οι Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο" προσέλκυσε το 

ενδιαφέρον σου;) το 75,7% των μαθητών απάντησε «πολύ», το 18,6% απάντησε 

«λίγο» και 5,7% (τέσσερις μαθητές) «καθόλου».  
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Γράφημα 2: Προσέλκυση ενδιαφέροντος μαθητών «οι κίνδυνοι στο διαδίκτυο» 

 

Επίσης στην 3η ερώτηση (Πιστεύετε ότι μάθατε χρήσιμα πράγματα;) το 95,7% των 

μαθητών απάντησε «Πολύ χρήσιμα», το 2,9% απάντησε «Όχι και τόσο χρήσιμα» 

και 1,4%  «Τα γνώριζα ήδη όλα αυτά» 

 

Γράφημα 3: Εκτίμηση χρησιμότητας πληροφοριών «οι κίνδυνοι στο διαδίκτυο» 

 

2. Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη 

2.1. Σε επίπεδο προσέλκυσης ενδιαφέροντος (βαθμός: 2,7/3) 
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Το saferinternet (2η διδακτική ώρα) κέντρισε το ενδιαφέρον της πλειονότητας των 

μαθητών. Δεν υπήρχαν συνομιλίες για άσχετα θέματα ή αντιδράσεις, καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ώρας. Να σημειωθεί εδώ ότι ο ιστότοπος λειτούργησε ως μία ψηφιακή 

εγκυκλοπαίδεια. Οι μαθητές κλήθηκαν μέσω κειμένου να αναζητήσουν τη σωστή 

απάντηση. Αν και το κείμενο δεν έχει την δυναμική της έγχρωμης εικόνας (ή του 

βίντεο), μπορεί σε λιγότερο χρόνο να μεταφέρει περισσότερες πληροφορίες. Πάρα 

ταύτα οι μαθητές συμμετείχαν στην συντριπτική πλειοψηφία τους και όσοι είχαν 

χρόνο στη διάθεσή τους, ζητούσαν να παρακολουθήσουν τα βίντεο του ιστότοπου. 

Επαλήθευση μέσω του ερωτηματολογίου (που συμπλήρωσαν οι μαθητές) 

Στην 8.1 ερώτηση (Ο ιστότοπος saferinternet.gr, προσέλκυσε το ενδιαφέρον σας;) 

55/70 μαθητές απάντησαν «Πολύ», 13/70 απάντησαν «Λίγο» και 2/70 «Καθόλου». 

Σε αντίστοιχη ερώτηση ελέγχου
27

, στην 8.8 ερώτηση (Ο ιστότοπος saferinternet.gr, 

το περιβάλλον του ήταν κουραστικό) 47/70 μαθητές απάντησαν «Καθόλου» και 

20/70 απάντησαν «Λίγο» και 3/70 «Πολύ». 

 

2.2. Σε επίπεδο συνεργασίας (βαθμός: 2,8/3) 

Το saferinternet ευνόησε τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευομένων. Υπήρχαν 

ερωτήσεις προς τον εκπαιδευτικό και κάποιοι μαθητές έδειχναν βιασύνη ως προς 

την εύρεση της σωστής απάντησης, με αποτέλεσμα να ζητούν την βοήθεια του 

πληροφορικού. Μόνο μία ομάδα είχε διαφωνίες και συμφώνησαν να δουλέψουν 

μεμονωμένα. 

Επαλήθευση μέσω του ερωτηματολογίου (που συμπλήρωσαν οι μαθητές) 

Στην 8.3 ερώτηση (Ο ιστότοπος saferinternet.gr, σας βοήθησε να συνεργαστείτε 

στην ομάδα;) 51/70 μαθητές απάντησαν «Πολύ», 16/70 απάντησαν «Λίγο» και 3/70 

«Καθόλου» 

Στην 8.5 ερώτηση (Ο ιστότοπος saferinternet.gr, εργάστηκαν όλα τα μέλη της 

ομάδας;) 48/70 μαθητές απάντησαν «Πολύ», 16/70 απάντησαν «Λίγο» και 6/70 

«Καθόλου». 

 

                                                           
27

 Το ερώτημα ελέγχου τίθενται για τον έλεγχο της ορθότητας των απαντήσεων, σε βασικές ερωτήσεις. 
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2.3. Σε επίπεδο ενεργοποίησης (βαθμός: 2,8/3) 

Το saferinternet οδήγησε σε ενεργή συμμετοχή όλης της ομάδας. Όλοι οι μαθητές 

εργάστηκαν και οι λιγότερο «δυνατοί» κατευθύνονταν από τους διπλανούς τους. 

Στην 8.1 ερώτηση (Ο ιστότοπος saferinternet.gr, προσέλκυσε το ενδιαφέρον σας;) 

55/70 μαθητές απάντησαν «Πολύ» και 13/70 απάντησαν «Λίγο» 

Επαλήθευση μέσω του ερωτηματολογίου (που συμπλήρωσαν οι μαθητές) 

Στην 8.1 ερώτηση (Ο ιστότοπος saferinternet.gr, προσέλκυσε το ενδιαφέρον σας;) 

55/70 μαθητές απάντησαν «Πολύ» και 13/70 απάντησαν «Λίγο» 

 

2.4. Σε επίπεδο διερευνητικής μάθησης (βαθμός: 2,7/3) 

Το saferinternet βοήθησε την διερευνητική μάθηση. Οι μαθητές συμμετείχαν στην 

προσπάθεια εύρεσης της ορθής απάντησης στις κλειστού τύπου ερωτήσεις. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις δυσκολεύονταν μέσα από τους συνδέσμους να βρουν τη 

λύση και δέχονταν την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. 

Επαλήθευση μέσω του ερωτηματολογίου (που συμπλήρωσαν οι μαθητές) 

Στην 8.2 ερώτηση (Ο ιστότοπος saferinternet.gr, σας ενεργοποίησε να συμμετέχετε 

στην εύρεση των απαντήσεων) 44/70 μαθητές απάντησαν «Πολύ», 22/70 

απάντησαν «Λίγο» και 4/70 «Καθόλου». 

Επίσης στην 8.4 ερώτηση (Ο ιστότοπος saferinternet.gr, βρήκατε εύκολα τις 

απαντήσεις στις ερωτήσεις;) 37/70 μαθητές απάντησαν «Πολύ», 30/70 απάντησαν 

«Λίγο» και 3/70 «Καθόλου». 

Συνεπώς φαίνεται ότι ο ιστότοπος ενεργοποίησε αρκετά τους μαθητές να βρουν την 

απάντηση, αλλά τους δυσκόλεψε λίγο η διαδικασία αναζήτησης, μέσω των 

συνδέσμων.  

Παρακάτω παρουσιάζεται το γράφημα με τις ερωτήσεις 8.1 έως 8.6. 
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Γράφημα 4: saferinernet.gr 

 

3. Επιπλέον αποτελέσματα εκ του ερωτηματολογίου των μαθητών 

Οι μαθητές φαίνεται να προτιμούν την ηλεκτρονική αξιολόγηση σε σχέση με την 

παραδοσιακή (έντυπη), παρότι δεν είχαν αντίστοιχη εμπειρία. Δεν παρουσίασαν 

(ιδιαίτερο) άγχος και νευρικότητα κατά τη διαδικασία. 

Επαλήθευση μέσω του ερωτηματολογίου (που συμπλήρωσαν οι μαθητές) 

Στην 11η ερώτηση (Το ηλεκτρονικό κουίζ:),  65/70 μαθητές (ποσοστό 92,9%) 

απάντησαν «Μου άρεσε τόσο που θα ήθελα πάντα έτσι να εξετάζομαι» ενώ μόλις 5/70 

μαθητές απάντησαν «Δεν μου άρεσε, θα προτιμούσα στο χαρτί». 

 

Γράφημα 5: Ηλεκτρονικό κουίζ στο google forms 

 

Στην 12η ερώτηση (Το ηλεκτρονικό κουίζ:),  55/70 μαθητές (ποσοστό 78,6%) 

απάντησαν «Πρώτη φορά το είδα και μου άρεσε», 9/70 μαθητές απάντησαν «Πρώτη 
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φορά το είδα και δεν μου άρεσε» και 6/70 απάντησαν «'Έχω ξανακάνει ηλεκτρονικό 

κουίζ στο παρελθόν». 

 

Γράφημα 6: Πρώτη επαφή με το ηλεκτρονικό κουίζ 

 

Για το σύνολο των γραφημάτων (70 ανώνυμες απαντήσεις), βλέπε Παράρτημα Α΄. 

 

8.2 Αποτελέσματα δεύτερου διδακτικού σεναρίου «Οι ήπειροι και τα 

κράτη της Γης» 
 

8.2.1 Αποτελέσματα συμμετοχικής παρατήρησης 

 

Σε σχέση με την άμεση, συμμετοχική παρατήρηση, παρουσιάζεται αρχικά ο παρακάτω 

πίνακας, με ενδεικτικά σχόλια, για κάθε περίπτωση και μία (υποκειμενική) βαθμολογία. 

 

Πίνακας 2: Αποτελέσματα παρατήρησης δεύτερου διδακτικού σεναρίου 

 

 
Ανεπαρκές 

(1) 

Ικανοποιητικό 

(2) 
Πολύ καλό (3) 

Ενδεικτικά σχόλια 

και βαθμός 

1. Επιστημονικό περιεχόμενο 

1.1 

Ανταπόκρισ

η στο 

γνωστικό 

Το σενάριο δεν 

βασίζεται στις 

προαπαιτούμεν

ες γνώσεις 

Το σενάριο 

ανταποκρίνεται 

εν μέρει στο 

γνωστικό 

Το σενάριο 

βασίζεται στις 

προαπαιτούμεν

ες γνώσεις και 

2,8/3. Οι μαθητές 

βασίζονταν στις 

εικόνες και 

εμπειρίες τους, 

ώστε να 

οικοδομήσουν τη 
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επίπεδο των 

μαθητών 

υπόβαθρο των 

μαθητών 

ανταποκρίνετα

ι στο γνωστικό 

επίπεδο των 

μαθητών 

νέα γνώση. 

1.2 

Ανταπόκρισ

η στα 

ενδιαφέροντ

α των 

μαθητών 

Το σενάριο δεν 

λαμβάνει 

υπόψη του τα 

ενδιαφέροντα 

των μαθητών 

Το σενάριο έχει 

κάποια σχέση με 

τα ενδιαφέροντα 

των μαθητών 

Το σενάριο 

συνδέεται 

άμεσα με τα 

ενδιαφέροντα 

των μαθητών 

και είναι 

ελκυστικό γι’ 

αυτούς 

2,8/3. Οι μαθητές 

συμμετείχαν στις 

ασκήσεις, δεν 

συνομιλούσαν για 

άσχετα θέματα 

6. Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη 

6.1 Σε 

επίπεδο 

προσέλκυση

ς 

ενδιαφέροντ

ος: 2,9/3 

Το setera.com 

δεν 

προσέλκυσε το 

ενδιαφέρον 

των μαθητών 

Το setera.com 

κέντρισε εν 

μέρει το 

ενδιαφέρον των 

μαθητών 

Το setera.com 

κράτησε 

αμείωτο το 

ενδιαφέρον 

των μαθητών 

Οι περισσότεροι 

μαθητές είχαν 

100% επιτυχία, είτε 

με την πρώτη, είτε 

με τη δεύτερη 

δοκιμή και σε λίγο 

χρόνο 

(δευτερόλεπτα-

λεπτά). Προσέφερε 

χαρά στην τάξη. Το 

αντιλαμβανόταν 

σαν παιχνίδι. 

 

Το google docs 

σε συνεργασία 

με το 

wikipedia.org, 

δεν 

προσέλκυσε το 

ενδιαφέρον 

των μαθητών 

Το google docs 

σε συνεργασία 

με το 

wikipedia.org, 

κέντρισε εν 

μέρει το 

ενδιαφέρον των 

μαθητών 

Το google 

docs σε 

συνεργασία με 

το 

wikipedia.org, 

κράτησε 

αμείωτο το 

ενδιαφέρον 

των μαθητών 

Οι μαθητές δεν 

ζητούσαν να βγουν 

από την αίθουσα 

για προσωπικούς 

λόγους (π.χ. 

τουαλέτα). 

Το Kahoot! 

δεν 

προσέλκυσε το 

Το Kahoot! 

κέντρισε εν 

μέρει το 

Το Kahoot! 

κράτησε 

αμείωτο το 

Οι μαθητές ήταν 

ιδιαίτερα 

χαρούμενοι και 

ενθουσιασμένοι, 

καθόλου 
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ενδιαφέρον 

των μαθητών 

ενδιαφέρον των 

μαθητών 

ενδιαφέρον 

των μαθητών 

αγχωμένοι. 

Ανυπομονούσαν 

για τη διαδικασία. 

6.2 Σε 

επίπεδο 

συνεργασίας 

2,8/3 

Το setera.com 

δεν βοήθησε 

τη συνεργασία 

μεταξύ των 

εκπαιδευομένω

ν 

Το setera.com 

βοήθησε εν 

μέρη τη 

συνεργασία 

μεταξύ των 

εκπαιδευομένων 

Το setera.com 

ευνόησε τη 

συνεργασία 

μεταξύ των 

εκπαιδευομέν

ων 

Διατήρησαν τη 

συνοχή τους και 

ολοκλήρωσαν την 

εργασία. 

Το google docs 

σε συνεργασία 

με το 

wikipedia.org, 

δεν βοήθησε 

τη συνεργασία 

μεταξύ των 

εκπαιδευομένω

ν 

Το google docs 

σε συνεργασία 

με το 

wikipedia.org,  

βοήθησε εν 

μέρη τη 

συνεργασία 

μεταξύ των 

εκπαιδευομένων 

Το google 

docs σε 

συνεργασία με 

το 

wikipedia.org,  

ευνόησε τη 

συνεργασία 

μεταξύ των 

εκπαιδευομέν

ων 

Όσοι τελείωναν 

την εργασία, 

ένιωθαν 

ευχαρίστηση που 

βοηθούσαν τις 

υπόλοιπες ομάδες 

Το Kahoot! 

δεν βοήθησε 

τη συνεργασία 

μεταξύ των 

εκπαιδευομένω

ν 

Το Kahoot! 

βοήθησε εν 

μέρη τη 

συνεργασία 

μεταξύ των 

εκπαιδευομένων 

Το Kahoot! 

ευνόησε τη 

συνεργασία 

μεταξύ των 

εκπαιδευομέν

ων 

Αντάλλασσαν 

απόψεις με σκοπό 

την εύρεση της 

λύσης. Το 

μεσοδιάστημα 

(μεταξύ των 

ερωτήσεων) ευνοεί 

την 

ανατροφοδοτική 

συζήτηση, στην 

τάξη. 

6.3 Σε 

επίπεδο 

ενεργοποίησ

ης: 2,9/3 

Το setera.com 

δεν οδήγησε 

σε ενεργή 

συμμετοχή 

όλης της 

ομάδας 

Το setera.com 

οδήγησε εν 

μέρει σε ενεργή 

συμμετοχή 

Το setera.com 

οδήγησε σε 

ενεργή 

συμμετοχή 

όλης της 

ομάδας 

Οι μαθητές δεν 

ζητούσαν να βγουν 

από την αίθουσα 

για προσωπικούς 

λόγους (π.χ. 

τουαλέτα). 
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Το google docs 

σε συνεργασία 

με το 

wikipedia.org, 

δεν οδήγησε 

σε ενεργή 

συμμετοχή 

όλης της 

ομάδας 

Το google docs 

σε συνεργασία 

με το 

wikipedia.org,  

οδήγησε εν 

μέρει σε ενεργή 

συμμετοχή 

Το google 

docs σε 

συνεργασία με 

το 

wikipedia.org,  

οδήγησε σε 

ενεργή 

συμμετοχή 

όλης της 

ομάδας 

Οι μαθητές  

ανταποκρίθηκαν 

ευχάριστα, στην 

άσκηση. Κάποιοι 

αφιέρωσαν χρόνο 

από το διάλλειμα 

τους, για να την 

ολοκληρώσουν.  

 

Το Kahoot! 

δεν οδήγησε 

σε ενεργή 

συμμετοχή 

όλης της 

ομάδας 

Το Kahoot! 

οδήγησε εν 

μέρει σε ενεργή 

συμμετοχή 

Το Kahoot! 

οδήγησε σε 

ενεργή 

συμμετοχή 

όλης της 

ομάδας 

Υπήρχαν 

επιφωνήματα 

επιδοκιμασίας 

(πρώτη επαφή) και 

σε αρκετές 

περιπτώσεις ο 

εκπαιδευτικός 

έπρεπε να 

συστήσει ησυχία 

και ηρεμία. Ήταν 

χαρούμενοι και 

ενθουσιασμένοι. 

6.4 Σε 

επίπεδο 

διερευνητικ

ής μάθησης: 

2,7/3 

Το setera.com 

δεν βοήθησε 

την 

διερευνητική 

μάθηση 

Το setera.com 

βοήθησε εν 

μέρει την 

διερευνητική 

μάθηση 

Το setera.com 

βοήθησε την 

διερευνητική 

μάθηση 

Όσοι μαθητές δεν 

κατάφεραν να 

επιτύχουν ποσοστό 

100%, έκαναν 

άμεσα δεύτερη 

προσπάθεια 

Το google docs 

σε συνεργασία 

με το 

wikipedia.org, 

δεν βοήθησε 

την 

διερευνητική 

μάθηση 

Το google docs 

σε συνεργασία 

με το 

wikipedia.org,  

βοήθησε εν 

μέρει την 

διερευνητική 

μάθηση 

Το google 

docs σε 

συνεργασία με 

το 

wikipedia.org,  

βοήθησε την 

διερευνητική 

μάθηση 

Οι μαθητές 

ψάχνανε και 

βρήκανε 

απαντήσεις στα 

ερωτήματα 

 

8.2.2 Συσχέτιση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων 
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Παρότι η βαθμολογία που βάζει ο ερευνητής είναι υποκειμενική, όπως άλλωστε 

συμβαίνει με την άποψη του ερευνητή σε ποιοτικές έρευνες, φαίνεται γενικώς οι 

απόψεις του εκπαιδευτικού και των μαθητών να ταυτίζονται. Παρακάτω ακολουθεί η 

σύγκριση για κάθε περίπτωση: 

1. Επιστημονικό περιεχόμενο 

 

1.1. Ανταπόκριση στο γνωστικό επίπεδο των μαθητών (βαθμός: 2,8/3) 

Το σενάριο βασίζεται στις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών και 

ανταποκρίνεται στο γνωστικό τους επίπεδο. Τόσο στο κομμάτι των Τ.Π.Ε. όσο και 

σε εκείνο των γνώσεων γεωγραφίας, οι μαθητές μπορούν να βασιστούν στις 

εικόνες και εμπειρίες τους, ώστε να οικοδομήσουν τη νέα γνώση.  

Επαλήθευση μέσω του ερωτηματολογίου (που συμπλήρωσαν οι μαθητές) 

Στην 3η ερώτηση («Τι πιστεύεις σε σχέση με τις δραστηριότητες που κάναμε;»), 

ένα ποσοστό 71,9% των μαθητών, κατάλαβαν αυτά που έγιναν και 26,3% 

κατάλαβαν περίπου τα μισά από αυτά που έγιναν. Ενώ μόνο 1,8% (δηλαδή ένας 

μαθητής) δεν κατάλαβε τίποτα, γιατί ήταν δύσκολες οι δραστηριότητες. 

 

 

 

Γράφημα 7: Κατανόηση δραστηριοτήτων "Οι ήπειροι και τα κράτη της Γης" 
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1.2. Ανταπόκριση στα ενδιαφέροντα των μαθητών (βαθμός: 2,8/3) 

Οι ιστότοποι που χρησιμοποιήθηκαν όσο και το θέμα της γεωγραφίας γενικότερα, 

κεντρίζουν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των μαθητών καθώς οι πρώτοι προσφέρουν 

διαδραστική επαφή, ενώ το θέμα της γεωγραφίας ένα «παράθυρο προς τον 

κόσμο». Συνδυαστικά επέρχονται τα καλύτερα αποτελέσματα. 

 

Επαλήθευση μέσω του ερωτηματολογίου (που συμπλήρωσαν οι μαθητές). 

Στην 1η ερώτηση, που σχεδιάστηκε από τον εκπαιδευτικό για να ανιχνεύσει το 

ενδιαφέρον των μαθητών απέναντι στα λογισμικά που χρησιμοποίησε [«Οι 

δραστηριότητες που κάναμε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (seterra, google 

docs, αναζήτηση στοιχείων στο wikipedia για τις Ηπείρους και τα κράτη, 

παρουσίαση εργασιών, Kahoot!) προσέλκυσαν το ενδιαφέρον σου;»], το 73,7% 

των μαθητών απάντησε «πολύ», το 24,6% απάντησε «λίγο» και 1,8% «καθόλου». 

 

 

Γράφημα 8: Προσέλκυση ενδιαφέροντος "Οι ήπειροι και τα κράτη της Γης" 

 

Αντίστοιχα, για το θέμα της γεωγραφίας, στην 2η ερώτηση («Το θέμα των 

δραστηριοτήτων "Ήπειροι και κράτη της Γης", σας φάνηκε ενδιαφέρον;») το 50,9% 

των μαθητών απάντησε «Πολύ», το 42,1% απάντησε «Λίγο» και 7% (4 μαθητές)  

«Καθόλου». Συνεπώς περισσότερο τους άρεσε η ενασχόληση με τις Τ.Π.Ε., απ’ ότι 

το θέμα ενασχόλησης «οι Ήπειροι και κράτη της Γης». 
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Γράφημα 9: Προσέλκυση ενδιαφέροντος θέματος  "Οι ήπειροι και τα κράτη της Γης" 

Επίσης στην 4η ερώτηση («Πιστεύεις ότι έμαθες χρήσιμα πράγματα;»), το 78,9% 

απάντησε «Πολύ χρήσιμα» και το 10,5% απάντησε «Όχι και τόσο χρήσιμα» ενώ 

ένα ακόμη ποσοστό 10,5% απάντησε «Τα γνώριζα ήδη όλα αυτά». 

 

 

 

Γράφημα 10: Εκτίμηση χρησιμότητας  πληροφοριών  "Οι ήπειροι και τα κράτη της Γης" 
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2. Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη 

2.1. Σε επίπεδο προσέλκυσης ενδιαφέροντος (βαθμός: 2,9/3) 

Τόσο οι ιστότοποι  Kahoot.com και seterra.com, όσο ο συνδυασμός της  wikipedia 

με την επεξεργασία κειμένου στο google docs, κέντρισαν το ενδιαφέρον της 

πλειονότητας των μαθητών. Δεν παρατηρήθηκαν συνομιλίες για άσχετα θέματα ή 

αντιδράσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια μαθημάτων. Το Kahoot! ως τρόπος αξιολόγησης 

γνώσεων, δεν αγχώνει καθόλου τους μαθητές. Αντιθέτως, οι μαθητές το 

αντιλαμβάνονται σαν παιχνίδι και η διαδικασία τους εντυπωσιάζει ιδιαίτερα. 

Επαλήθευση μέσω του ερωτηματολογίου (που συμπλήρωσαν οι μαθητές). 

Πράγματι, σύμφωνα με την 15.1 ερώτηση («To Kahoot!, προσέλκυσε το 

ενδιαφέρον σας;») 51/57 μαθητές απάντησαν «Πολύ», 3/57 απάντησαν «Λίγο» 

και μόνο 3/57 «Καθόλου». Το seterra.com, η wikipedia και το google docs έπονται 

σε προσέλκυση ενδιαφέροντος («Πολύ» 36/57, 37/57 και 35/57 μαθητές, 

αντίστοιχα), που προκύπτει από τις αντίστοιχες ερωτήσεις (12.1, 13.1, 14.1) 

 

2.2. Σε επίπεδο συνεργασίας (βαθμός: 2,8/3) 

Οι τέσσερις ιστότοποι που χρησιμοποιήθηκαν ευνόησαν τη συνεργασία μεταξύ 

των εκπαιδευομένων. Δεν υπήρχαν ιδιαίτερες διαφωνίες ή εντάσεις και γενικώς 

εργάστηκαν όλοι οι μαθητές. Σε τριάδες μαθητών υπήρχαν μικρές δυσλειτουργίες, 

όμως δεν εμπόδισαν την ολοκλήρωση των εργασιών. Οι μαθητές που τελείωναν 

την εργασία τους, ένιωθαν ευχάριστα που βοηθούσαν τις άλλες ομάδες. 

Επαλήθευση μέσω του ερωτηματολογίου (που συμπλήρωσαν οι μαθητές) 

Οι 12.3, 13.3, 14.3, 15.3 θέτουν το ερώτημα για το πόσο ο εκάστοτε εκ των 

τεσσάρων ιστοτόπων, βοήθησε τους μαθητές να συνεργαστούν. Σε όλες τις 

περιπτώσεις οι περισσότεροι μαθητές (43-46/57) απάντησαν «Πολύ» και 6-11/57 

απάντησαν «Λίγο». «Καθόλου» απάντησαν μόνο 2-5/57 μαθητές. Υπερτερεί 

ελαφρώς το google docs, έναντι των άλλων λογισμικών. 

Τα ίδια περίπου ποσοστά μαθητών υπήρχαν και στις 12.4, 13.4, 14.4, 15.4, που 

θέτουν το ερώτημα, για το εάν εργάστηκαν όλα τα μέλη της ομάδας. 

 

2.3. Σε επίπεδο ενεργοποίησης (βαθμός: 2,9/3) 

Οι τέσσερις ιστότοποι ενεργοποίησαν τους μαθητές. Κατανόησαν το σκοπό των 

δραστηριοτήτων και απέκτησαν ρόλο στην ομάδα. Όλοι οι μαθητές εργάστηκαν 



 

122 
 

σύμφωνα με τις δυνατότητες τους και οι λιγότερο «δυνατοί» κατευθύνονταν από 

τους διπλανούς τους. Γενικά υπήρχε μία θετική ψυχολογική στάση απέναντι στις 

δραστηριότητες. 

Επαλήθευση μέσω του ερωτηματολογίου (που συμπλήρωσαν οι μαθητές) 

Στις 12.2, 13.2, 14.2, 15.2 που θέτουν το ερώτημα στους μαθητές, για το εάν οι 

ιστότοποι τους ενεργοποίησαν να συμμετέχουν στην εύρεση των απαντήσεων, 

προηγείται το Kahoot! («Πολύ» 48/57, «Λίγο» 7/57, «Καθόλου» 2/57), έπειτα το 

google docs («Πολύ» 40/57, «Λίγο» 16/57, «Καθόλου» 1/57) και ακολουθούν το 

seterra.com και η wikipedia («Πολύ» 33/57 35/57, αντίστοιχα). 

 

2.4. Σε επίπεδο διερευνητικής μάθησης (βαθμός: 2,7/3) 

Οι ιστότοποι με τη διαδραστικότητα, τα χρώματα και τα εφέ προσέλκυσαν το 

ενδιαφέρον των μαθητών, ώστε να αναζητήσουν τις εκάστοτε ορθές λύσεις και να 

ολοκληρώσουν την εργασία τους. Αν και η Βικιπαίδεια δεν έχει ιδιαίτερα εφέ, σε 

συνδυασμό με την καθοδήγηση του google docs, οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά 

στην αναζήτηση της λύσης.  

Επαλήθευση μέσω του ερωτηματολογίου (που συμπλήρωσαν οι μαθητές) 

Στην 12.6 ερώτηση (Στο seterra.com, μου άρεσε να ψάχνω τις απαντήσεις), 30/57 

μαθητές απάντησαν «Πολύ», 26/57 «Λίγο» και 1/57 «Καθόλου». Στην αντίστοιχη 

ερώτηση (13.6) για τη wikipedia, τα ποσοστά είναι περίπου τα ίδια (31-24-2). 

 

Αναλυτικά τα γραφήματα για κάθε εργαλείο: 

 



 

123 
 

 

Γράφημα 11: Google docs 

 

 

Γράφημα 12: Kahoot! 

 

Γράφημα 13: seterra.com 
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Γράφημα 14: wikipedia 

 

3. Επιπλέον αποτελέσματα εκ του ερωτηματολογίου των μαθητών 

Γενικά οι μαθητές φαίνεται να προτιμούν ψηφιακούς τρόπους για την επεξεργασία 

κειμένου, την αξιολόγηση, την διερεύνηση. Σε σχέση με το ερωτηματολόγιο, 

προέκυψαν τα εξής 

 Από  την 16
η
 ερώτηση («Που προτιμάς να επεξεργάζεσαι κείμενο»), προκύπτει 

ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών, προτιμάει την ηλεκτρονική μορφή 

απ’ ότι την έντυπη. Συγκεκριμένα 54,4% απάντησε «Στο google docs» και 

43,9% «Στο απλό word». Μόνο ένας μαθητής προτιμάει «Με χαρτί και μολύβι». 

 

Γράφημα 15: Προτίμηση για επεξεργασία κειμένου 
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 Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με το μέσο εξέτασης γνώσεων (τεστ). Στην 17η 

ερώτηση [«Που προτιμάς να εξετάζεσαι (τεστ);»], το 75,4% επέλεξε «Στο 

Kahoot!» και το 26,3% «Στο google forms». Το 7% (τέσσερις μαθητές) επέλεξε 

«Με χαρτί και μολύβι». 

 

 

Γράφημα 16: Προτίμηση για εξέταση 

 Επίσης μεγάλο ποσοστό, ως προς την προτίμηση στην ψηφιακή μορφή, 

προέκυψε και στην 18η ερώτηση («Που προτιμάς να ψάχνεις απαντήσεις για τις 

ασκήσεις σου;»). Ποσοστό 93% επέλεξε «Στον υπολογιστή (google, wikipedia 

κ.λπ.)» ενώ «στο βιβλίο μου» επέλεξε μόνο το 8,8% των μαθητών. 

 

Γράφημα 17: Προτίμηση για διερεύνηση 
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 Το θέλγητρο, για εξέταση μέσω του Kahoot!, το οποίο ο εκπαιδευτικός 

τεχνηέντως χρησιμοποίησε, ώστε οι μαθητές του να διαβάσουν περισσότερο, 

φαίνεται να επηρέασε αρκετούς μαθητές θετικά, αλλά και κάποιους αρνητικά. 

Συγκεκριμένα στην 20η ερώτηση («Το ότι θα παίζαμε παιχνίδι ως αξιολόγηση 

αντί για γραπτό τεστ, σε παρακίνησε να διαβάσεις περισσότερο;»), το 38,6% 

απάντησε «Ναι, εντυπωσιάστηκα και διάβασα περισσότερο», το 19,3% «Λίγο 

περισσότερο διάβασα», το 26,3% «Διάβασα όσο θα διάβαζα και εάν γράφαμε 

τεστ» και το 15,8%, δηλαδή εννιά μαθητές, απάντησαν «Διάβασα λιγότερο από 

ότι θα διάβαζα για το γραπτό τεστ». 

 

Γράφημα 18: Το Kahoot! ως θέλγητρο 

Για το σύνολο των γραφημάτων (57 ανώνυμες απαντήσεις), βλέπε Παράρτημα Α΄. 
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Γ΄ Μέρος: Ερμηνεία των πορισμάτων-Συμπερασματικές 

παρατηρήσεις-Προτάσεις  

 

Κεφάλαιο 9ο  

Συμπεράσματα και σύγκριση των ευρημάτων σε σχέση με τα 

ευρήματα άλλων ερευνών. 

 

Αναλύοντας, συγκρίνοντας και ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα, προκύπτουν 

συμπεράσματα τα οποία σχετίζονται τόσο με τις ερευνητικές υποθέσεις όσο και με 

αντίστοιχες ερευνητικές εργασίες.   

 

Έχουν γίνει αρκετές έρευνες στο χώρο των Τ.Π.Ε., τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό,  σχετικά με την επίδραση τους στη διδασκαλία. Παρακάτω 

χρησιμοποιούνται συμπεράσματα από πηγές, τα οποία μπορούν να συγκριθούν με τα 

συμπεράσματα της παρούσας έρευνας. Οι πηγές είναι τόσο πρωτογενείς όπως 

διδακτικές παρεμβάσεις και έρευνα όσο και δευτερογενείς οι οποίες βασίζονται και 

αναλύουν συμπεράσματα άλλων ερευνών. 

 

9.1 Συμπεράσματα για τις Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση 

 

Αναζητώντας στη βιβλιογραφία, ευρήματα από εργασίες που σχετίζονται με την 

αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, υπάρχουν αποτελέσματα, τα οποία 

σχετίζονται με την παρούσα Μ.Δ.Ε..  

 

Καταρχήν σε έρευνα, που έγινε σε μαθητές της Ε΄ Δημοτικού, όπου 

χρησιμοποιήθηκαν διάφορα λογισμικά όπως Microsoft- Word, Power Point, Movie 

Maker κ.α. (Φιλιππούσης, 2015), φαίνεται ότι οι Τ.Π.Ε. ευνόησαν την αλληλεπίδραση 

και τη συνεργασία των μαθητών καθώς και την ανάληψη πρωτοβουλιών και την 

αυτενέργεια. Επιπλέον τα κίνητρα για μάθηση (εσωτερικά-εξωτερικά) αυξήθηκαν και 
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οι μαθητές έγιναν δημιουργοί εκπαιδευτικού υλικού. Επίσης φαίνεται ότι οι Τ.Π.Ε. 

μπορούν να στηρίξουν νέες παιδαγωγικές μεθόδους και ευνοείται η διαθεματικότητα.  

Αντίστοιχα στην παρούσα εργασία, στα δύο διδακτικά σενάρια, τα λογισμικά που 

χρησιμοποιήθηκαν βοήθησαν τους μαθητές να ενεργοποιηθούν και να συνεργαστούν 

σε (εταιρικές) ομάδες, ώστε να δημιουργήσουν ένα «προϊόν» το οποίο αποτελούσε 

τμήμα του συνολικού «προϊόντος» του τμήματος. Το παραπάνω συμπέρασμα, 

προέκυψε τόσο από τον πίνακα αξιολόγησης του διδακτικού σεναρίου (παρατηρήσεις 

εκπαιδευτικού), όσο και από το ερωτηματολόγιο αποτίμησης δραστηριοτήτων 

(απόψεις μαθητών). Επίσης φάνηκε ότι οι μαθητές λειτούργησαν μόνοι τους τη 

μαθησιακή διαδικασία καθώς ο ρόλος τους στις δραστηριότητες ήταν 

«πρωταγωνιστικός», ενώ αυτός του εκπαιδευτικού επιβοηθητικός. Οι Τ.Π.Ε. και στα 

δύο σενάρια που εφαρμόστηκαν στήριξαν την μαθητοκεντρική προσέγγιση που 

σχεδιάστηκε ως απόρροια της εποικοδομιστικής (σύγχρονης) θεωρίας. Επιπλέον να 

επισημανθεί ότι στο δεύτερο διδακτικό σενάριο ευνοήθηκε η διαθεματική 

προσέγγιση της γνώσης καθώς συνδυάστηκε η πληροφορική με την γεωγραφία. 

 

Σε άλλη έρευνα (Πολύδωρος, 2015), η οποία βασίστηκε σε βιβλιογραφική 

ανασκόπηση, φαίνεται, ότι η χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση βοηθάει την 

ανάπτυξη γνωστικών, μεταγνωστικών αλλά και κοινωνικών δεξιοτήτων. Απαιτεί όμως 

επαναπροσδιορισμό του ρόλου του εκπαιδευτικού, ως διαμεσολαβητής. Επίσης 

προωθείται η διερευνητική μάθηση και η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

Στα δύο σενάρια που υλοποιήθηκαν, οι μαθητές πέρα από τις γνώσεις περί του 

θέματος αποκόμισαν και μεταγνωστικές δεξιότητες, όπως είναι το «να μάθουν πώς να 

μαθαίνουν» με χρήση του διαδικτύου (wikipedia, saferinternet). Επίσης οι μαθητές 

συνεργάστηκαν χωρίς εντάσεις, προστριβές ή διαφωνίες και η σχέση που 

αναπτύχθηκε μεταξύ τους, συμβάλλει στην ενίσχυση της κοινωνικής 

διαπραγμάτευσης. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ήταν απαραίτητο να είναι 

διαμεσολαβητικός και επιβοηθητικός ώστε να αφήνει πεδίο δράσης στους μαθητές. 

Σε επίπεδο διερευνητικής μάθησης φαίνεται ότι οι Τ.Π.Ε.  κεντρίζουν το ενδιαφέρον 

των περισσότερων μαθητών για αναζήτηση.  
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9.2 Συμπεράσματα σε σχέση με τα εργαλεία των Τ.Π.Ε. που χρησιμοποιήθηκαν 

 

Αναζητώντας έρευνες που σχετίζονται ειδικότερα με τα λογισμικά που 

χρησιμοποιήθηκαν (saferinternet, google forms, seterra, google docs, wikipedia, 

Kahoot!) στη Μ.Δ.Ε., μπορούν επίσης να γίνουν οι παρακάτω συσχετισμοί: 

 

9.2.1 Kahoot! 

 

Καταρχήν σύμφωνα με την έρευνα των Μάστορα και Φώταρη (2015), για τη χρήση του 

Kahoot!, φαίνεται: 

 Να έχει χαρακτήρα αξιολόγησης της γνώσης, σε περιβάλλον διασκεδαστικό-

ελκυστικό. 

 Να δημιουργείται θετική (χαρούμενη) ψυχολογία. στους μαθητές. 

 Να έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα καθώς επιτρέπει την ανατροφοδότηση, με την 

διαδικασία εμφάνισης του γραφήματος κατανομής (σωστών) απαντήσεων και 

δυνατότητα να σχολιαστούν ορισμένα σημεία της θεωρίας. 

 Οι μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία αξιολόγησης. 

 Να δημιουργεί στους μαθητές, ισχυρό κίνητρο για περισσότερη προσοχή και 

συγκέντρωση κατά τη διδασκαλία της θεωρίας. 

 

Αντίστοιχα σε άλλη έρευνα των Plump και LaRosa (2017), η οποία χρησιμοποίησε 

τόσο βιβλιογραφικές παραδοχές όσο και προσωπική έρευνα, αναφέρει συμπεράσματα 

για τη χρήση του Kahoot! στην τάξη. Από το ερωτηματολόγιο που τέθηκε στους 

φοιτητές, φαίνεται ότι απολαύσανε τη δραστηριότητα και είχαν θετική στάση στην 

πλειοψηφία τους. Τους προσέλκυσε το ενδιαφέρον, συμμετείχαν ενεργά και πολλοί 

ανυπομονούσαν για την έναρξη της διαδικασίας. Επίσης η ανατροφοδότηση που 

παρέχει, δίνει το χρόνο και τη δυνατότητα για συζήτηση και ερωτήσεις. Όλα αυτά σε 

ένα διασκεδαστικό περιβάλλον με χρώμα, μουσική, συναρπαστικό περιβάλλον αλλά 

ερωτήσεις συγκεκριμένου τύπου (περιορισμένοι χαρακτήρες, όχι ανοιχτού τύπου 

ερωτήσεις). Σε σχέση με τις βιβλιογραφικές πηγές, η συγκεκριμένη εργασία τονίζει την 

πλεονεκτική θέση των παιχνιδιών, εκπαιδευτικού περιεχομένου. 

 

Συσχετίζοντας τα παραπάνω με την Μ.Δ.Ε., φαίνεται ότι το Kahoot! πράγματι, μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο αξιολόγησης, με ερωτήσεις απλής επιλογής 
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(μειονέκτημα). Οι ήχοι και τα εφέ προσδίδουν παιγνιώδη χαρακτήρα στη 

δραστηριότητα και οι μαθητές ενθουσιάζονται και ανυπομονούν για την έναρξη της. Η 

όλη διαδικασία συνεπώς, δημιουργεί θετική ψυχολογία στους μαθητές, κάτι που δεν 

ισχύει με τον παραδοσιακό τρόπο εξέτασης, όπου υπάρχουν αρνητικά συναισθήματα 

όπως άγχος, φόβος, αδιαφορία. Το διάστημα μεταξύ των ερωτήσεων, μπορεί να 

αξιοποιηθεί για ανατροφοδότηση (εμφανίζεται αντίστοιχο γράφημα). 

 

Το θέλγητρο, για εξέταση μέσω του Kahoot!, το οποίο ο εκπαιδευτικός τεχνηέντως 

χρησιμοποίησε, ώστε οι μαθητές του να διαβάσουν περισσότερο, φαίνεται να επηρέασε 

αρκετούς μαθητές θετικά, αλλά και κάποιους αρνητικά. Μικρό μέρος των μαθητών 

αντιλήφθηκε μόνο τον παιγνιώδη χαρακτήρα του Kahoot! και όχι τον αξιολογικό. 

 

Φαίνεται λοιπόν η θετική στάση των μαθητών, απέναντι σ’ αυτό το μέσο, όμως σε 

περίπτωση που ο εκπαιδευτικός θέλει να εξετάσει το γνωστικό επίπεδο τον μαθητών 

του, πρέπει να εφαρμόσει το Kahoot!, χωρίς ομάδες μαθητών. Οι μαθητές πρέπει να 

ενημερωθούν για τη διαδικασία που θα ακολουθήσουν, σε μαθήματα, πριν την εξέταση.  

 

9.2.2 Wikipedia 

 

Σχετικά με την wikipedia έρευνα βιβλιογραφικής ανασκόπησης (Ζουμπατιανού και 

Φεσάκης, 2012) έδειξε, ότι: 

 Περιέχει πλούτο πληροφοριών, που μπορεί να αξιοποιηθεί από μαθητές ως 

άμεση πηγή πληροφοριών και ιδεών. 

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλά γνωστικά αντικείμενα όπως η 

πληροφορική. 

 Ευνοεί την κριτική σκέψη, τη συνεργατικότητα, τον ψηφιακό και πληροφοριακό 

γραμματισμό και την ανάπτυξη ικανοτήτων διερευνητικού χαρακτήρα. 

 Συνάδει με τον κονστρουκτιβισμό (σύγχρονη παιδαγωγική) σε ένα 

μαθητοκεντρικό πλαίσιο εκπαίδευσης. 

 Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές της Wikipedia της προσδίδουν προστιθέμενη αξία 

και διαφοροποιούνται ποιοτικά από αυτές των έντυπων εγκυκλοπαιδειών. 

 

Σε άρθρο προερχόμενο από γερμανικό πανεπιστήμιο (Storrer, 2012) η wikipedia 

εμφανίζεται ως ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια που περιέχει τα πλεονεκτήματα του 



 

131 
 

υπερκειμένου (μη γραμμικότητα, διαδραστικότητα, δυναμική, πολυμεσικότητα). Έτσι 

οι μαθητές σε σχέση με την παραδοσιακή εγκυκλοπαίδεια έχουν τη δυνατότητα να 

κατευθύνουν την πληροφόρησή τους και η αναζήτηση γίνεται πιο γρήγορα. Επίσης 

είναι «ανοιχτή» σε τροποποιήσεις και προσθήκες κειμένου και έτσι διαφοροποιείται 

από τα «κλειστά» κείμενα. 

 

Πράγματι, σύμφωνα με τη Μ.Δ.Ε., η wikipedia αποτελεί μία διαδικτυακή 

εγκυκλοπαίδεια και υπερτερεί της έντυπης καθώς σε σημαίνουσες λέξεις έχει 

συνδέσμους, οι οποίοι άμεσα σε οδηγούν σε επόμενες πληροφορίες. Έτσι η αναζήτηση 

γίνεται πιο γρήγορα (άμεσα) και υπάρχει αυξημένος πλούτος πληροφοριών που μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί από μικρές ηλικίες μαθητών και μπορεί να βρει χρήση σε διάφορα 

γνωστικά αντικείμενα, όπως και στην περίπτωση του πρώτου σεναρίου που 

χρησιμοποιήθηκαν πληροφορίες της γεωγραφίας. Η πολυμεσικότητα και μη-

γραμμικότητα ευνοεί τη συγκέντρωση και ενεργοποίηση των μαθητών. 

 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαδικασίες διερεύνησης θέματος και να συνδυαστεί με 

άλλα λογισμικά (π.χ. google docs), όπως συνέβη και στην παρούσα Μ.Δ.Ε.. Οι μαθητές 

αναζητούσαν την απάντηση συνεργαζόμενοι μεταξύ τους κι έτσι αποκτούν κριτική 

σκέψη και πληροφορικό γραμματισμό. Επιπροσθέτως θα αποτελούσε παράλειψη να 

μην αναφερθεί ότι στηρίζεται το μαθητοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας.  

 

Επίσης στην έρευνα (Δαβράζος, Κόμης & Τσέλιος, 2011),  αναφέρεται ότι η τεχνολογία 

wiki (wikipedia), μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη σχολική εκπαίδευση, με ορισμένες 

όμως προϋποθέσεις. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα-προτάσεις, που προέκυψαν πρέπει 

να ληφθούν υπόψη τα εξής: 

 «Ένα αυστηρά καθορισμένο παιδαγωγικό πλαίσιο της διδακτικής παρέμβασης 

(διδακτικό σενάριο) μπορεί να εξασφαλίσει περισσότερα μαθησιακά οφέλη και 

την οικοδόμηση της γνώσης, κατά τη χρήση ενός wiki» 

 «Προτείνεται η υποβοήθηση (Scaffolding) από τον διδάσκοντα με ερωτήσεις 

καθοδηγητικές ή διευκρινιστικές, σχόλια παρατηρήσεις ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα ώστε οι μαθητές να οδηγηθούν σε αποτελεσματικότερη οικοδόμηση 

της γνώσης» 

 

Συνεπώς ορθά ο εκπαιδευτικός επέλεξε να διαμορφώσει ένα πλαίσιο διδασκαλίας για 

τους μαθητές του, το οποίο ήταν σχεδιασμένο με προσοχή (διδακτικό σενάριο), 
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σύμφωνα με τους διδακτικούς στόχους και τις δυνατότητες των μαθητών. Οι μαθητές 

κατευθύνονταν στο wiki (wikipedia) μέσα από τις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας, που 

είχε ετοιμάσει ο εκπαιδευτικός, ο ρόλος του οποίου ήταν να κατευθύνει τους μαθητές 

με στοχευμένες οδηγίες και να τους στηρίζει στην πορεία της μάθησης. 

 

9.2.3 Ασφάλεια στο διαδίκτυο (Saferinternet) 

 

Σε άλλη έρευνα (Δημητράκης, Σοφός & Βαλμάς, 2011), στην οποία συμπληρώθηκε 

ερωτηματολόγιο από εκπαιδευτικούς, από το δείγμα προέκυψε ότι το 99% θεωρεί ότι 

πρέπει να διδάσκεται η ασφαλής χρήση του διαδικτύου στο σχολείο και το 70% 

απάντησε ότι η καταλληλότερη βαθμίδα για να ξεκινήσει η παραπάνω εκπαίδευση είναι 

κατά τη διάρκεια των πρώτων σχολικών ετών-στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Θεωρούν 

δηλαδή ότι οι μαθητές του Δημοτικού είναι εξοικειωμένοι χρήστες του διαδικτύου και 

έχουν το θεωρητικό υπόβαθρο για να οικοδομήσουν τη νέα γνώση, που θα προκύψει 

από τη διδακτική παρέμβαση. 

 

Όπως προέκυψε από την παρούσα εργασία, όπου ο εκπαιδευτικός βασίστηκε στον 

ιστότοπο saferinternet, πράγματι οι μαθητές μπόρεσαν να διδαχθούν τη συγκεκριμένη 

ενότητα καθώς άπτεται των ενδιαφερόντων τους και των δυνατοτήτων τους. Οι 

περισσότεροι μαθητές συνεισέφεραν με τις γνώσεις και εμπειρίες τους στην επεξήγηση 

εννοιών (εκφοβισμός, επικίνδυνο διαδικτυακό παιχνίδι «μπλε φάλαινα» κ.λπ.), που για 

ορισμένους δεν ήταν γνωστές. 

 

9.2.4 Google tools (Google docs, google forms) 

 

Όπως αναφέρεται σε εργασία (Γεωργοπούλου, Ζησιμάτου, Ανδριτσάκης & 

Χουλιαρόπουλος, 2011) τα google tools αποτελούν ένα ακόμη πλεονέκτημα των 

υπολογιστών. Βοηθάνε το μαθητή στη γνωστική ανάπτυξη και τη συνεργασία και τον 

εκπαιδευτικό στο ρόλο του διαμεσολαβητή. Ως εφαρμογές είναι δωρεάν και φιλικές στο 

μέσο χρήστη. Πολλοί εκπαιδευτικοί το χρησιμοποιούν για να κάνουν ελκυστική τη 

διδασκαλία τους. 
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Από τα google tools, ο εκπαιδευτικός στην Μ.Δ.Ε., χρησιμοποίησε το google docs για 

την επεξεργασία κειμένου και το διαμοιρασμό των εργασιών και το google forms ως 

εναλλακτικό τρόπο αξιολόγησης γνώσεων (κουίζ). Οι μαθητές εξοικειώθηκαν γρήγορα 

με τη χρήση του και μπόρεσαν να υλοποιήσουν την εργασία τους.  

 

Από το ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν, φάνηκε να προτιμούν την εξέταση στο 

google docs, παρά σε χαρτί, παρότι δεν είχαν προηγούμενη επαφή. Για τον 

εκπαιδευτικό ως δημιουργό των δραστηριοτήτων το περιβάλλον πράγματι ήταν φιλικό 

χωρίς να χρειαστεί ιδιαίτερη εξάσκηση. Βέβαια η προετοιμασία απαιτεί ορισμένο 

χρόνο. Συνεπώς τεκμηριώνεται η άποψη άλλης έρευνας (Σαριδάκη, Φραγκούλα, 

Παρασκευή & Τζήμας, 2015), ότι «το εκ πρώτης όψεως μειονέκτημα ότι απαιτείται 

προσωπική εργασία για τη δημιουργία και την οργάνωση ενός ηλεκτρονικού 

μαθήματος αποτελεί «επένδυση» για τα επόμενα έτη», ισχύει καθώς σε μαθητοκεντρικά 

μοντέλα διδασκαλίας με την υποστήριξη τεχνικών μέσων, ο εκπαιδευτικός επιβάλλεται 

να αφιερώσει χρόνο για την οργάνωση του πλαισίου μάθησης και τις δραστηριότητες, η 

ψηφιακή τεχνολογία όμως επιτρέπει την αποθήκευση, ανάκτηση και 

επαναχρησιμοποίηση.  

 

Σχετικά με μία έρευνα που εστίασε στο google docs  (Γόγουλου, 2014) οι μαθητές (Α΄ 

Λυκείου) αφού χρησιμοποίησαν το συγκεκριμένο εργαλείο τάσσονται σε ποσοστό 

51,5% υπέρ των εργαλείων που ήδη γνωρίζουν (Microsoft office, open office). 

Αντίστοιχα στην παρούσα εργασία (δεύτερο σενάριο), προκύπτει σαφώς η προτίμηση 

των μαθητών, στην ηλεκτρονική μορφή, απ’ ότι την έντυπη. Όμως και εδώ ένα 

σημαντικό ποσοστό θέλει να παραμείνει «στα ήδη γνωρίζοντα», δηλαδή στον απλό 

επεξεργαστή κειμένου. 

 

Συνεπώς συνίσταται περισσότερη ενασχόληση με την διαδικτυακή εφαρμογή και 

ιδιαίτερα με χρήση της συνεργατικής δημιουργίας εγγράφων και διαμοιρασμού, ώστε 

να εξοικειωθούν μεν οι μαθητές περισσότερο, να κατανοήσουν δε τα πλεονεκτήματα 

της online εφαρμογής. 
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 9.3 Συμπεράσματα σε σχέση με τα διδακτικά σενάρια 

 

Παρότι τα ενδιαφέροντα, οι δυνατότητές και το γνωστικό υπόβαθρο διαφέρουν από 

μαθητή σε μαθητή φαίνεται να υπάρχει γενικότερα μία θετική στάση απέναντι στα δύο 

διδακτικά σενάρια.  

 

Σε σχέση με το γνωστικό επίπεδο οι μαθητές στην μεγάλη τους πλειοψηφία φαίνεται να 

κατανόησαν τις ασκήσεις και το θέμα. Σύνδεσαν την υπάρχουσα γνώση με τη νέα και 

οικοδόμησαν νέα νοητικά σχήματα, με τα οποία θα πορευθούν στο μέλλον. Πολλοί 

μαθητές νιώθανε ευχάριστα, που συνεισέφεραν με τις γνώσεις τους, στην 

διαπραγμάτευση του θέματος. Οι μαθητές ολοκλήρωσαν όλες τις δραστηριότητες και 

συμμετείχαν επιτυχώς
28

 στην αξιολόγηση. 

 

Σε σχέση με την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών, από τα διδακτικά 

σενάρια, προκύπτουν αντίστοιχα αποτελέσματα. Δηλαδή φαίνεται ότι η αντιμετώπιση 

του θέματος με τις διδακτικές δραστηριότητες και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν να 

ευνόησαν την εστίαση και διατήρηση της προσοχής των μαθητών.  Οι μαθητές δεν 

παρέκλιναν της πορείας τους και κατανόησαν το ρόλο τους στις ομαδοσυνεργατικές 

δραστηριότητες.. Με δεδομένο ότι τα διδακτικά σενάρια βασίστηκαν στις Τ.Π.Ε. (με τα 

αντίστοιχα λογισμικά), φαίνεται ότι αυτές συνέβαλαν θετικά στη διαδικασία της 

μάθησης.  

 

9.4 Συμπεράσματα και συσχέτιση με τις ερευνητικές υποθέσεις 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι επιβεβαιώνονται οι ερευνητικές υποθέσεις. 

Συγκεκριμένα, οι Τ.Π.Ε. κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών καθώς τα λογισμικά 

αποτελούν γνωστικά εργαλεία που συμβάλουν στην προβληματοποίηση του διδακτικού 

αντικειμένου. Επιπλέον ευνοούν την διατήρηση της προσοχής και την ενεργή δράση 

των μαθητών σε ένα περιβάλλον πολυμεσικό, διαδραστικό και μη-γραμμικό.  

 

Επίσης οι Τ.Π.Ε. βοηθούν την διερευνητική μάθηση καθώς εμπλέκουν τους μαθητές 

στη διερεύνηση αυθεντικών, πολύπλοκων και πραγματικών προβλημάτων και 

                                                           
28

 Στο πρώτο σενάριο μέγιστη βαθμολογία 18/20 και μέση βαθμολογία 14/20, στο δεύτερο σενάριο 

μέγιστη βαθμολογία 21/27 
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ταυτόχρονα μέσα σε αυτό το πλαίσιο «προβληματικής», βοηθούν την υλοποίηση 

ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων καθώς οι μαθητές διαμοιράζονται ιδέες, απόψεις 

και αντιλήψεις για την εύρεση της λύσης ενός προβλήματος ή τη δημιουργία ενός 

«προϊόντος», που πιθανόν να αποτελεί υποσύνολο του συνολικού «προϊόντος» της 

τάξης. Σε αυτή την περίπτωση (σε σχέση με τη «μοναχική» μελέτη) προκύπτουν 

επιμέρους ενισχυτές μάθησης, λόγω κοινωνικών καταστάσεων, όπως συνεργασία, 

αναγνώριση, συναγωνισμός και συνεισφορά στο όλον. 

 

Σε κάθε περίπτωση ο εκπαιδευτικός πρέπει να αφιερώσει χρόνο ώστε να επιλέξει τα 

κατάλληλα λογισμικά ανάλογα με το διδακτικό αντικείμενο και το γνωστικό επίπεδο 

των μαθητών. Χρειάζεται να προετοιμάσει ερωτήσεις-ασκήσεις (φύλλα εργασίας, 

σχέδια μαθήματος, διδακτικά σενάρια) που θα κατευθύνουν τους μαθητές στη 

διερεύνηση καθώς και στο να διατηρήσουν τον προσανατολισμό τους. Η εξοικείωση 

των μαθητών με τις νέες δυνατότητες των Τ.Π.Ε. (ειδικά του web 2.0) θα ευνοήσει την 

οικειοποίηση τους από τους μαθητές και την ανάπτυξη θετικής στάσης, ως προς τη 

χρήση τους. 

 

Επιπλέον ο εκπαιδευτικός πρέπει να αξιοποιήσει τόσο τον παιγνιώδη χαρακτήρα των 

λογισμικών για παιδαγωγικούς σκοπούς, όσο και να καταστήσει σαφές τον αξιολογικό 

τους χαρακτήρα. Εφόσον βέβαια απαιτείται μπορεί να εφαρμόσει την ηλεκτρονική 

αξιολόγηση κατά μόνας. 

 

Επίσης τα δύο διδακτικά σενάρια ανταποκρίθηκαν στο γνωστικό επίπεδο και 

ενδιαφέρον των μαθητών και η χρήση των Τ.Π.Ε. συνεισέφερε στη διαδικασία. Τους 

κατεύθυναν επιτυχώς στην πορεία της μάθησης και προσέφεραν στον εκπαιδευτικό 

σημαντική ανατροφοδότηση για την οργάνωση της διδασκαλίας του. Είναι σημαντικό 

βέβαια η νέα γνώση  να συνδέεται με την προϋπάρχουσα καθώς ευνοείται η διατήρηση 

του ενδιαφέροντος των μαθητών. 
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Κεφάλαιο 10
ο
  

Σύνδεση συμπερασμάτων με το θεωρητικό πλαίσιο. 

 

Η προσέλκυση του ενδιαφέροντος, η ενεργοποίηση των μαθητών, οι 

ομαδοσυνεργατικές και διερευνητικές δραστηριότητες αποτελούν ουσιαστικά αξιώματα 

της σύγχρονης διδασκαλίας. Οι Τ.Π.Ε. μπορούν να μεταβάλλουν το εκπαιδευτικό 

πλαίσιο καθώς εμφανίζονται να καλύπτουν τις παραπάνω απαιτήσεις, λόγω των 

ιδιοτήτων τους.  

 

Το πρώτο στοιχείο που χρειάζεται για τη μάθηση είναι η προσέλκυση της προσοχής 

των μαθητών (Gagne and Driscoll, 1988, οπ. αναφ. Plump & LaRosa, 2017). Όμως 

αποτελεί και διδακτικό καθήκον του εκπαιδευτικού να προσελκύσει το ενδιαφέρον του 

μαθητή. Μεταξύ άλλων τεχνικών, όπως χρήση εξωτερικών κινήτρων
29

, μπορεί να 

χρησιμοποιήσει την τεχνική της προβληματοποίησης του αντικειμένου. Έτσι 

διαταράζονται οι εσωτερικές ισορροπίες του ατόμου και κινητοποιείται σε διαδικασία 

επεξεργασίας (Ματσαγγούρας, 1998). Ο υπολογιστής μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την 

κατεύθυνση καθώς αποτελεί γνωστικό εργαλείο. Τα λογισμικά γενικής χρήσης όπως 

(επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικά φύλλα κ.λπ.), λογισμικά προσομοίωσης ή 

μοντελοποίησης, που σχετίζονται με συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, αποτελούν 

γνωστικά εργαλεία των Τ.Π.Ε. και μπορούν να αξιοποιηθούν για την 

προβληματοποίηση των μαθητών.  

 

Ένα εκπαιδευτικό λογισμικό μπορεί να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στη 

μάθηση, όπως να καθοδηγεί, να δημιουργεί προβληματισμούς, να παρέχει ερεθίσματα 

και να συμβάλλει στην ανακαλυπτική μάθηση μέσα από ερευνητικές διαδικασίες 

(Μανούσου & Χαρτοφύλακα, 2009). Άλλωστε στην αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού 

λογισμικού πέρα από το κριτήριο της φιλικότητας και της ευκολίας στη χρήση, πρέπει 

να προσφέρει ενδιαφέρουσες δραστηριότητες και ελκυστική παρουσίαση (Ράπτης και 

Ράπτη, 2007). 

 

Βέβαια υπάρχει σχέση μεταξύ της προσοχής, του ενδιαφέροντος και της ενεργοποίησης 

των μαθητών. Οι διάφορες τεχνικές προσέλκυσης της προσοχής των μαθητών 

                                                           
29

 Δεν ευνοείται η αυτόνομη συμπεριφορά, που αποτελεί παράλληλη επιδίωξη της εκπαίδευσης. 
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αποσκοπούν στη μετατροπή αυτής σε ενεργό εμπλοκή. Η χρήση αισθητηριακών 

τεχνικών δηλαδή εποπτικού ή ακουστικού υλικού, σύμφωνα με την ψυχολογία 

προκαλούν την προσοχή και η εναλλαγή οπτικοακουστικών ερεθισμάτων την αυξάνει 

(Ρεβάνογλου, χ.η.). Όμως οι αισθητηριακές τεχνικές προσέλκυσης προσοχής, με χρήση 

κατάλληλου οπτικο-ακουστικού υλικού, ευνοούν και την ενεργοποίηση των μαθητών.  

Τα μέσα προκειμένου να παρουσιάσουν και να επικοινωνήσουν την πληροφορία, 

χρησιμοποιούν κείμενο, ήχο, εικόνες, animation, βίντεο σε ένα σύστημα και 

ενεργοποιούν περισσότερες από μία αισθήσεις (Boyle 1997, οπ. αναφ. Μικρόπουλος 

και Μπέλλου 2010). Σημαντικό μέλημα του εκπαιδευτικού είναι να διευκολύνει τη 

συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων αισθήσεων των μαθητών στη διδασκαλία και 

ιδιαίτερα της όρασης και της ακοής που ευνοούν την αφομοίωση και τη διατήρηση των 

διδαχθέντων, γεγονός που αποδεικνύει την αδυναμία του λόγου (Κανδήλης, 2002). 

 

Επιπλέον οι Τ.Π.Ε., από τη φύση τους, μπορούν να ευνοήσουν την διερευνητική 

κατεύθυνση της μάθησης (Κόμης κ. συν., 2008). Μερικές εφαρμογές που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν είναι οι μικρόκοσμοι, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, εφαρμογές 

υπερμέσων, εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας κ.α. (Δημητριάδης, χ.η.). Έτσι, 

αξιοποιούνται νοητικά εργαλεία και εφαρμογές που εμπλέκουν τους μαθητές στην 

διερεύνηση αυθεντικών, πολύπλοκων και πραγματικών προβλημάτων (Gibson 2005, 

οπ. αναφ. Τσιβάς, 2011·Weidenmann, 2001). Η μεταφορά της γνώσης προκύπτει με την 

κατασκευή της  μέσω συνεργασίας και επικοινωνίας  των διαφορετικών οπτικών του 

θέματος, που συμβαδίζει και με την εποικοδομιστικό προσανατολισμό. Σε αυτή την 

περίπτωση ο υπολογιστής παύει να είναι τεχνικό εργαλείο αλλά μετατρέπεται σε 

γνωστικό. 

 

Τα ψηφιακά μέσα λόγω των δυνατοτήτων τους σε πολυμεσικότητα, 

προσαρμοστικότητα, μη γραμμικότητα και διαδραστικότητα, ενεργοποιούν και 

ενισχύουν τους μαθητές μέσω της πραγματοποίησης γνωστικά ενεργών ασκήσεων 

(Prasse et. al., 2008). Οι μαθητές εργάζονται σε αυθεντικά περιβάλλοντα και με 

αυθεντικές πληροφορίες και συνεργάζονται έτσι, ιδιαίτερα σε δραστηριότητες 

υλοποίησης ενός «προϊόντος» ή επίλυσης ενός προβλήματος (Schulz-Zander, 2005).  

 

Μέσω των ψηφιακών μέσων οι μαθητές αναλύουν τον κόσμο και οργανώνουν  τη 

γνώση τους. Τα ψηφιακά μέσα ως γνωστικά εργαλεία βοηθάνε το μαθητή όχι να 
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αναπαράγει τη γνώση, αλλά να τη διαμορφώσει, να την κατασκευάσει και να την 

παρουσιάσει.  

 

Οι Τ.Π.Ε. ενισχύουν την ενεργή διαμόρφωση της γνώσης, μέσα σε μαθητικές 

κοινωνίες, όπου γίνεται διαμοιρασμός ιδεών και αντιδράσεων των διαφορετικών 

οπτικών της πραγματικότητας, σε μία διαδικασία συνεργατικής κατασκευής της γνώσης 

(Weidenmann, 2001). 
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Κεφάλαιο 11ο  

Προτάσεις μελλοντικής έρευνας και πρακτικής εφαρμογής 

 

11.1 Πρόταση περαιτέρω έρευνας 

 

Η παρούσα εργασία ανίχνευσε την επίδραση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία 

και τη στάση των μαθητών απέναντι τους. Φαίνεται λοιπόν να προσφέρουν ποιοτικά 

χαρακτηριστικά στην εκπαίδευση, όπως πόρους, επικοινωνία και συνεργασία καθώς και  

θετική επίδραση στη δράση των μαθητών με ανάπτυξη παράπλευρων ικανοτήτων.  

 

Σε έρευνες όμως που ασχολούνται με την επίδραση των Τ.Π.Ε. στις επιδόσεις των 

μαθητών, υπάρχουν διαφοροποιημένες απόψεις (Harrison et. al., 2002, οπ. αναφ. Prasse 

et. al., 2008). Το νέο ερώτημα λοιπόν που προκύπτει για την παρούσα έρευνα είναι εάν 

οι μαθητές έμαθαν καλύτερα με τη χρήση των Τ.Π.Ε. που εφαρμόστηκαν στα διδακτικά 

σενάρια, σε σχέση με τα εάν δεν χρησιμοποιούνταν. 

 

11.2 Πρακτικότητα των αποτελεσμάτων 

 

Παρότι το ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ δίνουν κατευθυντήριες, οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής 

καλούνται χωρίς συγκεκριμένο σχολικό εγχειρίδιο και χωρίς συγκεκριμένη 

καθοδήγηση, να αυτοσχεδιάσουν διδακτικές προσεγγίσεις, για τη διδασκαλία του 

μαθήματος, στο Δημοτικό Σχολείο. Όπως προέκυψε από την εργασία, τα δύο διδακτικά 

σενάρια, βασίζονται στις Τ.Π.Ε. και αξιοποιούν το γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών 

και το ενδιαφέρον τους, ώστε να οικοδομήσουν τη νέα γνώση.  

 

Ο διαμοιρασμός των διδακτικών σεναρίων που προέκυψαν, προσφέρει τόσο σε 

εκπαιδευτικούς πληροφορικής όσο και εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων που 

χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε., σύμφωνα με την οριζόντια προσέγγιση, ολοκληρωμένες 

διδακτικές προτάσεις, για χρήση στην τάξη. 
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https://www.pedocs.de/volltexte/2013/7921/pdf/Weidemann_2001_Veraenderungen_des_Lernens.pdf
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Παράρτημα Α΄: Ερωτηματολόγια και γραφήματα των 

διδακτικών σεναρίων 

Α.1 Ηλεκτρονική διεύθυνση ερωτηματολογίου google forms, 

για το πρώτο σενάριο. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM6fOur_kW_C48

1qQpoXtOwVm3Mzh_VpS2vxx_PPzsSKyQPw/viewform 

 

 

Α.2 Ηλεκτρονική διεύθυνση ερωτηματολογίου google forms, 

για το δεύτερο σενάριο. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyTZXb8vvU2PkQ

fYXtG_osW9YcsKfqbG4zikK4kfRF05g3cg/viewform 

 

 

Α.3 Γραφήματα
30

 εκ του ερωτηματολογίου (πρώτο σενάριο). 

https://www.dropbox.com/s/98d0nczpku8ffm3/d70.zip?dl=0 

 

 

Α.4 Γραφήματα
31

 εκ του ερωτηματολογίου (δεύτερο σενάριο). 

https://www.dropbox.com/s/phckm0uewpjh4b9/d57.zip?dl=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 Αρχείο html, χρειάζεται να είναι ενεργοποιημένη η JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησης 
31

 Αρχείο html, χρειάζεται να είναι ενεργοποιημένη η JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησης 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM6fOur_kW_C481qQpoXtOwVm3Mzh_VpS2vxx_PPzsSKyQPw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM6fOur_kW_C481qQpoXtOwVm3Mzh_VpS2vxx_PPzsSKyQPw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyTZXb8vvU2PkQfYXtG_osW9YcsKfqbG4zikK4kfRF05g3cg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyTZXb8vvU2PkQfYXtG_osW9YcsKfqbG4zikK4kfRF05g3cg/viewform
https://www.dropbox.com/s/98d0nczpku8ffm3/d70.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/phckm0uewpjh4b9/d57.zip?dl=0
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Υπενθύμιση 

 

«Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 3 

του Ν. 1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής 

εργασίας και δεν προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι 

προϊόν μερικής   ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται 

στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον». 

 

Υπογραφή: 

Γούτας Γεώργιος 

 

 

 

 

 


