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ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 2019 

Ζ παξνχζα Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία (Μ.Γ.Δ.), ε νπνία εθπνλήζεθε ζηα 

πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ: Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη 

ηεο Γηά Βίνπ Μάζεζεο, ζηελ θαηεχζπλζε Πιεξνθνξηθή θαη Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ 

Δθπαίδεπζε, θαη ηα ινηπά απνηειέζκαηα απηήο απνηεινχλ ζπληδηνθηεζία ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη ηεο θνηηήηξηαο, ν θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο έρεη ην 

δηθαίσκα αλεμάξηεηεο ρξήζεο θαη αλαπαξαγσγήο ηνπο (ζην ζχλνιν ή ηκεκαηηθά) γηα 

δηδαθηηθνχο θαη εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο, ζε θάζε πεξίπησζε αλαθέξνληαο ηνλ ηίηιν θαη 

ην ζπγγξαθέα θαη ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, φπνπ εθπνλήζεθε ε Μ.Γ.Δ. θαζψο θαη 

ηνλ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή θαη ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο. 



 
 
 
 

 
2 

 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ, ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ  

ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ         

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΑΠΣΖ ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΕΟΜΔΝΖ 

ΟΝΣΟΣΖΣΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΣΖ 

Α΄ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΤΘΔΝΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 

ΓΛΧΗΚΟΤ ΑΝΑΣΟΥΑΜΟΤ 

ηεο 

 ΑΓΓΟΤΖ ΠΟΛΤΜΝΗΑ  A.M.:ELL17039 

 

ΣΡΗΜΔΛΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: Νηθφιανο Φαραληίδεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 

ΜΔΛΖ: 1. Καξηαζίδνπ Λεπθνζέα,   Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα 

2. Μπίθνο Κσλζηαληίλνο, θαζεγεηήο Α.Π.Θ. 

 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, ΑΠΡΗΛΗΟ  2019 



 
 
 
 

 
3 

 

ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

Γηα ηελ πινπνίεζή ηεο ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά νξηζκέλα πξφζσπα, ηα νπνία νθείισ λα 

επραξηζηήζσ. Αξρηθά, επραξηζηψ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, θ. Φαραληίδε 

Νηθφιαν, γηα ηελ εμαηξεηηθή ζπλεξγαζία καο, ηελ άκεζε αληαπφθξηζή ηνπ θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο κνπ, ηηο ζπκβνπιέο, ηελ ππνκνλή  θαη ηελ επηζηεκνληθή 

θαζνδήγεζή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ κέξνπο θαη ηεο 

ζπγγξαθήο φζν θαη θαηά ηελ νινθιήξσζε θαη παξνπζίαζε ηεο.  

  Σέινο, έλα κεγάιν επραξηζηψ νθείισ ζηνλ θ. Ζιία Αλδξεάδε, ηνλ ζχδπγφ κνπ, ν 

νπνίνο κνπ έδεημε φηη ν δξφκνο γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνζσπηθψλ ζηφρσλ είλαη 

νηθνγελεηαθή ππφζεζε θαη γίλεηαη αθφκε πην φκνξθνο, φηαλ ηνλ βαδίδεηο παξέα καδί 

ηνπ θαη κε ηνλ πηφ καο. 

Αθηεξσκέλε εμαηξεηηθά ζηνλ πηφ κνπ, φισλ. 

Θεζζαινλίθε, Απξίιηνο  2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
4 

 

 

 

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

 

ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΑΠΣΖ ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΕΟΜΔΝΖ 

ΟΝΣΟΣΖΣΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΣΖ 

Α΄ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΤΘΔΝΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 

ΓΛΧΗΚΟΤ ΑΝΑΣΟΥΑΜΟΤ 

 

 

POSTGRADUATE DIPLOMATIC WORK 

EXERCISE OF LOSS OF INTERACTIVE PROGRAMMING ENHANCEMENT IN 

THE COURSE OF THE NEWHELLARY LANGUAGE OF ENGINEERING FOR 

THE DEVELOPMENT OF AUTHENTIC LANGUAGE INSPECTION ACTIVITIES 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
5 

ΠΡΟΛΟΓΟ 

Ζ παξνχζα Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία (Μ.Γ.Δ.), ε νπνία εθπνλήζεθε ζηα 

πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ: Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη 

ηεο Γηά Βίνπ Μάζεζεο, κε θαηεχζπλζε ηελ Πιεξνθνξηθή θαη ηηο Νέεο Σερλνινγίεο 

ζηελ Δθπαίδεπζε ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο κε θεληξηθφ ζέκα ηελ θαηαλφεζε απφ 

πιεπξάο  µαζεηψλ  ηεο επίδξαζεο ησλ γισζζηθψλ πνηθηιηψλ ζηε ρξήζε ηεο 

Ρνκπνηηθήο, κε θελξηθφ, γλσζηηθφ άμνλα ηελ εμάζθεζε ζηελ παξαγσγή πξνθνξηθνχ 

θαη γξαπηνχ ιφγνπ αμηνπνηψληαο εξγαιεία πνπ πξνζθέξνπλ νη Νέεο Σερλνινγίεο ρσξίο 

φκσο ηνλ παξαγθσληζκφ ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο. Τινπνηήζεθε ζε καζεηέο Α΄ 

Γπκλαζίνπ κε γλψκνλα ην ζρνιηθφ βηβιίν θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ 3ε δηδαθηηθή ελφηεηα 

ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ “Σαμίδη ζηνλ θφζκν ηεο θχζεο” κε ζηφρν ηελ 

ζπλεξγαηηθφηεηα ησλ καζεηψλ θαη ηελ ελεξγεηηθή ηνπο κάζεζε κέζα απφ ηελ 

ακθίδξνκε επαθή θαη ηελ ρξήζε ησλ αληίζηνηρσλ ινγηζκηθψλ πξνο γισζζηθή 

αλαηξνθνδφηεζε θαη πεγή αλάπηπμεο παξαγσγηθνχ δηαιφγνπ αλάκεζα ζηνπο καζεηέο 

αιιά θαη κεηαμχ καζεηψλ θαη δηδαζθφλησλ. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

ηην ελληνική γλώζζα: 

Ζ δηδαθηηθή κειέηε πνπ αθνινπζεί, επηδηψθεη ηε δεµηνπξγηθή έληαμε ησλ Σ.Π.Δ. ζηε 

δηδαζθαιία ηνπ µαζήµαηνο ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ, ψζηε λα 

δνζεί ε επθαηξία ζηνπο µαζεηέο µέζα απφ ζπλεξγαηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη µε ηε 

βνήζεηα αλνηρηψλ, εθπαηδεπηηθψλ ινγηζµηθψλ λα παξέµβνπλ, λα ηξνπνπνηήζνπλ, λα 

αληαιιάμνπλ απφςεηο θαη λα δεµηνπξγήζνπλ. Πξφθεηηαη γηα πξνζέγγηζε ηεο 

δηδαζθαιίαο κέζα απφ ηελ ηερλνινγία πνπ ιεηηνπξγεί αλαθεθαιαησηηθά ζην πιαίζην 

ηνπ λένπ, αλαιπηηθνχ πξνγξάµµαηνο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ ηεο 3εο ελφηεηαο ηνπ ζρνιηθνχ 

βηβιίνπ ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο “Σαμίδη ζηνλ θφζκν ηεο θχζεο”, αμηνπνηψληαο ην 

γισζζηθφ θψδηθα επηθνηλσλίαο ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο θαη ηεο Ρνκπνηηθήο. 

θνπφο είλαη νη µαζεηέο λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εθαξµφζνπλ φζα έρνπλ δηδαρζεί ζηελ 

αληίζηνηρε ελφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο πνπ ζρεηίδνληαη µε ηηο 

θνηλσληθέο, νηθνινγηθέο, γεσγξαθηθέο θαη γισζζηθέο πνηθηιίεο, ηελ αηηηνιφγεζε, ηε 

δεισηηθή θαη ζπλππνδεισηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ιφγνπ, ηελ πνιπηξνπηθφηεηα ησλ 

θεηκέλσλ, ηελ αθήγεζε, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ ακθίδξνκε ζρέζε ηνπ καζεηή κε ηα λέα 

ηερλνινγηθά κέζα ζην πιαίζην κηαο επνηθνδνκεηηθήο ζπλεξγαζίαο καζεηή-θαζεγεηψλ-

ηερλνινγίαο. 

 ηφρνο είλαη ε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο κε επνηθνδνκεηηθφ παξάδεηγκα ηελ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ησλ 

καζεηψλ ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ ζην Βνηαληθφ Κήπν ηνπ Γήκνπ  ηαπξνχπνιεο-

Ζιηνχπνιεο Θεζζαινλίθεο κε έλαλ ζχγρξνλν ηξφπν, πνπ απνκαθξχλεηαη απφ ηελ 

παξαδνζηαθή, δαζθαινθεληξηθή δηδαζθαιία θαη εθαξκφδεη ζηελ πξάμε ηηο δπλαηφηεηεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη γεληθφηεξα ησλ κέζσλ ηερλνινγίαο 

πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνο φθεινο κίαο ζχγρξνλεο, δηδαθηηθήο πξαθηηθήο. 

Ζ ρξήζε πνιπκέζσλ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ηαπηφρξνλα επηηξέπεη ηελ 

ζπλεξγαζία καζεηψλ-εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηαπξαγκάηεπζε ζε δηδαθηηθφ θιίκα ησλ 

δηαθνξψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ελαιιαθηηθέο-θαηλνηφκεο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ 

ζπγθξηηηθά κε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
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Μία έξεπλα επξείαο θιίκαθαο κε δείγκα επθνιίαο απφ έλα ηκήκα δεθαπέληε καζεηψλ 

Α΄ Γπκλαζίνπ άπηεηαη ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηνπ δηδαθηηθνχ απηνχ ζθνπνχ 

παξνπζηάδνληαο ηελ επίδξαζή ηνπ ζην πξαγκαηηθφ επίπεδν ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, 

παξέρνληαο εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ θαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Δλ θαηαθιείδη, ππνζηεξίδεηαη φηη ε έληαμε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ελφο 

αιιειεπηδξαζηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ δηεπθνιχλεη ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ηελ ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ζρνιηθψλ ελλνηψλ κέζα απφ 

δηεξεπλεηηθέο, νκαδνζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη δηαζεκαηηθέο πξνεθηάζεηο εληφο θαη 

εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Λέξειρ κλειδιά: ΣΠΔ, εθπαίδεπζε, Νενειιεληθή Γιψζζα, ζρνιηθφ εγρεηξίδην, 

«πξάζηλν»ξνκπφη,απηεπάξθεηα εθπαηδεπηηθψλ,νκαδνζπλεξγαηηθφ πλεχκα,ειεθηξνληθφο 

ππνινγηζηήο. 
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ABSTRACT 

In the English language: 

The following didactic study seeks the creative integration of ICTs. in the teaching of 

the Modern Greek Language Course, in order to give students the opportunity through 

cooperative approaches and with the help of open educational software to intervene, 

modify, exchange views and create. It is an approach of teaching through the 

technology that works recapitulatively in the framework of the new curriculum of the 

first grade of the Modern Greek Language Schoolbook " Robotics in order to 

understand and implement what has been taught in the corresponding module during the 

school year related to the social, ecological, geographical and the linguistic varieties, the 

justification, the declarative and coexisting function of the speech, the multimodality of 

the texts, the narrative, the description and the two-way relationship of the student with 

the new technological means in the framework of a constructive cooperation between 

students and teachers. 

 The aim is to teach the natural and anthropogenic characteristics of the natural 

environment with a constructive example of the educational visit of the students of the 

1st Gymnasium to the Botanical Garden of the Municipality of Stavroupoli - Ilioupoli 

Thessaloniki in a modern way that departs from the traditional teaching-oriented 

teaching and applies in practice the potential of Internet educational software and, more 

generally, the means of technology that can be used to benefit from a modern, didactic 

practice price. The use of multimedia provides the possibility of interaction between 

pupils, among pupils and the educational material and at the same time allows for the 

cooperation of pupils and teachers to negotiate in the teaching environment the 

differences related to the alternative-innovative perceptions of the students compared to 

the teachers. 

A large-scale survey with a sample of a panel of fifteen G-grade students addresses the 

core principles of this teaching objective by presenting its impact on the real level of the 

classroom by providing those elements that can improve and complement its 

effectiveness. In conclusion, it is argued that the inclusion of new technologies in 

education can contribute to creating an interactive environment that facilitates the 
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negotiation of information and the systematic approach of school concepts through 

exploratory, cooperative processes and interdisciplinary extensions within and outside 

the school environment. 

Key words: ICT, education, Modern Greek Language, school manual, "green" robot, 

teacher competency, team spirit, computer. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

Αλαγλσξίδεηαη ζρεδφλ νηθνπκεληθά φηη νη θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηζκηθέο 

ζπλζήθεο ηνπ 21νπ αηψλα ζηηο δπηηθέο – θαη φρη κφλν – θνηλσλίεο επηηάζζνπλ νινέλα 

θαη πεξηζζφηεξν νη άλζξσπνη λα δηαζέηνπλ ηθαλφηεηεο ιεηηνπξγηθνχ, θξηηηθνχ θαη 

ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ. Ζ θπξίαξρε ζέζε ησλ Μέζσλ Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο θαη 

ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ, θαη ηδηαίηεξα 

ηνπ καζεηή, αλαηξέπνπλ θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά δεδνκέλα δεθαεηηψλ. Ο 

ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, πιένλ, αληηκεησπίδεηαη σο κέζν πνπ αιιάδεη θαηά ηξφπν 

ζεακαηηθφ ην ηνπίν ηεο επηθνηλσλίαο, δεκηνπξγψληαο ηηο πξνυπνζέζεηο λέσλ, θπξίσο, 

θεηκεληθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ δεδνκέλσλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα. πλεπψο, ινηπφλ, ε 

επηθνηλσληαθή θαη γισζζηθή επάξθεηα ηνπ καζεηή αλαδεηθλχεηαη ζε πξψηηζηε 

αλαγθαηφηεηα, δεδνκέλνπ φηη ζα ηνπ επηηξέςεη λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά ζε φια 

ηα επίπεδα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζην κέιινλ (Γεκεηξαθνπνχινπ, 2002). Καηά 

ζπλέπεηα, θάζε πξνζπάζεηα πνπ δελ ελζσκαηψλεη ηε λέα επηθνηλσληαθή 

πξαγκαηηθφηεηα, δελ κπνξεί παξά λα ζεσξεζεί αλαρξνληζηηθή, αζπκβίβαζηε κε ηε λέα, 

εμσζρνιηθή, επηθνηλσληαθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ καζεηή ηνπ 21
νπ

 αηψλα. 

Ζ ελζσκάησζε ησλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ην ζεκεξηλφ ζρνιείν, φπσο άιισζηε απηφ εθθξάδεηαη θαη κέζα απφ ηηο 

δηαθεξχμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο πνπ κηινχλ γηα έλα λέν ζρνιείν ρσξίο ηνίρνπο 

φπνπ ηα ηερλνινγηθά εξγαιεία (ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, ειεθηξνληθά βηβιία, 

δηαδξαζηηθνί πίλαθεο, επνπηηθά κέζα θιπ.) γίλνληαη εμ νξηζκνχ βαζηθά εθπαηδεπηηθά 

εξγαιεία ζηελ ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα. Γεληθφηεξα ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θαηαγξάθεηαη 

ζεηηθή ζηάζε ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δίλαη φκσο εμίζνπ 

ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ ε ζρέζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηα ηερλνινγηθά 

κέζα, ην είδνο ησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο 

εθπαηδεπηηθή πξάμε, θαζψο θαη λα βξεζνχλ νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ζπζρεηίδεηαη ε 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ κε ην γεληθφηεξν αίζζεκα δηδαθηηθήο απηεπάξθεηαο γηα θαιχηεξα, 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηεο λέαο 

γεληάο αιιά θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ απφ ηελ ζθνπηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε 

αίζζεκα επαγγεικαηηθήο αμηνζχλεο. 
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Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ,ινηπφλ, απνζθνπεί ζηε κειέηε, ηελ παξαηήξεζε,  

ηελ θαηαγξαθή, ηε ρξήζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

ζηελ γισζζηθή πνηθηινκνξθία  θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ γισζζηθνχ αλαζηνραζκνχ ησλ 

καζεηψλ ηεο  Α΄ Γπκλαζίνπ ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο ψζηε λα ηνπο 

δνζεί ε επθαηξία κέζα απφ ζπλεξγαηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη κε ηε βνήζεηα αλνηρηψλ, 

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ λα παξέκβνπλ, λα ηξνπνπνηήζνπλ, λα αληαιιάμνπλ απφςεηο 

θαη λα δεκηνπξγήζνπλ, θαζψο ε δηαδξαζηηθή νληφηεηα εηζρσξεί ζπλερψο ζηελ 

καζεηηθή θνηλφηεηα θαη επηδξά θαζνξηζηηθά ζην ιεμηιφγην ησλ εθήβσλ κε άκεζν 

αληίθηππν ζηα καζήκαηα αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ, αιιά θαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ 

θαζεκεξηλή πέξαλ ηνπ ζρνιείνπ επηθνηλσληαθή πξαγκαηηθφηεηα θξηηηθά θαη 

αλαζηνραζηηθά κε ηελ πνιχηηκε αξσγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο. 

 αθέζηεξα πξφθεηηαη γηα πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο κέζα απφ ηελ ηερλνινγία πνπ 

ιεηηνπξγεί αλαθεθαιαησηηθά ζην πιαίζην ηνπ λένπ, αλαιπηηθνχ πξνγξάµµαηνο ηεο Α΄ 

Γπκλαζίνπ ηεο 3εο ελφηεηαο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο “Σαμίδη 

ζηνλ θφζκν ηεο θχζεο”, αμηνπνηψληαο ηνλ γισζζηθφ θψδηθα επηθνηλσλίαο ηεο 

Νενειιεληθήο Γιψζζαο, ηεο Ρνκπνηηθήο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ 

πξνθεηµέλνπ νη µαζεηέο λα εθαξµφζνπλ φζα έρνπλ δηδαρζεί ζηελ αληίζηνηρε ελφηεηα 

πνπ ζρεηίδνληαη µε ηηο θνηλσληθέο, νηθνινγηθέο, γεσγξαθηθέο θαη γισζζηθέο πνηθηιίεο, 

ηελ αηηηνιφγεζε, ηε δεισηηθή θαη ζπλππνδεισηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ιφγνπ, ηελ 

αθήγεζε, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ ακθίδξνκε ζρέζε καζεηή-θαζεγεηή κε ηα λέα 

ηερλνινγηθά κέζα. Απψηεξν ζηφρν απνηειεί ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ, φπσο είλαη ε  

θξηηηθή ζθέςε θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ έθεβνπ θαη παξάιιεια ε θαηάθηεζε ηεο 

ηερλνγλσζίαο θαη ε έληαμε εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ζην πιαίζην ηνπ ζχγρξνλνπ 

ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο απφ ηνλ ζεκεξηλφ εθπαηδεπηηθφ βνεζψληαο ην καζεηή 

κεηέπεηηα ζηελ νκαιή, επαγγεικαηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία εληφο θαη εθηφο γεσγξαθηθψλ 

ζπλφξσλ. 
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Αλαθεθαιαησηηθά, απνηππψλεηαη ν θαζνξηζηηθφο ξφινο ηεο νξζήο αμηνπνίεζεο ησλ 

ηερλνινγηθψλ κέζσλ πξνο φθεινο ησλ καζεηψλ ζην πιαίζην ησλ ζεσξεηηθψλ 

καζεκάησλ θαη ε αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο αιιειεπηδξαζηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ 

δηεπθνιχλεη ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηε ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε 

ελλνηψλ κέζα απφ δηεξεπλεηηθέο, νκαδνζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη δηαζεκαηηθέο 

πξνεθηάζεηο κε γλψκνλα: ειιεληθή γιψζζα - ηερλνινγία - θχζε-πεξηβάιινλ. 

Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ, δηεμήρζε επηηφπηα έξεπλα κε ηε κέζνδν ηεο 

ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο θαη ηεο ξνκπνηηθήο θαηαζθεπήο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο αλαθχθισζεο θαη ησλ θεπνπξηθψλ εξγαζηψλ σο απηή απφδεημε ηεο 

έληνλεο επίδξαζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην πιαίζην ελφο πξσηίζησο ζεσξεηηθνχ 

καζήκαηνο. Χο θαηάιιειν πεδίν κειέηεο επηιέρζεθε o Βνηαληθφο Κήπνο ηνπ Γήκνπ 

ηαπξνχπνιεο-Ζιηνχπνιεο Θεζζαινλίθεο, ν νπνίνο θηινμελεί κεγάιν αξηζκφ 

καζεηψλ-επηζθεπηψλ θαζεκεξηλά πξνάγνληαο ηελ νηθνινγηθή ζπλείδεζε θαη ηελ επαθή 

κε ηε θχζε ζηνπο καζεηέο φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ ζηελ θαξδηά ελφο 

αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, φπσο είλαη ε Θεζζαινλίθε. 
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Αναγκαιόηηηα για ηη διεπεύνηζη ηυν: 

● Αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ 

εθήβσλ ζην πιαίζην ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο . 

● Αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ δεκηνπξγηθήο επίιπζεο γισζζηθψλ πξνβιεκάησλ 

ησλ καζεηψλ Α Γπκλαζίνπ θαη δπλαηφηεηα λα γίλνπλ νη θξηηηθνί ζηνραζηέο 

αθεγεκαηηθψλ θαη πεξηγξαθηθψλ θεηκέλσλ θαη νη δεκηνπξγνί ηνπ κέιινληνο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο. 

● Οη ιχζεηο ηεο LEGO® Education ππνζηεξίδνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ  ζηε δηδαζθαιία κε απνηειεζκαηηθέο, δνκεκέλεο θαη ζπκβαηέο 

κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ιχζεηο δηδαζθαιίαο γηα ηηο Δπηζηήκεο θαη ηελ 

Σερλνινγία. Οη αληίζηνηρεο ιχζεηο επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ 

ζέκαηα πνπ απνηεινχλ πξφθιεζε, ηνπο ελζαξξχλνπλ λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο, λα δηεπξχλνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, θαη λα θαηαζθεπάζνπλ ηηο δηθέο 

ηνπο δεκηνπξγίεο βηψλνληαο ηε δηαδηθαζία γισζζηθεο δηεξεχλεζεο ηεο 

Νενειιεληθήο Γιψζζαο κέζα απφ ην βησκαηηθφ παηρλίδη κε έλα «πξάζηλν» 

ξνκπφη ηνπ 21νπ αηψλα, ην νπνίν νη ίδηνη ζα πινπνηήζνπλ κε ηελ ακέξηζηε 

βνήζεηα ηνπ θαζεγεηή ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην εξγαζηήξην θαη ζα ζέζνπλ ζε 

εθαξκνγή ζηελ νιηγφσξε εθπαηδεπηηθή ηνπο επίζθεςε ζην Βνηαληθφ Κήπν . 

 

κοπόρ ηηρ Μ.Γ.Δ.: 

 Ζ ελ ιφγσ δηδαθηηθή πξφηαζε απνζθνπεί θαη‟ αξρήλ λα θαηαλνήζνπλ νη µαζεηέο ηελ 

επίδξαζε ησλ γισζζηθψλ πνηθηιηψλ ηνπ ιεμηινγίνπ ζηελ ρξήζε ηεο Ρνκπνηηθήο, λα 

εμαζθεζνχλ ζηελ παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ αμηνπνηψληαο εξγαιεία 

πνπ πξνζθέξνπλ νη Νέεο Σερλνινγίεο ρσξίο φκσο ηνλ παξαγθσληζκφ ηεο Νενειιεληθήο 

Γιψζζαο. Δλψ ην ειιεληθφ ζρνιείν ηαπηίδεη ζε πνιχ µεγάιν βαζµφ ηελ θαιιηέξγεηα 

ηεο επηθνηλσλίαο µε ηελ απνθιεηζηηθή θαιιηέξγεηα ηεο µνλνηξνπηθήο, γξαπηήο 

έθθξαζεο θάησ απφ ηελ πίεζε ηνπ εμεηαζηνθεληξηθνχ ηνπ πξνζαλαηνιηζµνχ, ε ελ ιφγσ 

πξφηαζε ελαξµνλίδεηαη µε ην λέν, επηθνηλσληαθφ ηνπίν φπνπ θπξηαξρεί ε µίμε πνιιψλ, 

ζεµεησηηθψλ ζπζηεµάησλ κε ηε ρξήζε ησλ νπνίσλ ν καζεηήο ελαξκνλίδεη ην ιφγν ηνπ 

κε ην πλεχκα ζπλεξγαζίαο απνκπζνπνηψληαο ηνλ παξσρεκέλν ξφιν ηνπ δαζθάινπ – 
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απζεληία θαη ηνπνζεηψληαο ηνλ ζε ζέζε ζπλδξνκεηηθνχ αξσγνχ. Σέινο, απνζθνπεί 

ζηελ εθαξκνγή ησλ Σ.Π.Δ. κέζα ζηε δηδαθηηθή πξάμε σο έλα ζχγρξνλν εξγαιείν κίαο 

ζηνρεπκέλεο δηδαζθαιίαο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζπλεξγαηηθφηεηα ησλ 

καζεηψλ θαη απφ ηελ ελεξγεηηθή ηνπο κάζεζε κέζα απφ ηελ επαθή θαη ρξήζε ησλ 

ινγηζκηθψλ πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν, δηδαθηηθφ ζελάξην πξνο φθεινο 

ηνπο απνηππψλνληαο κία ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ησλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ πέξαλ 

ηεο ζηείξαο απνζηήζηζεο, δηεπξχλνληαο παξάιιεια ηνπο ζρνιηθνχο ηνπο νξίδνληεο κε 

θαηλνηφκεο ηδέεο ηαχηηζεο-ελαξκφληζεο ηεο Σερλνινγίαο κε ην κάζεκα ηεο 

Νενειιεληθήο Γιψζζαο. 

 

Σα λογιζμικά πος θα σπηζιμοποιηθούν καηά ηην εθαπμογή ηηρ μελέηηρ είναι ηα 

εξήρ: 

-Γεσγξάθνληαο 

-GoogleEarth 

-Microsoft Word 

-Φεθηαθέοεγθπθινπαίδεηεο 

- LEGO MINDSTORMS Education EV3 

Δπίζεο,ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αξθεηέο ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο (applets) πνπ είλαη 

δηαζέζηκεο ζην δηαδίθηπν. 

 

Ποπεία ηηρ εκπαιδεςηικήρ παπέμβαζηρ: 

1. Δηζαγσγή ζην πεξηερφκελν ηεο 3εο ελφηεηαο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ. 

2. Απνηχπσζε ηνπ γισζζηθνχ θψδηθα επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο 

καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηδαθηηθψλ σξψλ ηνπ καζήκαηνο ρσξίο ηε ρξήζε 

ηερλνινγηθψλ κέζσλ.   
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3. Απνηχπσζε ηνπ γισζζηθνχ θψδηθα επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο 

καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηδαθηηθψλ σξψλ ηνπ καζήκαηνο κε ηε ρξήζε 

ηερλνινγηθψλ κέζσλ. 

4. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ρσξίο ηε ρξήζε ηερλνινγηθψλ κέζσλ. 

5. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο θαζνδεγεηή θαηά ηε ρξήζε ηερλνινγηθψλ κέζσλ 

απφ ηνπο καζεηέο. 

6. Δθαξκνγή-Μειέηε πεξίπησζεο ζε δεθαπεληακειέο ηκήκα καζεηψλ 

Α΄Γπκλαζίνπ θαηά ηε δηάξθεηα νινθιήξσζεο ηεο 3εο ελφηεηαο ηνπ καζήκαηνο 

ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο θαη αλαθεθαιαίσζεο ηεο κε ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηξηψλ «πξάζηλσλ» ξνκπφη κε ηα νπνία ζα θαηαδεηθλχεηαη ε 

νηθνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο πφιεο καο, σο επηζθξάγηζκα ησλ γισζζηθψλ θαη 

ηερλνινγηθψλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ ζην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο κε ηελ 

πνιχηηκε ζπλδξνκή ηνπ θαζεγεηή Πιεξνθνξηθήο . 

7. Πξαθηηθή εθαξκνγή: Σα ξνκπφη επηζθέπηνληαη ηνλ Βνηαληθφ Κήπν ηνπ Γήκνπ 

ηαπξνχπνιεο-Ζιηνχπνιεο:Οάγλσζηνο παξάδεηζνο ηεο 

Θεζζαινλίθεο:Γεκηνπξγνχλ,καζαίλνπλ,εξεπλνχλ,πξνγξακκαηίδνπλ,θπηεχνπλ, 

κνηξάδνληαη, επηθνηλσλνχλ ιεθηηθά θαη ςεθηαθά. 

8. Αμηνιφγεζε-Αλαζηνραζκφο  ηεο κειέηεο πεξίπησζεο εληφο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο 

απφ ηελ θαζεγήηξηα-θηιφινγν κε σξηαία ζπλέληεπμε θαζεκίαο νκάδαο ηνπ 

ηκήκαηφο ηεο γηα ηελ απνηχπσζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ,θαηά ηελ άπνςε ησλ 

καζεηψλ, ζεκείσλ αλαθνξάο ηεο ζπλνιηθήο δξάζεο εληφο θαη εθηφο ηνπ  

ζρνιηθνχ ηκήκαηνο. 

9. Γεληθέο εθηηκήζεηο γηα ηηο ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο Γηδαθηηθήο 

ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο 

ησλ εθαξκνγψλ ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο ζε επίπεδν αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. 
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Αξιολόγηζη ηηρ εκπαιδεςηικήρ παπέμβαζηρ : 

● Γίλνληαη πεξηζζφηεξα θίλεηξα γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζπµµεηνρήο φισλ ησλ 

µαζεηψλ ηζφηεκα ζην πιαίζην ησλ ηξηψλ νµάδσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ρσξίο ν 

έλαο λα ιεηηνπξγεί επηβαξπληηθά ηνπ άιινπ. 

● Δληζρχεηαη πεξηζζφηεξν ην θιίµα αλαγλψξηζεο, απνδνρήο, ιεθηηθήο θαη 

ηερλνινγηθήο επηθνηλσλίαο µεηαμχ ησλ µαζεηψλ θαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη 

ησλ θαζεγεηψλ. 

● Αμηνπνηνχληαη θαιχηεξα πξνεγνχµελεο εθπαηδεπηηθέο γλψζεηο θαη ζρνιηθέο 

εµπεηξίεο ησλ µαζεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην Γεκνηηθφ. 

● Γηαµνξθψλεηαη έλα ζαθψο πην ειθπζηηθφ πεξηβάιινλ µάζεζεο (Τπνινγηζηήο, 

Πνιπµέζα, Γηαδίθηπν, LEGO® Education), ην νπνίν ζπλδέεηαη άµεζα µε ην 

πεξηβάιινλ ηεο θαζεκεξηλήο, εμσζρνιηθήο δσήο ησλ καζεηψλ. 

● Ο εθπαηδεπηηθφο δηαζέηεη ζηελ νµάδα πεξηζζφηεξν ρξφλν απ‟ φ,ηη ζα δηέζεηε 

ζηνλ θάζε µαζεηή πξνο φθεινο ηειηθά ησλ αδχλαµσλ ζπλαηζζεκαηηθά 

µαζεηψλ. 

● πλδπάδνληαη νη γλψζεηο ηεο θπζηθήο, ηεο κεραληθήο, ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

θαη ηεο πιεξνθνξηθήο κε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ ζρνιηθνχ καζήκαηνο ηεο 

Νενειιεληθήο Γιψζζαο. 

● Καιιηεξγείηαη ε επηθνηλσλία θαη ελδπλακψλεηαη ε ιεθηηθή εμέθξαζε ηδεψλ 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ κέζα απφ ηελ πεξηγξαθή πξνβιεκάησλ, ηε δηαηχπσζε 

ππνζέζεσλ θαη ηελ παξνπζίαζε ιχζεσλ εληφο ηεο νκάδαο ηνπο. 

● Παξέρνληαη θίλεηξα γηα κειέηε θαη ελαζρφιεζε κε ηελ επηζηήκε θαη ηδηαίηεξα 

κε ηελ ηερλνινγία. 

● Οη καζεηέο αλαπηχζζνπλ ηερληθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ σο ζεκαληηθφ κέζν 

βνήζεηαο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο εληφο θαη εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο 

 

Σα οθέλη ηος ππογπάμμαηορ για ηα παιδιά είναι: 

Ζ εθπαηδεπηηθή Ρνκπνηηθή έρεη ζεηηθέο επηδξάζεηο εθηφο απφ ην γλσζηηθφ ηνκέα, ζην 

ζπλαηζζεκαηηθφ (απηνεθηίκεζε, απηνπεπνίζεζε, απηνέιεγρνο) θαη θνηλσληθφ 
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(ζπλεξγαζία, θνηλσληθνπνίεζε, απνκπζνπνίεζε). Δπηπιένλ, κε ηε βνήζεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο έλαο ζσζηά εθπαηδεπκέλνο θαζεγεηήο κπνξεί λα 

επηθεληξσζεί ζηελ αλάπηπμε θαη άιισλ θξίζηκσλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ, φπσο είλαη : 

● Ζ νκαδηθή εξγαζία 

● Ζ επίιπζε πξνβιεκάησλ(αλάιπζε, ζρεδίαζε, πινπνίεζε, δνθηκή θαη 

πεηξακαηηζκφο, αμηνιφγεζε, γεληθή εθηίκεζε) 

● Ζ δηαρείξηζε έξγνπ (δηαρείξηζε ρξφλνπ, θαηαλνκή έξγνπ, παξνπζίαζε ιχζεο, 

θ.ι.π.) 

● Ο πξνγξακκαηηζκφο 

● Οη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο κε ηελ νκάδα θαη ηνπο θαζεγεηέο-θαζνδεγεηέο ηνπο 

● Οη πνιχηηκεο λνεηηθέο δεμηφηεηεο (αλαιπηηθή θαη ζπλζεηηθή ζθέςε, 

δεκηνπξγηθφηεηα, θξηηηθή ζθέςε, αλάπηπμε ιεμηινγίνπ πεξηγξαθήο θαη 

αθήγεζεο, αλαθεθαιαίσζε γλψζεσλ, αλαζηνραζκφο ηεο δξάζεο ζπλνιηθά θαη 

απηνθξηηηθή). 

 

Ανακεθαλαίυζη 

Αλαθεθαιαησηηθά, ινηπφλ, ν ζρεδηαζκφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ζηνρεχεη ζηε 

δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηεο πφιεο κε απηή εθαξκνγή ηνλ  Βνηαληθφ Κήπν ηνπ Γήκνπ 

ηαπξνχπνιεο-Ζιηνχπνιεο Θεζζαινλίθεο κε έλαλ ζχγρξνλν ηξφπν, πνπ ζα 

απνκαθξχλεηαη απφ ηελ παξαδνζηαθή-αλαρξνληζηηθή δηδαζθαιία θαη ζα εθαξκφδεη 

ζηελ πξάμε ηηο εθαξκνγέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνο φθεινο κηαο ζχγρξνλεο, δηδαθηηθήο πξαθηηθήο. Ζ ρξήζε 

πνιπκέζσλ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ηαπηφρξνλα επηηξέπεη ηε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζε επνηθνδνκεηηθφ θιίκα γηα ηελ επίιπζε ησλ 

δηαθνξψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θαηλνηφκεο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ θαη θάπνηεο 

θνξέο έξρνληαη ζε ξήμε κε ηηο παξσρεκέλεο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εληφο ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο .  
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Ζ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε ζπλεξγαηηθφ θιίκα ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

ρξήζε ησλ ινγηζκηθψλ σο γλσζηηθά εξγαιεία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αληηκεηψπηζε ησλ 

γλσζηηθψλ ηνπο εκπνδίσλ. Ζ αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ κε ειθπζηηθά γηα 

ηνπο καζεηέο ραξαθηεξηζηηθά κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη ηηο παξσζεηηθέο δπλάκεηο ηνπο 

θαη λα ππνβνεζήζεη ηελ ελλνηνινγηθή ηνπο αλάπηπμε θαη ηε γισζζηθή επέθηαζε ηνπ 

ιεμηινγίνπ ηνπο. Σα ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ζπγθεθξηκέλε, δηδαθηηθή πξφηαζε 

κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ πςεινχ επηπέδνπ, φπσο είλαη ε 

νηθνδφκεζε ησλ γλψζεσλ, ε αληηκεηψπηζε ησλ γλσζηηθψλ εκπνδίσλ ησλ καζεηψλ κε 

ηξφπν πνπ δεκηνπξγηθά κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ, ε αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

ησλ καζεηψλ θαη κεηαμχ καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ δίλνληαο πεξαηηέξσ εξεζίζκαηα γηα 

αλάπηπμε νηθείσλ, ελδνζρνιηθψλ ζρέζεσλ θαη ζπλαλαζηξνθψλ, ε επίιπζε γλσζηηθψλ 

θαη θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο δηεξεχλεζεο θαη 

αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ, ε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο θαη ε θαιιηέξγεηα 

ηεο ηθαλφηεηα  λα ππνζέηνπλ, λα ειέγρνπλ, λα θάλνπλ ζπζρεηηζκνχο λα εμεγνχλ θαη λα 

θαηαιήγνπλ ζε θάπνην ζπκπέξαζκα πνπ ζα είλαη ην απνηέιεζκα ηεο πξνζσπηθήο 

εκπινθήο ηνπο θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ ζεκάησλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη. 

Μία έξεπλα κε δείγκα επθνιίαο απφ έλα δεθαπεληακειέο ηκήκα καζεηψλ Α΄ 

Γπκλαζίνπ, ην νπνίν ζα άπηεηαη ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηνπ δηδαθηηθνχ απηνχ ζθνπνχ 

παξνπζηάδνληαο ηελ επίδξαζή ηνπ ζην πξαγκαηηθφ επίπεδν ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, 

παξέρνληαο εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ θαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Δλ θαηαθιείδη, ππνζηεξίδεηαη φηη ε έληαμε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζπγθεθξηκέλα ζε ζεσξεηηθά καζήκαηα κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ελφο αιιειεπηδξαζηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ δηεπθνιχλεη ηε 

δηαπξαγκάηεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ελλνηψλ κέζα απφ 

δηεξεπλεηηθέο, νκαδνζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη δηαζεκαηηθέο πξνεθηάζεηο 

βειηηψλνληαο ην επίπεδν ησλ γλψζεσλ, αιιά ζπλάκα ηνλ ηξφπν κεηάδνζεο ηνπο ζηνπο 

καζεηέο κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή ρξήζε λέσλ, ηερλνινγηθψλ κέζσλ δειεαζηηθψλ πξνο 

ηνλ ζεκεξηλφ καζεηή σζψληαο ηνλ ηαπηφρξνλα λα παξαθνινπζήζεη απφ κία ζχγρξνλε, 

νπηηθή γσλία έλα ακηγψο ζεσξεηηθφ κάζεκα φπσο είλαη ην αληίζηνηρν ηεο 

Νενειιεληθήο Γιψζζαο. 
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Α΄ ΜΔΡΟ 

ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ -  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
23 

1o ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

1.1 Η μεηάβαζη από ηο Γημοηικό ζηο Γςμνάζιο υρ μια κπίζιμη θάζη 

 

Πνιινί άλζξσπνη έρνπλ βηψζεη ζηξεζνγφλα γεγνλφηα δσήο ή κεηαβαηηθά ζηάδηα 

(Blum, 1979, Dohrenwend, 1978, Felner, Farber & Primavera, 1980) ηα νπνία έρνπλ 

κεγάιν βαζκφ επηθηλδπλφηεηαο φζν αθνξά ηελ πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ ζην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ ( Blum, 1979, Goldston, 1978, Felner et al 1982).  

 

ηελ πιεζπζκηαθή νκάδα ζηελ νπνία απεπζχλεηαη ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε 

παξαηεξνχληαη δχν δηαζηάζεηο κεηάβαζεο:  

- Ζ αιιαγή εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο απφ ην δεκνηηθφ ζην γπκλάζην θαη άκεζνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ακέζσο κεηά ηελ κεηάβαζε. Απηφ είλαη έλα θξίζηκν ζεκείν ζηε 

ζρνιηθή θαξηέξα ελφο λένπ. Αληηπξνζσπεχεη , ηαπηφρξνλα, ηε ζπλέρεηα ζηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ αιιά θαη ηελ επθαηξία λα θάλεη κηα θαηλνχξηα αξρή, γεγνλφο πνπ ην 

θαζηζηά κηα πνιχ ζηξεζζνγφλα εκπεηξία.  

- Ζ αλαπηπμηαθή αιιαγή ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ, κηαο θαη νινθιεξψλεη ηελ παηδηθή 

ειηθία θαη πεξλά ζηελ εθεβηθή. Όινη νη καζεηέο πεξλνχλ απφ απηή ηε θπζηνινγηθή 

εμειηθηηθή θξίζε πνπ ζπλνδεχεηαη απφ κηα κεγάιε πνηθηιία ζπκπεξηθνξάο 

(Σζηάληεο,1998). Κάζε θξίζε ραξαθηεξίδεηαη απφ: α) ην ζηξεο απηήο ηεο πεξηφδνπ, ην 

νπνίν επηδξά ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ λένπ θαη ζπρλά είλαη δχζθνιν λα δηαθξηζεί πνηα 

ζπκπεξηθνξά είλαη θπζηνινγηθή θαη πνηα παζνινγηθή θαη β) αληζνξξνπία, επαηζζεζία, 

ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα, γηα ηηο νπνίεο ρξεηάδεηαη ην άηνκν λα έρεη αλαπηχμεη 

κεραληζκνχο πξνζηαζίαο θαη ελίζρπζεο πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα πξνζαξκνζηεί.  

 

Χο νξηζκφ ηεο κεηάβαζεο κπνξνχκε λα δερηνχκε φηη είλαη « ένα αηομικό, προζωπικό, 

ιδιαίηερο και μοναδικό βίωμα για ηο κάθε άηομο, ζσνδεδεμένο με αλλαγές ρόλων και 

περιβαλλονηικών ζσνθηκών» (Mögel,1984, ζει.158).  

Ζ έλλνηα ηεο κεηάβαζεο κέζα ζηελ βαζκίδα απνδίδεηαη κε ηνλ φξν transition, 

ελψ ε κεηάβαζε απφ κηα βαζκίδα εθπαίδεπζεο ζηελ επφκελε σο transfer. 

Ο φξνο κεηάβαζε (transition) πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αιιαγή ρξνληάο θαη επηπέδνπ 

εθπαίδεπζεο ζηελ ίδηα βαζκίδα είλαη ζεκαληηθή κεηαβνιή, αιιά ίζσο, ιηγφηεξν 

νδπλεξή θαη πεξηζζφηεξν ήπηα απφ ηελ αιιαγή ζρνιείνπ θαη αληίζηνηρνπ 

πεξηβάιινληνο. Παξνι‟ απηά παξακέλεη άμηα ελδηαθέξνληνο, αθνχ θάζε λέα ρξνληά θαη 

θχθινο εθπαίδεπζεο πξνυπνζέηεη θαηάθηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο πξνεγνχκελεο 

εθπαηδεπηηθήο ρξνληάο θαη πξνβάιιεη λέεο απαηηήζεηο γηα ηνπο καζεηέο. 

  

Ο φξνο πνπ αλαθέξεηαη ζηε κεηάβαζε (transfer) απφ ηε κηα βαζκίδα εθπαίδεπζεο ζηελ 

επφκελε, πνπ είλαη θαη ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο καο, έρεη πεξηζζφηεξν ηελ έλλνηα ηεο 

κεηαθίλεζεο απφ έλα πεξηβάιινλ ζε άιιν θαη πξφθεηηαη γηα κείδνλα αιιαγή ζπλνιηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο, κάιινλ, παξά κφλν ηελ έλλνηα ηεο απιήο δηέιεπζεο απφ 

έλα έηνο ζπνπδψλ ζην άιιν κέζα ζην ίδην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.  

 

χκθσλα κε νξηζκέλνπο εξεπλεηέο ε κεηάβαζε πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο θάζεηο: 

προεηοιμαζία, μεηαθορά, επαγωγή, ενζωμάηωζη (Galton, Gray & Ruddock, 2000).  
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-Ζ προεηοιμαζία αξρίδεη λσξίο, φηαλ ν καζεηήο είλαη ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, θαη 

πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζην ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ην γλσζηηθφ 

ηνκέα. Μέζα απφ απηέο ν καζεηήο απνθηά γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ηνλ 

ραξαθηεξίδνπλ σο πξνζσπηθφηεηα θαη σο κέινο θνηλσληθψλ νκάδσλ.  

 

-Ζ μεηαθορά απφ ην καζεηή απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ζην 

γπκλάζην ηνλ βνεζά λα γεθπξψζεη ηε κηα βαζκίδα κε ηελ άιιε.  

 

-Ζ επαγωγή είλαη κηα θαζεκεξηλή δηαδηθαζία ρξεζηκνπνίεζεο θαη εμέιημεο ησλ 

γλψζεσλ θαη ησλ κεραληζκψλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη έρνπλ 

κεηαθεξζεί απφ ην δεκνηηθφ ζην γπκλάζην.  

 

-Ζ δηαδηθαζία απηή ζα νδεγήζεη ζηελ ενζωμάηωζη, ηελ ηειηθή θάζε, ζην ηέινο ηεο 

νπνίαο ν καζεηήο αηζζάλεηαη αζθαιήο θαη ζίγνπξνο γηα ην λέν ηνπ ξφιν σο καζεηήο 

ηνπ γπκλαζίνπ.  

 

Ζ δηάξθεηα ηεο θάζε θάζεο κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθή γηα ηνλ θάζε καζεηή. 

πκπεξαζκαηηθά, ε θαιή πξνεηνηκαζία θαίλεηαη φηη κεηψλεη ηνπο ρξφλνπο 

ησλ άιισλ θάζεσλ, νπφηε θαη ε ελζσκάησζε έξρεηαη γξήγνξα, θπζηθά θη 

αβίαζηα. 

 

1.1.1 Ο εκπαιδεςηικόρ και η παιδαγυγική ζσέζη 

 

 Μηα βαζηθή δηαθνξά ηνπ δεκνηηθνχ κε ην γπκλάζην είλαη φηη ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ππεχζπλνο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ είλαη έλαο δάζθαινο ελψ ζηε 

δεπηεξνβάζκηα αλαηξέπεηαη ε αζθάιεηα πνπ απνξξέεη απφ ηε κνλαδηθφηεηα ηνπ 

δαζθάινπ κε ηελ παξνπζία πνιιψλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

ππάξρνπλ δηαθνξέο πξνζαλαηνιηζκνχ ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε κεηαμχ ησλ δχν 

βαζκίδσλ, νπνίεο έρνπλ αληίθηππν ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο καζεηέο. Ζ βαζηθή 

εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δεκνηηθνχ έρεη πεξηζζφηεξν παηδαγσγηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ απφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ θαζεγεηψλ ηνπ γπκλαζίνπ, ε νπνία έρεη 

πεξηζζφηεξν αθαδεκατθφ πξνζαλαηνιηζκφ.  

Καηά ηε κεηάβαζε ζην γπκλάζην νη απφθνηηνη ηνπ δεκνηηθνχ σο « πξσηάθηα» ηνπ 

γπκλαζίνπ, ζπλήζσο βξίζθνληαη ζε έλα απξφζσπν θαη κεγαιχηεξν ζρνιείν κε 

πεξηζζφηεξνπο θαη άγλσζηνπο καζεηέο. Πέξα, ινηπφλ, απφ ην γεγνλφο φηη ηα πξφζσπα 

ησλ ζπκκαζεηψλ ζην γπκλάζην είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο λέα θαη άγλσζηα, νη 

λενεηζεξρφκελνη καζεηέο, πνπ ζηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε ήηαλ νη « κεγάινη» 
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καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ, γίλνληαη μαθληθά νη κηθξφηεξνη καζεηέο ηνπ λένπ ζρνιείνπ 

(Βνχιγαξεο, Μαηζαγγνχξαο, 2007). 

ην δεκνηηθφ δίλεηαη πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηε βησκαηηθή κάζεζε κε ρξήζε άκεζεο 

επνπηείαο θαη ζχλδεζε ηεο γλψζεο κε ηελ θαζεκεξηλή δσή, ελζαξξχλεηαη ε νκαδηθή 

εξγαζία θαη ε αμηνιφγεζε είλαη πεξηζζφηεξν παηδαγσγηθή θαη απνδίδεηαη ζηηο 

κηθξφηεξεο ηάμεηο κε πεξηγξαθηθή βαζκνιφγεζε. Αληίζεηα ην Γπκλάζην είλαη 

πεξηζζφηεξν δαζθαινθεληξηθφ (Δπζηαζίνπ  Καξαγεσξγάθε 1985 , Μαηζαγγνχξαο 

1985) φπνπ δίλεη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ζηελ εκπέδσζε θαη ηελ 

αιγνξηζκηθή εθαξκνγή θαη φρη ηφζν ζηηο παηδαγσγηθέο θαη δηαπξνζσπηθέο πιεπξέο. 

Δλζαξξχλεηαη πεξηζζφηεξν ε αηνκηθή εξγαζία ελψ ε εμέηαζε είλαη πεξηζζφηεξν ηππηθή 

θαη απνδίδεηαη κε αξηζκεηηθή βαζκνινγία θαη κάιηζηα ζε δηαθνξεηηθή βαζκνινγηθή 

θιίκαθα. 

 

1.1.2 ύνδεζη Ππυηοβάθμιαρ και Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ  

 Τπάξρεη αδπλακία ζηε ζχλδεζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ δεκνηηθνχ θαη 

ηνπ γπκλαζίνπ.  

 Οη παηδαγσγηθέο πξνζδνθίεο ησλ θαζεγεηψλ δηαθέξνπλ απφ ην δεκνηηθφ ζην 

γπκλάζην. Δπηπιένλ νη γλψζεηο πνπ έρνπλ απνθηήζεη νη καζεηέο θαη νη ηθαλφηεηεο πνπ 

έρνπλ αλαπηχμεη ζην δεκνηηθφ παξαβιέπνληαη ζην γπκλάζην αθνχ νη απαηηήζεηο είλαη 

πνιχ δηαθνξεηηθέο.  

 

 

1.2 Οπιζμόρ ηυν νέυν ηεσνολογιών ζηην εκπαίδεςζη  

Ενχκε ζε κηα επνρή πνπ ηα πάληα γχξσ καο αιιάδνπλ. Αληηιακβαλφκαζηε φηη απηφ 

έρεη λα θάλεη κε ηνλ απμαλφκελν ξπζκφ ηεο ηερλνινγίαο ,ηηο λέεο εθεπξέζεηο, ηηο λέεο 

επηλνήζεηο-αλαθαιχςεηο. πλέπεηα φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ είλαη ε αιιαγή ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν άλζξσπνο ζθέθηεηαη θαη πξάηηεη. Πιένλ ελεξγεί κε κεγαιχηεξε 

απηνλνκία, πην γξήγνξα θαη κε λέα ζεκέιηα απνδνηηθφηεηαο. Όινη νη ηνκείο ηεο δσήο 

είλαη επεξεαζκέλνη απ' απηφ ην πλεχκα ηεο αιιαγήο.  

 

Όιν θαη πεξηζζφηεξν παξαηεξνχκε ηε κεγάιε επηξξνή πνπ αζθνχλ νη λέεο ηερλνινγίεο 

ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Οη ππνινγηζηέο, ην δίθηπν WorldWide Web, θαη ε 

δηαρπηηθφηεηα πνπ πξνζθέξεη ην Internet, έρεη παξαθηλήζεη πνιινχο εξεπλεηέο λα 

εμεηάζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ ηπρφλ λα έρνπλ ζην ηνκέα ηεο 

Παηδείαο. Ο εθπαηδεπηηθφο σθείιεη λα είλαη ελήκεξνο γη' απηά ηα κνλαδηθά παηδαγσγηθά 

θαη εθπαηδεπηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο πξηλ απνθαζίζεη 
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λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη θαη λα κελ θαηαιήμεη ζ' απηέο κφλνλ εμαηηίαο ηεο άκεηξεο, 

πξνζσπηθήο αγάπεο γηα ηελ ηερλνινγία ή απιψο επεηδή ζήκεξα ε ηερλνινγία θπξηαξρεί 

ζηελ θαζεκεξηλή δσή καο ζε φινπο ηνπο ηνκείο.  

 

Πξαγκαηηθά φκσο ζηνλ ηνκέα απηφ, ε ηερλνινγία έρεη πνιιά λα πξνζθέξεη πξνο 

φθεινο θαη ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο θνηλσλίαο. Οη κέζνη καζεηέο 

ζα απνθνκίζνπλ πνιιά νθέιε, ελψ νη ηδηνθπίεο δελ ζα πεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε, δηδαθηέα χιε νχηε ζα ρξεηάδεηαη λα αθνινπζνχλ αξγνχο ξπζκνχο 

εμαηηίαο κεξηθψλ άιισλ καζεηψλ. ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο ζα αλνηρζνχλ λένη 

νπηηθνί δξφκνη, ελψ ν αλαιθαβεηηζκφο ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ζα πάςεη λα ππάξρεη.  

 

χκθσλα κε ηνλ Niccolo Machiavelli : Γελ ππάξρεη ηίπνηα πην δχζθνιν απφ ην λα 

ζρεδηάζεηο, ηίπνηα πην αβέβαην απφ ηελ επηηπρία, ηίπνηα πην αδχλαην ζηελ πινπνίεζε 

απφ ηελ δεκηνπξγία ελφο λένπ ζπζηήκαηνο. Γηαηί ν δεκηνπξγφο ζα ζπλαληήζεη κεγάιε 

ερζξφηεηα απ' απηνχο πνπ σθεινχληαη απφ ηελ δηαηήξεζε ηνπ παιηνχ ζπζηήκαηνο, ελψ 

απφ ηελ άιιε ζα ζπλαληήζεη απιψο αδηάθνξνπο ππνζηεξηθηέο, εάλ νξηζκέλνη πξφθεηηαη 

λα απνθνκίζνπλ θάπνηα νθέιε απφ ην θαηλνχξην. 

 

Δίλαη γλσζηφ, ινηπφλ, φηη ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε ππάξρεη κηα ηζρπξή 

βηβιηνθεληξηθή παξάδνζε. ην πιαίζην απηφ, νη ζηφρνη, ν βεκαηηζκφο ηεο δηδαζθαιίαο 

θαη ην είδνο ηεο ζρέζεο κεηαμχ δηδαζθφλησλ – δηδαζθνκέλσλ πξνθχπηνπλ θαηά βάζε 

απφ ηελ νξγάλσζε πνπ παξέρεη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζρνιηθψλ 

εγρεηξηδίσλ πξνθχπηεη φηη απηά θηλνχληαη ζηε ινγηθή ηεο Πξνζθνξάο, ηεο Εήηεζεο θαη 

ηεο χλνςεο (Κνπηζνγηάλλεο 2010β). Πνπ ζεκαίλεη φηη πξνζθέξνπλ θάπνηα θείκελα ή 

θάπνηα ζεσξία (π.ρ. γξακκαηηθή), ζηελ ζπλέρεηα δεηνχλ απφ ηα παηδηά λα επηιχζνπλ 

θάπνηεο αζθήζεηο, ελψ ζην ηέινο ηεο ελφηεηαο επηρεηξείηαη (φρη πάληα) ζχλνςε ησλ 

φζσλ «έκαζαλ» ηα παηδηά ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα. Δίλαη πξνθαλέο φηη ζην πιαίζην 

απηφ ην θάζε κάζεκα αληηκεησπίδεηαη σο έλα άζξνηζκα επηκέξνπο ελνηήησλ – 

γλψζεσλ, ην νπνίν θαινχληαη δηδάζθνληεο θαη δηδαζθφκελνη λα «θαιχςνπλ» κέρξη ην 

ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Οη θνηλσληθά ηνπνζεηεκέλεο ζεκαζίεο ησλ ιέμεσλ θαη 

εθθξάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ελδεηθηηθέο απηήο ηεο ινγηθήο: «έβγαια ηελ 

χιε», «δχζθνιν λα βγάινπκε ηελ χιε εθέηνο» ή θαη εληνιέο απφ ηηο θεληξηθέο 
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ππεξεζίεο γηα θαηαγξαθή «ηεο έθηαζεο ηεο χιεο πνπ έρεη θαιπθζεί» θαηά πεξηφδνπο. 

Ζ αληίιεςε απηή εθβάιιεη θαη ζε αλάινγνπ ηχπνπ δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, φπνπ ην 

βηβιίν είλαη ν απνθιεηζηηθφο άμνλαο ηεο φιεο δηδαζθαιίαο κε ην ξφιν ηνπ καζεηή λα 

είλαη πεξηζσξηαθφο θαη λα εμαληιείηαη ζε κνλφηνλεο δηαδηθαζίεο επίιπζεο αζθήζεσλ ή 

κνλνιεθηηθψλ απαληήζεσλ ζε θιεηζηνχ ηχπνπ, ζπλήζσο, εξσηήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ.  

ην πξψην θεθάιαην, ινηπφλ, γίλεηαη κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαζθφπεζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο εμέιημεο κε ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ην ζεκεξηλφ ζρνιείν,φπσο εθθξάδεηαη κέζα 

απφ ηηο δηαθεξχμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο κεηα ηερλνινγηθά εξγαιεία 

(ππνινγηζηέο, ειεθηξνληθά βηβιία, δηαδξαζηηθνί πίλαθεο θιπ.) σο βαζηθά, εθπαηδεπηηθά 

εξγαιεία ζηελ ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα εληφο θαη εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. 

πγθεθξηκέλα ζα παξνπζηαζηνχλ ηα βηβιηνγξαθηθά επξήκαηα γηα ηε ζηάζε ησλ 

Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη θπξίσο ησλ Φηινιφγσλ ζηα ζεσξεηηθά καζήκαηα ηνπ 

εκεξήζηνπ, ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο εζηηάδνληαο ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο 

Γιψζζαο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ θαη ζηηο ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη 

πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα κπεζνχλ ζηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. αθφκε θαη ζε έλα εμ 

νξηζκνχ ζεσξεηηθφ κάζεκα κε ηελ εθπαηδεπηηθή αξσγή ηνπ θαζεγεηή Πιεξνθνξηθήο 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 

1.3 ε ποιοςρ απεςθύνονηαι  

 

ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα θάλνπκε κηα δηάθξηζε ησλ ππνινγηζηψλ. Σνπο 

ππνινγηζηέο σο απιή ηερλνινγία ηελ ζπλαληάκε ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο 

δσήο. Με ηελ εηζβνιή ηνπο ζηηο ηάμεηο, νη καζεηέο απνθηνχλ πξφζβαζε ζε λέεο πεγέο 

γλψζεο, έξρνληαη ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο καζεηέο  θαη νπζηαζηηθά έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε φ, ηη ζέινπλ, απφ φπνπ ην ζέινπλ θαη φπνηε ην ζέινπλ, κε 

κνξθή πην πξνζηηή θαη νηθεία ζηνπο ίδηνπο, πάληνηε φκσο κε ηελ βνήζεηα θαη 

θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 
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Ζ ζπλερηδφκελε θαη ξαγδαία αλάπηπμε ζηελ επηζηήκε θαη ζηελ ηερλνινγία, θάλνπλ φιν 

θαη πεξηζζφηεξν ηηο γλψζεηο θαη ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο λα πξνζηίζεληαη θαζεκεξηλά, 

πξάγκα πνπ θάλεη απαξαίηεηε ηελ ζπλερή κφξθσζε θαη ηερλνινγηθή θαηάξηηζε ηνπ 

καζεηή. πλεπψο, ινηπφλ, ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο κέζσ ηνπ ππνινγηζηή είλαη ζπλερψο 

ελεκεξσκέλνο γξήγνξα, απιά θαη επνηθνδνκεηηθά γηα νηηδήπνηε ιακβάλεη ρψξα εληφο 

θαη εθηφο ησλ γεσγξαθηθψλ ζπλφξσλ φπνπ δηακέλεη. 

 

1.4 Σί πποζθέποςν οι νέερ ηεσνολογίερ ζηην εκπαίδεςζη  

Όζνλ αθνξά ην ζρνιείν ν ππνινγηζηήο δελ πξφθεηηαη λα θαηαξγήζεη νχηε ην ζρνιηθφ 

βηβιίν νχηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Αληίζεηα, νη ηειεπηαίνη είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ 

επηηπρία ηνπ λένπ είδνπο δηδαζθαιίαο. Φπζηθά ε ρξεζηκνπνίεζε ειεθηξνληθψλ  

ππνινγηζηψλ ζηηο ηάμεηο ζα θέξεη πνιιέο αλαθαηαηάμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο. αλ 

πξψηε ζπλέπεηα ζα έρεη λα θαηαξγεζνχλ θάπνηεο ζηεξεφηππεο, δηδαθηηθέο κέζνδνη, ην 

νπνίν ηξνκάδεη πνιινχο.  

Δθφζνλ νη απαξαίηεηεο βάζεηο ζα δνζνχλ ζηνπο καζεηέο απφ ηνπο ππνινγηζηέο, νη 

θαζεγεηέο ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε δελ ζα είλαη πιένλ αλαγθαζκέλνη λα 

νξγαλψλνπλ ην κάζεκα ηεο απξηαλήο κέξαο, λα κέλνπλ πηζηνί ζην βηβιίν χιεο, λα 

εηνηκάδνπλ δηαγσλίζκαηα ή λα βαζκνινγνχλ ηνπο καζεηέο. Έξγν ησλ θαζεγεηψλ ζα 

είλαη λα ζέηνπλ θξίζηκεο εξσηήζεηο θαη λα αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηηο 

αλζξψπηλεο αηζζήζεηο. Με ηνλ λέν ηξφπν δηδαζθαιίαο ζα έρνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα 

λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ θαζέλα καζεηή μερσξηζηά θαη ηηο αλάγθεο ηνπ, γηαηί κφλν νη 

ίδηνη γλσξίδνπλ ηηο αδπλακίεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ.  

Δπίζεο νη θαζεγεηέο ζα κπνξνχλ λα νξγαλψλνπλ πξναηξεηηθά ζεκηλάξηα, ζπδεηήζεηο, 

δηαιέμεηο, αθφκα θαη αλαζέζεηο εξγαζηψλ ζε νκάδεο καζεηψλ. Έηζη νη θαζεγεηέο ζα 

απμήζνπλ θαη ζα επεθηείλνπλ ηελ εθπαίδεπζε πέξα απφ ηα φξηα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ 

Ζ/Τ ρσξίο λα ηνπο πεξηνξίδεη νχηε ε ζπγθεθξηκέλε χιε νχηε ν ρξφλνο. Οη καζεηέο ζα 

επσθεινχληαη απφ ηελ πνηθηιία ζεκάησλ θαη ζα είλαη ειεχζεξνη λα εκβαζχλνπλ ζε 

ζέκαηα πνπ ηνπο θεληξίδνπλ πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ.  

Ζ επηηπρία ησλ θαζεγεηψλ ζα είλαη δεδνκέλε, γηαηί ζα έρνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν λα 

πξνεηνηκάζνπλ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηδαληθέο ζπλζήθεο γηα λα ηηο 
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κεηαιακπαδεχζνπλ ζηνπο καζεηέο, νη νπνίνη ζα είλαη θαιχηεξα ελεκεξσκέλνη θαη ζα 

έρνπλ άιιε ζπκπεξηθνξά, αθνχ νη ίδηνη ζα έρνπλ επηιέμεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν ηα παηδηά ζα ζπδεηνχλ γηα δεθάδεο ρηιηάδεο ζέκαηα ζηα δψδεθα ρξφληα 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζα εθηεζνχλ ζε πνηθίιεο απφςεηο δηακνξθψλνληαο 

θξηηηθή ζθέςε θαη δηεπξχλνληαο ηνπο πλεπκαηηθνχο ηνπο νξίδνληεο πέξαλ ηνπ ζρνιηθνχ 

εγρεηξηδίνπ θαη ηεο πξνθαζνξηζκέλεο, ζρνιηθήο χιεο.  

Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη φηη ε αηνκηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα επαλέιζεη θαη ζα 

πάςνπλ πηα λα είλαη ν έλαο πηζηφ αληίγξαθν ηνπ άιινπ, ελψ ε θησρή - ειιηπήο 

δηδαζθαιία [είηε απφ έιιεηςε δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ είηε απφ άιινπο, θνηλσληθνχο 

παξάγνληεο] δελ ζα απνηεινχλ πιένλ δηθαηνινγία. 

 

1.5 Γιδαζκαλία με νέερ ηεσνολογίερ  

Μία άιιε θαηλνηνκία ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο είλαη εθείλε ηνπ ξφινπ ηνπ 

δαζθάινπ. Πξηλ απφ ιίγν δηάζηεκα θπξηαξρνχζε ε δαζθαινθεληξηθή αληίιεςε γηα ην 

ζρνιείν. Ο δάζθαινο ήηαλ απηφο πνπ «ήμεξε» θαη νη καζεηέο απηνί πνπ έπξεπε λα 

«κάζνπλ». Απηή ε λννηξνπία άξρηζε λα ππνρσξεί θαη κάιηζηα επηηεχρζεθε κε ηελ 

είζνδν ησλ ππνινγηζηψλ ζηα ζρνιεία, νη νπνίνη θαηήξγεζαλ ην κνλνπψιην ηνπ 

δαζθάινπ θαη δηεθδίθεζαλ λα πάξνπλ ηε ζέζε ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ, ηε κνλαδηθή έσο 

ηφηε πεγή γλψζεο εληφο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.  

Βάζε πξέπεη λα δνζεί φρη απιά ζηελ ρξήζε, αιιά ζηελ ζσζηή ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή 

γηα λα έρεη πξαγκαηηθή, δηδαθηηθή αμία. πγθεθξηκέλα αλ ππάξρεη έλαο ππνινγηζηήο 

ζηελ αίζνπζα πνπ ζα ηνλ ρεηξίδεηαη ν θαζεγεηήο δείρλνληαο θάπνηα πξάγκαηα ζηελ 

ηάμε, θαη νη καζεηέο εάλ έρνπλ έλα βηβιίν πνπ ζα πξέπεη λα απνζηεζίζνπλ πξνθεηκέλνπ 

λα "κάζνπλ" ηνλ ππνινγηζηή, δελ είλαη ε ελδεδεηγκέλε, εθπαηδεπηηθή ιχζε πνπ ζα 

πξνάγεη ηελ ζθέςε θαη ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή. Σα παηδηά ζα πξέπεη λα 

πεξάζνπλ πνιιέο ψξεο κπξνζηά ζην πιεθηξνιφγην ρσξίο ηελ παξέκβαζε θαλελφο. Οη 

θαζεγεηέο ζα πξέπεη λα αιιάμνπλ λννηξνπία θαη λα ζηακαηήζνπλ λα ειέγρνπλ ηελ ξνή 

ησλ πιεξνθνξηψλ, φπσο θάλνπλ ηψξα, γηαηί έηζη θαη ζα κπινθάξνπλ ηε δχλακε ησλ 

ππνινγηζηψλ θαη νη ίδηνη ζα κείλνπλ εγθισβηζκέλνη ζην ζεκεξηλφ, αλεπαξθέο, 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. θνπφο ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη ε εμαζθάιηζε ησλ ζπλζεθψλ 
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εθείλσλ, ψζηε ε εθπαίδεπζε λα δηακνξθψλεη θαη λα αλαπηχζζεη έλα νινθιεξσκέλν 

άηνκν θαη φρη κφλν ηελ δηαλνεηηθή ηνπ πιεπξά.  

Άξα ν λένο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη ξφινο ζπληνληζηή θαη ζπκβνχινπ θαη φρη 

εθείλνο ηνπ κεηαδφηε ηεο γλψζεο. Γελ πξνζθέξεη έηνηκε ηελ ιχζε, αιιά νξγαλψλεη 

έηζη ην κάζεκα ψζηε λα ηελ αλαθαιχπηνπλ νη ίδηνη νη καζεηέο. Ο δάζθαινο απιψο 

παξαθνινπζεί, ειέγρεη θαη ζπδεηά ην πξφβιεκα. Απηφο ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

αληηζηνηρεί παηδαγσγηθά ζηελ ελεξγεηηθή κάζεζε κέζα απφ ηελ αλαθάιπςε θαη ηνλ 

πεηξακαηηζκφ ηνπ ίδηνπ ηνπ καζεηή κε ηα λέα κέζα ηερλνινγίαο θαη κε ηηο ακέηξεηεο, 

εθπαηδεπηηθέο θαη κε δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ πξνζθέξνπλ. 

Ο ειεθηξνληθφο δξφκνο κφιηο πξφζθαηα δηείζδπζε ζηα παλεπηζηήκηα. Πεηξακαηηζκνί 

κε ηελ ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ άξρηζαλ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

ε παγθφζκηα ζεκηλάξηα πνηθίιεο ζηξαηεγηθέο, πνιπκέζα θαη άιιεο, εθπαηδεπηηθέο 

ηερλνινγίεο ρξεζηκνπνηνχληαη παξάιιεια κε ηηο παξαδνζηαθέο.  

To 1994 έγηλε ε πξψηε πξνζπάζεηα γηα δεκηνπξγία θαη νινθιήξσζε κηαο πξνζπάζεηαο 

παγθφζκηαο αιιειεπίδξαζεο, πξνζθέξνληαο ηελ ζεηξά απηή ησλ καζεκάησλ ζε 125 

ζπνπδαζηέο ζε 7 δηαθνξεηηθέο Δπξσπατθέο ρψξεο, παξέρνληαο θαη ηειε-ζπλδηάιεμε. 

ηελ ζπλδηάιεμε απηή ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ε παζεηηθή δηδαζθαιία [απάληεζε ζηηο 

εξσηήζεηο ησλ ζπνπδαζηψλ] θαη ε ελεξγεηηθή δηδαζθαιία [ζέηνληαο θξίζηκα 

εξσηήκαηα].  

Μφλν κέζα ζην πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ [αίζνπζα δηδαζθαιίαο] κπνξεί θαζέλαο λα 

εθηηκήζεη ηελ ζπλεηζθνξά θαη ηηο ζπλέπεηεο ησλ πνιπκέζσλ ζηνπο καζεηέο αιιά θαη 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα επηηεπρζεί έλαο ηέηνηνο ζθνπφο είλαη 

ε ζπγθξηηηθή, θξηηηθή ζεψξεζε. Ζ ζπλεζέζηεξε κνξθή ηέηνησλ πεηξακαηηζκψλ είλαη, 

αξρηθά, ε ζπκπιήξσζε νξηζκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ γχξσ απφ ηελ αληίιεςε ησλ 

παηδηψλ γηα ηηο ζχγρξνλεο, παηδαγσγηθέο κεζφδνπο θαη ηελ ρξήζε ησλ λέσλ, 

ηερλνινγηθψλ κέζσλ ζηε δηδαζθαιία κάζεζεο.  

Καηά ην δεχηεξν ζηάδην, νκνηνγελέο θνηλφ [ζπνπδαζηέο ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ θαη κε ηελ 

ίδηα γλψζε] ρσξηζκέλν ζε δχν νκάδεο παξαθνινπζεί ηελ ίδηα δηάιεμε, απφ ηνλ ίδην 

νκηιεηή. ηελ πξψηε φκσο νκάδα ν νκηιεηήο ρξεζηκνπνηεί παξαδνζηαθά παηδαγσγηθά 

κέζα [πίλαθα, πξνβνιέα, δηαθάλεηεο θ.α.] ελψ ζηελ άιιε νκάδα, ρξεζηκνπνηεί ηελ λέα 

ηερλνινγία. 
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Μεηά απφ θάζε δηάιεμε νη ζπνπδαζηέο θαζψο επίζεο θαη νη εθπαηδεπηηθνί απαληνχλ 

πάιη ζε εξσηεκαηνιφγηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ιακβάλνπκε φζν ην δπλαηφλ πην έγθπξα 

απνηειέζκαηα θαη νδεγνχκαζηε ζε ζσζηά ζπκπεξάζκαηα.  

 

1.6  Πλεονεκηήμαηα - Μειονεκηήμαηα από ηη σπήζη ηος Η/Τ 

Ζ ρξήζε ηνπ Ζ/Τ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ ηάμε κπνξεί λα επηηεπρζεί κε 

πνηθίινπο ηξφπνπο, έηζη ψζηε λα εμππεξεηεί ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο, φπσο ε εκπέδσζε 

ηεο δηδαγκέλεο χιεο (Νηξελνγηάλλε, 2009:237, Παπαδαληήι, 2005:18). Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα λα γίλεη απηφ, είλαη ε γλψζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ Ζ/Τ, φρη κφλν απφ 

ηνπο δαζθάινπο αιιά θαη απφ ηνπο καζεηέο (Υαηδεδήκνπ, 2007:232). Λφγσ ηεο 

επίδξαζεο ηνπ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ, αμίδεη λα αλαθεξζνχκε ηφζν ζηα νθέιε φζν 

θαη ζηηο αδπλακίεο ηεο ρξήζεο ηνπ (Νηξελνγηάλλε, 2009:353, Σνπκπαλάθεο, ρ.ρ:7).   

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ηα νθέιε ηνπ Ζ/Τ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

ππεξηεξνχλ ησλ κεηνλεθηεκάησλ. Απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη ν Ζ/Τ είλαη ηδηαίηεξα 

ρξήζηκνο θαη κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο, εμαζθαιίδνληαο 

ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα κάζεζεο (Νηξελνγηάλλε, 2009:216). Σν πην αμηφινγν 

πιενλέθηεκα ηνπ Ζ/Τ είλαη ε αιιειεπηδξαζηηθφηεηα, δειαδή ε δπλαηφηεηα λα ζέηεη 

εξσηήκαηα ζηνπο καζεηέο, πξνθαιψληαο ηνπο λα απαληήζνπλ θαη έηζη λα 

αμηνινγεζνχλ (Γεκεηξαθνπνχινπ, 2004:27, Υαηδεδήκνπ, 2007:232). Ζ δπλαηφηεηα 

απηή, ζπκβάιεη ζηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ καζεηψλ θαη πξνζθέξεη δξαζηεξηφηεηεο 

ρξεζηκνπνηψληαο κέζα, φπσο ην θείκελν, ην νπηηθφ πιηθφ, ηνλ ήρν θαη ην βίληεν 

(Μαιηάξαο, Πξνθφπεο, 2014:23, Μπέθνο, Γφληζνπ, Ηαθσβίδνπ, Γεκεηξηάδνπ, 2015, & 

Πνχινπ, 2006:25). Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ν καζεηήο ζπκκεηέρεη ζηε κάζεζε 

αλάινγα κε ηηο δπλάκεηο ηνπ (ηθψια, Σζακαδηά, 2007:89, Υαηδεδήκνπ, 2007:333) θαη 

αηζζάλεηαη ιηγφηεξε απεηιή˝ φηαλ ειέγρεηαη απφ ηνλ ππνινγηζηή απφ φηη απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ην πνζνζηφ ιαζψλ (Πνχινπ, 2006:147). 

Παξάιιεια, ν Ζ/Τ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί θαη λα παξνπζηάζεη πιεζψξα πιεξνθνξηψλ, 

θαζψο θαη λα ηηο θσδηθνπνηήζεη κε ηελ αμηνπνίεζε εηθφλαο, θίλεζεο θαη ήρνπ. 

πλεπψο, ππάξρνπλ κεγάιεο πηζαλφηεηεο λα απνζεθεπηνχλ νη πιεξνθνξίεο ζηε κλήκε 

ησλ καζεηψλ, εθφζνλ ελεξγνπνηνχληαη νη πεξηζζφηεξεο αηζζήζεηο ηνπο θαηά ηε 
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δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο (Βνχιηζηνπ, 2007:18, Γεκεηξαθνπνχινπ, 2004:103, 142). 

Δηδηθφηεξα, ε ελεξγνπνίεζε ησλ αηζζήζεσλ είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ δεκηνπξγία 

δεμηνηήησλ ζηνλ γισζζηθφ θαη ζηνλ καζεκαηηθφ αλαιθαβεηηζκφ (Πνχινπ, 2006:147). 

Έλα αθφκε πιενλέθηεκα ηνπ Ζ/Τ, είλαη φηη δε ζέηεη ζην πεξηζψξην ην ξφιν ηνπ 

δαζθάινπ θαη ην έξγν πνπ παξάγεη (Πνχινπ, 2006:151). Πξνσζεί δηδαθηηθά κέζα θαη 

δξαζηεξηφηεηεο εθζέηνληαο ην δηδαθηηθφ πιηθφ ζηνπο καζεηέο, θαζψο ν ξφινο ηνπ είλαη 

βνεζεηηθφο ζηελ ηάμε (Νηξελνγηάλλε, 2009:217). πκπιεξσκαηηθά, ην δηδαθηηθφ 

πιηθφ κέζσ ηνπ Ζ/Τ κπνξεί λα θαηαζηεί θαιχηεξν, φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηά ηνπ κέζσ 

παξνπζηάζεσλ, λα ειαηησζεί ν ρξφλνο ζρεδίαζεο, αλαπαξαγσγήο θαη παξαγσγήο ηνπ 

(Νηξελνγηάλλε, 2009:31). 

Πην ζπγθεθξηκέλα ν Ζ/Τ σο γλσζηηθφ αληηθείκελν, ζπκβάιεη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ 

δπλαηνηήησλ, ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη γλψζεσλ ηνπ ππνινγηζηή, δίλνληαο έλα 

ζεκαληηθφ έλαπζκα ζηνπο ζεκεξηλνχο καζεηέο θαη απξηαλνχο πνιίηεο (Αλαζηαζηάδεο, 

2003:45, Πνχινπ, 2006:7, νινκσλίδνπ, 2001:100 & Σζηθαιάθε, Βαιαηίδεο, 

2010:137). 

Χο γλσζηηθφ εξγαιείν, κπνξεί λα γίλεη επνπηηθφ πνιπκέζν δηδαζθαιίαο, θαζψο 

πξνζθέξεη ζηε ζρνιηθή ηάμε πιεζψξα πιεξνθνξηψλ, φρη κφλν απφ δίθηπα αιιά θαη 

απφ ζπγθεθξηκέλα ινγηζκηθά, ηα νπνία κπνξνχλ λα έρνπλ ηε κνξθή 

αιιειεπηδξαζηηθψλ πνιπκέζσλ, πξνζνκνίσζεο θαη εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ 

(Αλαζηαζηάδεο, 2003:45, Καθιακάλεο, 2005:136, Πνχινπ, 2006:50 & Σζηθαιάθε, 

Βαιαηίδεο, 2010:137). 

Όζνλ αθνξά ηα αιιειεπηδξαζηηθά πνιπκέζα, πνπ κπνξεί λα εκθαλίδνπλ ηα ινγηζκηθά, 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ελεξγνπνηνχλ ηηο πεξηζζφηεξεο αηζζήζεηο ησλ καζεηψλ, λα 

πξνσζνχλ ηξφπνπο επηθνηλσλίαο, θαζψο επίζεο θαη λα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

δηακεζνιαβεηηθφ κέζν ζχλδεζεο κε άιια ειεθηξνληθά κέζα (Μεηζαξά, 2010:146, 

Σζηθαιάθε, Βαιαηίδεο, 2010:137). Δπηπξνζζέησο, ζρεηηθά κε ηε κνξθή ηεο 

πξνζνκνίσζεο, δειαδή ηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα, δίλνληαη νξγαλσκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηε κνξθή παηρληδηνχ (Σζηθαιάθε, Βαιαηίδεο, 2010:137) πνπ 

ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε λέσλ γλψζεσλ απφ ηνπο καζεηέο (Πνχινπ, 2006:50). 
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Χο εξγαιείν επηθνηλσλίαο θαη αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ, ν Ζ/Τ ζπληειεί ζηε ρξήζε 

βάζεσλ δεδνκέλσλ γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ζηε ρξήζε δηθηχσλ γηα 

επηθνηλσλία κε άιινπο καζεηέο (Πνχινπ, 2006:51, Σζηθαιάθε, Βαιαηίδεο, 2010:137). 

Σέινο, ν ππνινγηζηήο σο επνπηηθφ κέζν δηδαζθαιίαο ζε βαζηθά γλσζηηθά αληηθείκελα, 

φπσο ε γιψζζα, ηα καζεκαηηθά θαη νη ηέρλεο, ρξεζηκνπνηεί ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ 

πνιπκέζσλ (εηθφλα, ήρν, κνπζηθή, θείκελν, γξαθηθά), πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζεη 

δηαδηθαζίεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ καζεηή (Πνχινπ, 2006:50, νινκσλίδνπ, 

2001:109-110). 

Δληνχηνηο, δε παχνπλ λα ππάξρνπλ θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα πνπ δπζρεξαίλνπλ ην 

καζεζηαθφ έξγν. Έλα κεηνλέθηεκα ινηπφλ ηεο ρξήζεο ηνπ Ζ/Τ, είλαη ε 

απνθνηλσληθνπνίεζε, φρη κφλν ηνπ αηφκνπ αιιά θαη ηεο κάζεζεο (Γεκεηξαθνπνχινπ, 

2004:144). Απηφ ζπκβαίλεη, ζε πεξίπησζε πνπ δάζθαινο δε ζρεδηάδεη ηελ εθπαηδεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, αιιά παξνπζηάδεη ηε γλψζε κφλν κέζσ εηθφλαο θαη βίληεν, 

απνξξνθψληαο ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ, κε απνηέιεζκα λα κελ εληζρχεηαη ε 

δηαινγηθή δηαδηθαζία (Γεκεηξαθνπνχινπ, 2004:145, ηθψια, Σζακαδηά, 2007:9). 

Ζ εκπηζηνζχλε πνπ δείρλνπλ νη καζεηέο ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνζιακβάλνπλ 

ζπληειεί ζπρλά ζηελ θαηάρξεζε θαη εμάξηεζή ηνπο απφ ηνλ ππνινγηζηή(Παπαδαληήι, 

2005:26, ηθψια, Σζακαδηά, 2007:9) . Οη ελέξγεηεο απηέο είλαη πηζαλφλ λα νδεγήζνπλ 

ζε κείσζε ησλ ηθαλνηήησλ, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ αλ δε ηνλ ρξεζηκνπνηνχζαλ 

(Παπαδαληήι, 2005:26, ηθψια, Σζακαδηά, 2007:9). 

Δμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη, νη καζεηέο πνπ αθηεξψλνπλ αξθεηέο ψξεο 

κπξνζηά ζηελ νζφλε ελφο ππνινγηζηή, θηάλνπλ ζην ζεκείν λα πξνηηκνχλ ηελ 

απνθιεηζηηθή ζρέζε κε απηφλ θαη φρη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο 

(Γεκεηξαθνπνχινπ, 2004:146, Καλάθεο, 1999:180). Όπσο πξνθχπηεη, αλαπηχζζεηαη 

κηα ζρέζε εμάξηεζεο καζεηή – ππνινγηζηή, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

απνκφλσζε θαη πεξηζσξηνπνίεζε ηνπ καζεηή απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

(Βνχιηζηνπ, 2007:18, Γεκεηξαθνπνχινπ, 2004:146, Καλάθεο, 1999:180 & Κέθθεξεο, 

2010:135). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί ηέινο, φηη ε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ κπνξεί λα ζπκβάιεη αξλεηηθά θαη ζηελ 

πγεία ηνπ καζεηή. Απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο, φηη κέζσ ηεο πνιχσξεο νπηηθήο 
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επαθήο κε ηνλ ππνινγηζηή, ν καζεηήο κπνξεί λα εκθαλίζεη πξνβιήκαηα φπσο θφπσζε, 

πνλνθέθαιν θαη θνχξαζε καηηψλ (Βνχιηζηνπ, 2007:18, ηθψια, Σζακαδηά, 2007:9). 

πκπεξαζκαηηθά, ν Ζ/Τ είλαη έλα εξγαιείν πνπ παξέρεη πνιιέο δπλαηφηεηεο ηφζν 

ζηνπο δαζθάινπο φζν θαη ζηνπο καζεηέο, θαζψο δηαζέηεη αλεμάληιεηεο εθαξκνγέο θαη 

δηαρεηξίδεηαη κεγάιν φγθν πιεξνθνξηψλ (Μεηζαξά, 2010:146, Παπαδαληήι, 2005:24). 

Βέβαηα δε ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη απηφ ην εξγαιείν, σο έλα κέζν πνπ επηιχεη 

εμνινθιήξνπ πξνβιήκαηα, αληηθαζηζηά ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη αληηθαζηζηά ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (Πνχινπ, 2006:62). 

Σα παηδηά έρνπλ αλάγθε λα κάζνπλ λα δηακνξθψλνπλ θαη λα αλαπηχζζνπλ δηα-

πξνζσπηθέο ζρέζεηο, φζε αλάγθε έρνπλ λα κνξθσζνχλ, ίζσο θαη πεξηζζφηεξε. Με ηελ 

λέα φκσο ηερλνινγία ε επηθνηλσλία έρεη αιιάμεη ζειίδα. Μέζσ ηνπ Internet κπνξνχλ νη 

καζεηέο λα κελ πεξηνξίδνπλ ηηο θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο ηνπο ζε άηνκα ηεο 

ζπλνηθίαο ή ηεο πφιεο ηνπο, αιιά κπνξνχλ λα ζπλνκηινχλ κε άηνκα πνπ βξίζθνληαη 

ρηιηάδεο ρηιηφκεηξα καθξηά, ζε νπνηνδήπνηε άιιν έζλνο. Σν κέγεζνο ηνπ θφζκνπ 

γίλεηαη αηζζεηά κηθξφηεξν θαη νη άλζξσπνη δηαθφξσλ πνιηηηζκψλ έξρνληαη ζε επαθή 

καζαίλνληαο ν θαζέλαο γηα ηνλ άιινλ θαη απφ ηνλ άιινλ.  

 

1.7 Ανακεθαλαίυζη – Γιαπιζηώζειρ και παπαηηπήζειρ ζηο θευπηηικό μέπορ ηηρ 

επγαζίαρ 

 

Ζ εηζβνιή ησλ ππνινγηζηψλ ζηα ζρνιεία είρε σο θπζηθή ζπλέπεηα λα γίλνπλ πνιιέο 

αλαθαηαηάμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. αλ πξψηε ζπλέπεηα είρε λα θαηαξγεζνχλ 

θάπνηεο δηδαθηηθέο κέζνδνη, ην νπνίν δπζαξέζηεζε πνιινχο. Μεξηθνί εθ-παηδεπηηθνί 

ίζσο λα θνβνχληαη λα αθήζνπλ πνιιά απφ ηα ησξηλά ηνπο θαζήθνληα ηα νπνία έρνπλ 

ζπλεζίζεη. Απηνί ίζσο δηζηάζνπλ ή ίζσο αθφκα πνιεκήζνπλ ην λέν πξφγξακκα, 

θνβνχκελνη φηη ε δηθή ηνπο ζέζε ζα ππνβηβαζηεί. Ο θφβνο απηφο είλαη θαηαλνεηφο 

αιιά αβάζηκνο, γηαηί κε ηελ ζσζηή ρξεζηκνπνίεζε ηεο απεξηφξηζηεο δχλακεο ησλ 

ππνινγηζηψλ ζα θαηαθέξνπλ ηφζα, φζα δελ ζα θαηάθεξλαλ πνηέ κε ηηο παξαδνζηαθέο 

κεζφδνπο. Έηζη κέζα ζ' απηήλ ηελ ζπλνιηθή αλαβάζκηζε ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ 

θαηαηάζζεηαη θαη ε εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα πξέπεη λα είλαη καδηθή θαη 
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λα θαιχπηεη φιεο ηηο βαζκίδεο θαη φιεο ηηο εηδηθφηεηεο. Απηφ ζα είλαη ην ηίκεκα πνπ ζα 

πξέπεη λα πιεξψζνπλ θαη σο αληακνηβή ζα έρνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε φηη ηειηθά πέηπραλ 

ην θαζήθνλ ηνπο σο εθπαηδεπηηθνί.  

Δθπαηδεπηηθνί θαη πιεξνθνξηθή αιιεινζπκπιεξψλνληαη. Δλψ νη ππνινγηζηέο έρνπλ ηε 

δχλακε γηα λα θαζνδεγνχλ θαη λα δηαθσηίδνπλ, νη θαζεγεηέο σο άλζξσπνη ζα 

εθπαηδεχνπλ θαη ζα κνξθψλνπλ. Απηνί ζα εμαζθαιίζνπλ έλα θαζαξά αλζξψπηλν 

ζηνηρείν ζηελ εθπαίδεπζε, ελψ ζα αθήλνπλ ηνπο ππνινγηζηέο λα κεηαβηβάδνπλ 

πιεξνθνξίεο. Οη ππνινγηζηέο ζα θαζνδεγνχλ θαη νη θαζεγεηέο ζα εθπαηδεχνπλ.  

Ο ππνινγηζηήο εληάζζεηαη ζε κηα πνξεία εμέιημεο πνπ έρεη αξρίζεη λσξίηεξα. ε φια 

απηά ηα ρξφληα πνιιά θέληξα δηακνξθψλνπλ λέεο κεζφδνπο, πην αλεπηπγκέλα πιηθά θαη 

θαηλνχξγηεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο. Δίλαη ζεκαληηθφ ηα λέα απηά πξνγξάκκαηα λα 

είλαη ζπλέρεηα ησλ ήδε ππαξρφλησλ θαη λα κελ είλαη ηειείσο απνθνκκέλα απφ' απηά. Ζ 

πνξεία απηήο ηεο εμέιημεο δελ έρεη ζηακαηήζεη. Οη επηζηήκνλεο ππφζρνληαη πνιιέο 

αλαθαιχςεηο γηα ην κέιινλ κε ηηο νπνίεο πνιινί πηζηεχνπλ φηη ζα ιχζνπλ ην πξφβιεκα 

ηεο παηδείαο, ελψ νη πην δχζπηζηνη εθθξάδνπλ ακθηβνιίεο. 

Όπσο δηαπηζηψζεθε, ινηπφλ, απφ ηε βηβιηνγξαθία, νη Νέεο Σερλνινγίεο απνηεινχλ 

κέζν ζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δηαζέηνπλ πνηθίια ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε 

νπηηθνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο, ν έιεγρνο ηεο κάζεζεο, ε αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο 

θαη ησλ θηλήηξσλ ηεο, θαζψο θαη ε απζεληηθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά, ζπκκεηέρνπλ εμ νινθιήξνπ ζηε δηακφξθσζε ηνπ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο. Δπηπξφζζεηα, νη ΣΠΔ εκθαλίζηεθαλ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ην 

1970 θαη δηέλπζαλ κηα ζπνπδαία πνξεία κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Καηάθεξαλ λα 

πεηχρνπλ νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ 

νινθιεξσηηθά ζε απηφ. Αθφκε, δηαπηζηψζεθε φηη ν Ζ/Τ είλαη έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία ησλ ΣΠΔ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζρνιείν. 

χκθσλα ινηπφλ κε ηελ νισκνλίδνπ (2001), ν Ζ/Τ είλαη «έλα κεηα-κέζν πνπ 

επηηξέπεη ηελ επεμεξγαζία, απνζήθεπζε θαη δηάδνζε πιεξνθνξηψλ θάζε κνξθήο, ελψ 

πξνζθέξεη λέεο πξννπηηθέο επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο, ελζσκαηψλνληαο ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ». Ζ πξνζθνξά ηνπ Ζ/Τ έγθεηηαη ζηελ 

αιιειεπηδξαζηηθφηεηα ηνπ κε ηνπο καζεηέο, ζηελ αλαδήηεζε θαη επεμεξγαζία κεγάινπ 

φγθνπ πιεξνθνξηψλ κέζσ ηεο θσδηθνπνίεζεο θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ βνεζεηηθνχ 

ξφινπ ηνπ δαζθάινπ. Δληνχηνηο, ε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 
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απνθνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηψλ, δηφηη δελ πξνσζεί ηελ δηαινγηθή δηαδηθαζία. 

Δπίζεο, ε πνιχσξε ρξήζε απφ ηνπο καζεηέο κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζηελ 

πγεία ηνπο. 

Όζνλ αθνξά ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαπηζηψζεθε, φηη ηάζζνληαη ππέξ ηεο 

εηζαγσγήο ηνπ Ζ/Τ ζηελ ηάμε, εθφζνλ ηνλ δέρνληαη σο έλα ππνζηεξηθηηθφ εξγαιείν 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Χζηφζν, ε άπνςή ηνπο επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ηε γλψζε θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ απνθηήζεη γχξσ απφ απηφλ. Δπηπξφζζεηα, 

έρεη δηαπηζησζεί φηη ε έληαμε ησλ ΣΠΔ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, εληζρχεη 

ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, δηφηη πξνζθέξεη ίζεο επθαηξίεο κάζεζεο, πξνσζεί ηελ 

ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηηο λέεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ειαηηψλεη ην νηθνλνκηθφ 

θφζηνο. Αμίδεη φκσο λα ζεκεησζεί, φηη γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε έληαμή ηνπο, ζα 

πξέπεη λα πξνεγεζεί ε θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε γλσξηκία κε ηηο ΣΠΔ, ζέηνληαο 

ην καζεηή ζην θέληξν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη ε χπαξμε πιηθνηερληθήο 

ππνδνκήο. Γε ζα πξέπεη λα παξαιεθζεί φηη ε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ινγηζκηθψλ, έρεη 

απψηεξν ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο (Γεσξγίνπ, Κάππνο, Λαδηάο, 

Μηθξφπνπινο, Μπέιινπ, 2010:59, Μηθξφπνπινο, Σδηκνγηάλλεο, Υαιθηά, 1999:14 & 

Slavin, 2007: 421). Μέζσ νπζηαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, 

ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο θαη εκβάζπλζεο ζεκάησλ, ηα νπνία νη καζεηέο δε κπνξνχζαλ λα 

θαηαλνήζνπλ λσξίηεξα, κπνξεί λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο απηφο (Καιαληδήο, 2011:7). 

Χζηφζν, ε αιφγηζηε ρξήζε ηνπο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζπλέπεηεο ζηνπο ρξήζηεο.  
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2ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ: Σ.Π.Δ. ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΙ 

 

2.1 Η ζσέζη ηυν εκπαιδεςηικών με ηιρ Σεσνολογίερ ηηρ Πληποθοπίαρ και ηυν 

Δπικοινυνιών. 

Οη ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.) έρνπλ έλα επξχ θάζκα 

ρξήζεσλ θαη εθαξκνγψλ, δίλνπλ ιχζεηο θαη δηεπθνιχλνπλ ηε θαζεκεξηλή  δσή ησλ 

αλζξψπσλ. πγθεθξηκέλα ε έληαμε ησλ Σ.Π.Δ. ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο έδσζε ιχζεηο 

ζε πνιιά πξνβιήκαηα, πξνθάιεζε φκσο θαη πνηθίιεο αληηδξάζεηο. Ζ ηερλνινγία δελ 

έγηλε απνδεθηή κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη ζηνλ ίδην βαζκφ απφ φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Πνιινί είλαη απηνί πνπ πηζηεχνπλ φηη ε ρξήζε ηεο ζπκβάιιεη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, ελψ άιινη πηζηεχνπλ φηη νη Σ.Π.Δ. φηαλ εληάζζνληαη ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο ρσξίο θνηλσληθφ θη εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ ηφηε δεκηνπξγνχληαη 

πξνβιήκαηα. Ζ ειιεληθή, εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα αλαγλσξίδεη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ 

Σ.Π.Δ. ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή, φκσο ζε κία κεγάιε κεξίδα εθπαηδεπηηθψλ 

παξαηεξνχληαη θαηλφκελα ηερλνινγηθνχ αλαιθαβεηηζκνχ θαη εζθεκκέλεο απνθπγήο 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο. 

Μεξηθνί εθπαηδεπηηθνί ίζσο λα θνβνχληαη λα αθήζνπλ πνιιά απφ ηα ησξηλά ηνπο 

θαζήθνληα ηα νπνία έρνπλ ζπλεζίζεη. Απηνί ίζσο δηζηάζνπλ ή ίζσο αθφκα 

«πνιεκήζνπλ» ην λέν πξφγξακκα, θνβνχκελνη φηη ε δηθή ηνπο ζέζε ζα ππνβηβαζηεί. Ο 

θφβνο απηφο είλαη θαηαλνεηφο αιιά αβάζηκνο, γηαηί κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο δχλακεο 

ησλ ππνινγηζηψλ ζα θαηαθέξνπλ ηφζα, φζα δελ ζα θαηάθεξαλ πνηέ κε ηηο παιηέο-

αλαρξνληζηηθέο κεζφδνπο. Έηζη κέζα ζ' απηήλ ηελ ζπλνιηθή αλαβάζκηζε ηνπ ειιεληθνχ 

ζρνιείνπ θαηαηάζζεηαη θαη ε εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα πξέπεη λα είλαη 

καδηθή θαη λα θαιχπηεη φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο θαη φιεο ηηο εηδηθφηεηεο. Απηφ 

ζα είλαη ην ηίκεκα πνπ ζα πξέπεη λα πιεξψζνπλ θαη σο αληακνηβή ζα έρνπλ ηελ 

ηθαλνπνίεζε φηη ηειηθά πέηπραλ ην θαζήθνλ ηνπο σο εθπαηδεπηηθνί.  

Δθπαηδεπηηθνί θαη πιεξνθνξηθή απνηεινχλ ζπγθνηλσλνχληα δνρεία πξνο φθεινο ησλ 

καζεηψλ. Δλψ νη ππνινγηζηέο πξνζθέξνπλ ηε κνλαδηθή ηνπο δχλακε γηα λα 

δηεπθνιχλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ ζρνιηθή-επαγγεικαηηθή θαζεκεξηλφηεηα ηνπο, 

νη θαζεγεηέο σο άλζξσπνη ζα εθπαηδεχνπλ θαη ζα κνξθψλνπλ. Απηνί ζα εμαζθαιίζνπλ 
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έλα θαζαξά αλζξψπηλν ζηνηρείν ζηελ εθπαίδεπζε, ελψ ζα αθήλνπλ ηνπο ππνινγηζηέο 

λα κεηαιακπαδεχνπλ πιεξνθνξίεο. Οη ππνινγηζηέο ζα θαζνδεγνχλ θαη νη θαζεγεηέο ζα 

εθπαηδεχνπλ ηνπο καζεηέο θαη κειινληηθνχο επηζηήκνλεο. 

πγθεθξηκέλα ζηελ Διιάδα ν ξπζκφο αμηνπνίεζεο ησλ Σ.Π.Δ. απμάλεηαη ζπλερψο 

θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξα δεκφζηα θαη ηδησηηθά ζρνιεία εμνπιίδνπλ ηηο αίζνπζέο ηνπο 

κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο θαη φιν θαη πεξηζζφηεξα 

καζεζηαθά πεξηβάιινληα έξρνληαη λα ελζσκαησζνχλ ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, 

γεθπξψλνληαο ην πεξηερφκελν ησλ δηαθφξσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ κε ηηο πνηθίιεο 

κνξθέο πεξηγξαθήο, παξνπζίαζεο θαη κεηάδνζεο πνπ πξνζθέξνπλ νη Σ.Π.Δ. Πξφθεηηαη, 

δειαδή, γηα ηηο επνηθνδνκεηηθέο, καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο φπσο ηηο αλαπαξαζηάζεηο, ηε 

κνληεινπνίεζε, ηελ επηθνηλσλία, ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ ρξήζε πνιπκέζσλ. Οη 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο πιένλ, φια απηά ηα εξγαιεία (εξγαιείν 

δεκηνπξγίαο ηζηνινγίνπ blogger, εξγαιείν ζπγγξαθήο πνιπκέζσλ «SCRATCH», εηδηθά 

εξγαιεία ζπγγξαθήο επαγγεικαηηθψλ θαη πιήξσο δηαινγηθψλ παξνπζηάζεσλ θαη 

πξνζνκνηψζεσλ θ.ά.), θαζψο θαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά (ινγηζκηθφ δεκηνπξγίαο παδι, 

ινγηζκηθφ ςεθηαθήο αθήγεζεο, ινγηζκηθφ δεκηνπξγίαο θνπίδ θ.ά.) ηα νπνία κπνξνχλ 

λα αμηνπνηήζνπλ δεκηνπξγηθά θαη απνηειεζκαηηθά. 

 

2.2 Αίηια ηυν ζηάζευν ηυν εκπαιδεςηικών απένανηι ζηιρ Σ.Π.Δ. 

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη θαη ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, 

αλαγλσξίδεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ε κεγάιε ρξεζηκφηεηα ησλ Σ.Π.Δ. ζηε 

δηδαθηηθή πξάμε θαη είλαη ζεηηθνί απέλαληη ζηελ επηκφξθσζε, εληνχηνηο φκσο, είλαη 

θξηηηθνί θη επηθπιαθηηθνί απέλαληη ζηελ ζπζηεκαηηθή ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηε 

δηδαζθαιία θαη είλαη πνιχ αξγνί ζηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. κέζα 

ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Αλ θαη έρεη ππάξμεη κηα αχμεζε ζηελ πξφζβαζε 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηα ζρνιεία, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη 

εθπαηδεπηηθνί ζπλερίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο Σ.Π.Δ. κε θιαζηθφ ηξφπν θαη φρη σο 

γλσζηηθά εξγαιεία, θπξίσο γηα ρακεινχ επηπέδνπ επίζεκνπο, αθαδεκατθνχο ζηφρνπο, 

φπσο γηα λα παίξλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απφ ην Γηαδίθηπν ή γηα δηνηθεηηθνχο ιφγνπο, γηα 

λα θηηάρλνπλ ζρέδηα καζήκαηνο, ή δηαγσλίζκαηα, παξά σο εξγαιείν εθκάζεζεο πνπ 
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ππνζηεξίδεη ηελ ελεξγφ κάζεζε ησλ καζεηψλ (OFSTED, 2004; Russell et al., 2003). 

χκθσλα κε ηνπο Jimoyiannis & Komis (2007) εκπφδην απνηεινχλ νη πεξηνξηζκέλεο 

δεμηφηεηέο ηνπο, ε έιιεηςε εκπεηξίαο θαη νη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηηο 

ΣΠΔ. Ζ αληίζηνηρε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αξρηθά νλνκάζηεθε 

«θνκπηνπηεξνθνβία». Αξγφηεξα ε έλλνηα απηή έγηλε πην γεληθή, γηαηί δελ πεξηνξίδνηαλ 

κφλν ζηνλ Ζ/Τ αιιά θαη ζε θάζε λέα κνξθή ηερλνινγίαο πνπ εηζέβαιε ζην ζρνιείν θη 

νλνκάζηεθε «ηερλνθνβία». ήκεξα ν φξνο έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ 

«θπβεξλνθνβία». Οη ζπγγξαθείο ρξεζηκνπνηνχλ πην ζπρλά ηνλ φξν «ηερλνθνβία». 

Δίλαη γεγνλφο φηη έρνπλ γίλεη ρσξνηαμηθέο αιιαγέο θαη ηα ζρνιεία έρνπλ εμνπιηζηεί 

επαξθψο κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, αιιά ππάξρεη ηερλνθνβία θαη άγρνο απφ ηελ 

πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε θάζε θαηλνηνκία πνπ θαηά ηε γλψκε ηνπο δηαηαξάζζεη 

ηηο παξαδνζηαθέο θαη ζηαζεξέο δνκέο ηεο δηδαζθαιίαο. Ζ ηερλνθνβία ζχκθσλα κε 

έξεπλεο, κπνξεί λα νθείιεηαη ζε εζσηεξηθνχο θη εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Οη 

εζσηεξηθνί παξάγνληεο είλαη ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε απηεπάξθεηα, ηα 

πξνζσπηθά αηζζήκαηα, ν βαζκφο εμνηθείσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηηο Σ.Π.Δ., ν 

βαζκφο απνδνρήο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ Σ.Π.Δ. σο εξγαιεία ππνζηήξημεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θαη καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ε εηνηκφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο θαη ελζσκάησζεο ησλ Σ.Π.Δ. ζηε δηδαθηηθή 

πξαθηηθή. Οη εμσηεξηθνί παξάγνληεο είλαη νη θνηλσληνινγηθνί, νη ηερλνινγηθνί, νη 

ζεζκηθνί θαη νη ζρνιηθνί-δηνηθεηηθνί πνπ δηέπνπλ ηελ ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα ησλ 

καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί θη εμειίζζνληαη ζπλερψο αμηφινγα, 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη ςεθηαθά εξγαιεία, πνιιά απφ ηα νπνία βξίζθνληαη 

εγθαηεζηεκέλα ζηνπο ζρνιηθνχο ππνινγηζηέο. Δπίζεο, ππάξρνπλ ινγηζκηθά ηα νπνία 

δηαηίζεληαη δσξεάλ ζην Γηαδίθηπν. Πξφθεηηαη γηα έλα ζεζαπξφ πξνγξακκάησλ πνπ δελ 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί, δηφηη νη εθπαηδεπηηθνί είηε ηνλ αγλννχλ είηε δελ γλσξίδνπλ πψο 

λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο θαζεκεξηλφηεηα. χκθσλα κε 

παλεπξσπατθή έξεπλα πνπ έγηλε ζε ζρνιεία ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ 

εθπαίδεπζε, δείρλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ εμνηθεησζεί κε ηε δηδαζθαιία θαη ηε 

κάζεζε ησλ Σ.Π.Δ., αιιά ζπλερίδνπλ λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ πξσηίζησο, γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο θαη δεπηεξεπφλησο σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 
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εθπαηδεπηηθήο ηνπο δηαδηθαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο ψξαο ρσξίο πεξαηηέξσ 

αλαηξνθνδφηεζε ησλ καζεηψλ εθηφο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη ηεο δηδαθηηθήο ψξαο. 

 

2.3 Έμθςλη διάζηαζη ζηη σπήζη ηυν Σ.Π.Δ. 

Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ γίλεη γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο έκθπιεο ρξήζεο ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ 

εθπαίδεπζε. χκθσλα κε ηνλ Σδηκνγηάλλε (2010), θάπνηεο έδεημαλ φηη νη γπλαίθεο 

έρνπλ πην αξλεηηθέο αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο (Rosen & Weil, 1995; Weil , 1990), 

απέλαληη ζηηο ΣΠΔ, ελψ ζε άιιεο βξέζεθε νη γπλαίθεο λα έρνπλ πην ζεηηθέο αληηιήςεηο 

(Ray, 1999). ε άιιεο έξεπλεο βξέζεθε λα κελ ππάξρνπλ έκθπιεο δηαθνξέο φζνλ 

αθνξά ηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. (Korukonda, 2005; North & Noyes, 2002, Shapka & 

Ferrari, 2003), ελψ ζε άιιεο επηζθνπήζεηο/κεηα-αλαιχζεηο πεξηγξάθνληαη σο 

αληηθξνπφκελα ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα (Brosnan, 1998; 

Whitley, 1997). Δπηπιένλ έρνπλ γίλεη έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ηε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηηο Σ.Π.Δ., θαζψο θαη ηελ ειηθία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. Έηζη, ζχκθσλα κε έξεπλα, νη εθπαηδεπηηθνί 

θηιφινγνη, ζενιφγνη, θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη θπζηθήο αγσγήο είλαη νπδέηεξνη ή 

αξλεηηθνί ζηελ ελζσκάησζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ δηδαζθαιία (Jimoyiannis & Komis, 

2004). 

πλεπψο, ινηπφλ, νη δηαθνξεηηθέο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηνπο 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο κπνξεί λα είλαη κηα αληαλάθιαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ, 

θνηλσληθψλ εκπεηξηψλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ αχμεζε ηνπ 

κέζνπ φξνπ ηεο ειηθίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κεηψλεηαη ν βαζκφο εμνηθείσζεο ηνπο κε 

ηηο λέεο ηερλνινγίεο. ρεδφλ 2 ζηα 10 άηνκα ειηθίαο 55-64 εηψλ, ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ 

Ζ/Τ θαη ην Γηαδίθηπν, πνζνζηφ ηδηαίηεξα ρακειφ γηα παξαγσγηθέο ειηθίεο. Δπίζεο 

ηφζν γηα ηνπο άλδξεο φζν θαη ηηο γπλαίθεο, παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αχμεζε ζηε ρξήζε 

ηνπ Ζ/Τ ζην δηάζηεκα 2005-2008. Χζηφζν, παξά ην κεγαιχηεξν βαζκφ αχμεζεο πνπ 

ζεκεηψλεηαη ζηηο ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηηο Σ.Π.Δ. ζην ειιεληθφ ζρνιείν, ζην 

γπλαηθείν πιεζπζκφ νη γπλαίθεο ζπλερίδνπλ λα ππνιείπνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

αμηνπνίεζε ηνπο. Δμάιινπ νη εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο θαη νη ζρνιηθέο δνκέο 

αλαπαξάγνπλ ηνλ αλδξηθφ θφζκν ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. 
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 Τπνζηεξίδεηαη, επίζεο, φηη νη άλδξεο-εθπαηδεπηηθνί είλαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά νη 

«ζθιεξνί» θπξίαξρνη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ελψ νη γπλαίθεο-εθπαηδεπηηθνί ηείλνπλ λα 

είλαη νη «ήπηνη» θπξίαξρνη (Turkle, 1984). χκθσλα κε ηελ Turkle (1984) ππάξρεη 

δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ δχν θχισλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ. Έηζη ε ζηελή ζρέζε 

ηνπ αλδξηθνχ πιεζπζκνχ κε ηνλ ππνινγηζηή απνηειεί ζπλήζσο έλδεημε ηεο έληνλεο 

αλάγθεο ησλ αλδξψλ λα θπξηαξρνχλ επί ησλ πξαγκάησλ. Ο ρψξνο ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αλδξηθή θνπιηνχξα ηεο θπξηαξρίαο, ηνπ 

αηνκηζκνχ θαη ηεο κε επαηζζεζίαο θη έηζη νη «hardmasters» επηβάιινπλ ηε ζέιεζή ηνπο 

ζην κεράλεκα, έρνληαο σο ζηφρν λα ην ειέγμνπλ. Απφ ηελ άιιε νη γπλαίθεο, πνπ είλαη 

νη «softmasters» ησλ ππνινγηζηψλ, ζηνρεχνπλ ζηε δηεπαθή θαη ηελ αιιεινεπίδξαζε. 

Δίλαη ιηγφηεξν ηνικεξέο απφ ηνπο άλδξεο θαη ζέινπλ απηά πνπ θάλνπλ ζηνλ 

ππνινγηζηή λα έρνπλ κηα αηηία θη έλα απνηέιεζκα. Απηά ηα δχν δηαθνξεηηθά ζηπι 

ελαζρφιεζεο κε ηνλ ππνινγηζηή φπσο ππνζηεξίδεη ε Turkle δελ ππνδειψλνπλ ηελ 

αλσηεξφηεηα ηνπ ελφο έλαληη ηνπ άιινπ, αιιά φηη πξφθεηηαη γηα κηα πνηθηιία 

«επηζηεκνινγηθνχ πινπξαιηζκνχ» (Turkle & Papert, 1991). Βέβαηα ιφγσ ηεο ζέζεο 

πνπ θαηέρνπλ νη γπλαίθεο ζηελ θνηλσλία δελ θαηαθέξλνπλ λα αζρνιεζνχλ κε ηε 

ηερλνινγία θη έηζη παξνπζηάδεηαη ςεθηαθφ ράζκα αλάκεζα ζηα δχν θχια, αιιά θαη 

ςεθηαθφ ράζκα γελεψλ. Έηζη δεκηνπξγνχληαη θνηλσληθέο αληζφηεηεο ζε βάξνο ησλ 

γπλαηθψλ θαη ε ξαγδαία αλάπηπμε ησλ ΣΠΔ θαη ηδηαίηεξα ησλ Ζ/Τ θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ, 

έξρεηαη λα επηηείλεη ηηο αληζφηεηεο απηέο, αθνχ ε γπλαίθα δελ επσθειείηαη ζηνλ ίδην 

βαζκφ κε ηνλ άλδξα απφ ηηο εμειίμεηο (Mc Gregorand Bazi, 2001).  

Αθφκε θαη ζηηο πην αλεπηπγκέλεο ρψξεο, φπνπ ε γπλαίθα έρεη απνθηήζεη έλα πςειφ 

επίπεδν γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη ζπκκεηέρεη πιένλ πην ελεξγά ζε ρψξνπο εξγαζίαο, 

πνπ ζεσξνχληαλ θαηεμνρήλ αλδξηθνί, αμηνπνηψληαο ηηο λέεο δπλαηφηεηεο πνπ 

πξνζθέξνληαη απφ ηελ ηερλνινγία, φκσο κεηαμχ ησλ  δχν θχισλ ζπλερίδνπλ λα 

πθίζηαληαη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε νηθνλνκηθνχο, θνηλσληθνχο θαη 

πνιηηηζηηθνχο παξάγνληεο ησλ επηκέξνπο θνηλσληψλ.Ο ζηφρνο ηεο αμηνπνίεζεο ησλ 

επθαηξηψλ πνπ παξέρνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο δελ κπνξεί λα αθνξά ζηελ απιή αχμεζε 

ησλ ξπζκψλ πξφζβαζεο απφ ηηο γπλαίθεο, αιιά λα απνβιέπεη ζηελ θξηηηθή αλάιπζε 

ησλ δνκψλ πνπ (αλα) παξάγνπλ αληζφηεηεο ηφζν κεηαμχ ησλ θχισλ φζν θαη κεηαμχ 

άιισλ θαηεγνξηψλ θαη ηάμεσλ (Βηηζηιάθε, 2005). Οη δπλακηθέο, ηερλνινγηθέο αιιαγέο 

θαη νη αληζφηεηεο πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ απνηεινχλ δνκηθή ζπληζηψζα ηεο εθπαίδεπζεο θη 
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επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Δπνκέλσο νη εθπαηδεπηηθνί γίλνληαη 

θνξείο φισλ απηψλ ησλ αληζνηήησλ θαη ησλ εμειίμεσλ, νη αληηιήςεηο, νη ζηάζεηο ηνπο 

θη ελ ηέιεη νη ζρέζεηο ηνπο κε ηηο Σ.Π.Δ. είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε 

δηδαθηηθή πξαθηηθή ηνπο ζηελ ζρνιηθή ηάμε. Έηζη, ην θχιν θαίλεηαη λα είλαη 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο, κε ηνπο άλδξεο εθπαηδεπηηθνχο λα έρνπλ ζεηηθφηεξεο ζηάζεηο 

πξνζέγγηζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ ζρνιηθή θνηλφηεηα. 
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3ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΔΧΡΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ 

3.1 Θευπηηική-ειζαγυγική παποςζίαζη ηηρ δπάζηρ. 

Αξρηθά ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε πξφθεηηαη λα πινπνηεζεί ζηελ 3
ε
 δηδαθηηθή Δλφηεηα: 

«Σαμίδη ζηνλ θφζκν ηεο θχζεο» ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, σο απηφ  παξάδεηγκα γηα ηελ 

εθκάζεζε ηεο  ρξήζεο ησλ Σ.Π.Δ. απφ έλα ηκήκα δεθαπέληε καζεηψλ ηεο Α΄Γπκλαζίνπ 

θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ αληίζηνηρνπ θηινινγηθνχ-ζεσξεηηθνχ καζήκαηνο απφ ηελ 

αξκφδηα θαζεγήηξηά ηνπο-θηιφινγν, δειαδή κε ηελ πξνζσπηθή κνπ εθπαηδεπηηθή 

ηδηφηεηα ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο πξνθεηκέλνπ 

λα αλνηρζνχλ λένη ηξφπνη πξνζέγγηζεο ελφο ακηγψο ζεσξεηηθνχ καζήκαηνο κέζα απφ 

ηελ πξννπηηθή ησλ λέσλ κέζσλ ηερλνινγίαο δίλνληαο πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά 

εξεζίζκαηα ζηνπο καζεηέο θαη  ηαπηφρξνλα θεληξίδνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπο . 

Πξηλ απφ φια, πξνεγείηαη κηα εμάζθεζε θαη επαιήζεπζε γηα ην θαηά πφζν γλσξίδνπλ 

νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ηα βαζηθά ζεκεία ρξήζεο ησλ αθφινπζσλ ινγηζκηθψλ : 

Γεσγξάθνληαο, Inspiration, Google Earth, Microsoft Word, Φεθηαθέο εγθπθινπαίδεηεο. 

Όπνπ δηαπηζησζνχλ θχξηεο ειιείςεηο, ζα  γίλεη απφ ηε δηδάζθνπζα κηα γεληθή 

πξνεξγαζία ζηα βαζηθά εξγαιεία ησλ Σ.Π.Δ. πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα κπνξέζνπλ λα 

αληαπεμέιζνπλ ζην ζχλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο νκαδηθά κε ηελ πξνζσπηθή κνπ 

αξσγή. Οπσζδήπνηε, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο έρνπλ πξνεγεζεί θάπνηεο 

κηθξήο έθηαζεο δξαζηεξηφηεηεο ζην ελ ιφγσ κάζεκα, ψζηε λα εμνηθεησζνχλ κε ην 

νκαδνζπλεξγαηηθφ κνληέιν κάζεζεο, ηελ αλάιεςε ξφισλ θαη ηελ ελζπλαίζζεζε.  

Ο ξφινο ηεο δηδάζθνπζαο, ζηελ αξρή, ζα είλαη θχξηνο, κέρξη λα δνζνχλ νη απαξαίηεηεο 

δηεπθξηλίζεηο θαη επεμεγήζεηο γηα ην ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ πιαίζην ηεο δξάζεο. 

Μεηά, ν ξφινο ηεο ζα είλαη κηθξφο, δηαθξηηηθφο, θαζνδεγεηηθφο, εκςπρσηηθφο θαη 

βνεζεηηθφο, θπξίσο ζε ζέκαηα ηερλνινγηθήο θχζεσο,κε ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπ 

αληίζηνηρνπ ζπλαδέιθνπ Πιεξνθνξηθήο θαη, ίζσο, γισζζηθήο παξέκβαζεο, φπνπ απηή 

δεηεζεί. 

Σν ρξνληθφ πιαίζην δεκηνπξγίαο θαη πινπνίεζεο ηεο δξάζεο ζπλνιηθά ζηελ ζρνιηθή 

αίζνπζα, ζην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο θαη ζην Βνηαληθφ Κήπν ζα απνηειείηαη απφ 

είθνζη (20) δηδαθηηθέο ψξεο. πγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο  ε 

δηδαζθαιία ηεο ελφηεηαο ζε νθηψ (8) δηδαθηηθέο ψξεο εληφο ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο 
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(απφ δχν ψξεο ν πεξηγξαθηθφο θαη ν αθεγεκαηηθφο ιφγνο, δχν ψξεο ηα θείκελα 

επηρεηξεκάησλ θαη δχν ηα πνιπηξνπηθά).Παξάιιεια ζα αθηεξσζνχλ δχν(2) δηδαθηηθέο 

ψξεο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ νκάδσλ, ηελ αλάζεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη ηπρφλ 

απνξίεο ησλ κειψλ ηνπο. Έπεηηα ζα θαηαλαισζεί έλα δηδαθηηθφ ηεηξάσξν ζην 

εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο φπνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ηα «πξάζηλα» ξνκπφη απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο καζεηέο κε ηε βνήζεηα ηεο LEGOEDUCATION, ηνπ ινγηζκηθνχ θαη 

αλακθίβνια ηνπ θαζεγεηή Πιεξνθνξηθήο. Σέινο  ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε επίζθεςε ζην 

Βνηαληθφ Κήπν ηνπ Γήκνπ ηαπξνχπνιεο-Ζιηνχπνιεο ζην ρξνληθφ πεξηζψξην 

ηεζζάξσλ(4) δηδαθηηθψλ σξψλ σο απφξξνηα ηνπ ζεσξεηηθνχ θαη πξαθηηθνχ πιαηζίνπ 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο κε ηελ ρξήζε ησλ «πξάζηλσλ» ξνκπφη εληφο ηνπ πεξηβάιινληα 

ρψξνπ ηνπ Βνηαληθνχ Κήπνπ πξνο ελδπλάκσζε ηεο νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο ησλ 

καζεηψλ θαη ηαχηηζεο ηεο ζεσξίαο κε ηελ πξάμε.  

 

3.1.1 Καηάημηζη και πεπιγπαθή ηηρ δπάζηρ ανά διδακηικά δίυπα 

1
ο
 ζηάδιο δπάζηρ: ζηο ζσολικό πεπιβάλλον 

Αξρηθά, ην πξψην δηδαθηηθφ δίσξν έιαβε ρψξα ζην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο, φπνπ νη 

καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ρσξίζηεθαλ ζε 3 νκάδεο ησλ 5 αηφκσλ θαη ηνπο 

θαηαλεκήζεθαλ νη ξφινη θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπο απφ ηελ θαζεγήηξηα ηνπο, γηα ηελ 

νκαιή δηεμαγσγή ηεο ειεθηξνληθήο πξνζέγγηζεο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 3
εο

 δηδαθηηθήο 

Δλφηεηαο: «Σαμίδη ζηνλ θφζκν ηεο θχζεο» ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ. ηελ ζπλέρεηα, ε 

θάζε νκάδα απνθάζηζε θαη κνηξάζηεθαλ νη ξφινη ζηα κέιε ηεο: έλα κέινο πνπ ήηαλ 

έκπεηξν ζηελ πιεθηξνιφγεζε θαη εμνηθεησκέλν κε ηε ρξήζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

ινγηζκηθψλ θαζψο θαη κε ηελ αλαδήηεζε ζην Γηαδίθηπν, θαη ηέζζεξα κέιε πνπ 

θξαηνχζαλ ζεκεηψζεηο. Όια ηα κέιε ηεο νκάδαο, φκσο, ζπδεηνχζαλ θαη απνθάζηδαλ 

γηα ην ηί ζα γξαθφηαλ ή ζα ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηα αξρεία ηνπο πνπ ζα 

δεκηνπξγνχζαλ κε ηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ(Microsoft Word). Έηζη, νη καζεηέο θαη νη 

καζήηξηεο ζπλέβαιαλ ηζφηηκα ζηελ ζχλζεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο κε πλεχκα 

νκαδηθφηεηαο θαη ζχκπλνηαο πνπ ήηαλ ν απψηεξνο ζηφρνο κνπ σο  ππεχζπλε 

θαζεγήηξηά ηνπο ρσξίο λα ππάξμνπλ δηαθξίζεηο ή θάπνην κέινο λα αδηαθνξεί ή λα 

ιεηηνπξγεί εγσθεληξηθά θαη εηο βάξνο ηνπ θνηλνχ ζηφρνπ θαη ηεο νκάδαο ηνπ. 
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ηελ θάζε ηεο ηειηθήο παξνπζίαζεο ησλ εξγαζηψλ φισλ ησλ νκάδσλ ζηελ νινκέιεηα 

ηεο ηάμεο, ε θαζεγήηξηα επέιεμε πνηφ κέινο ηεο θάζε νκάδαο ζα παξνπζίαδε ηε 

δξαζηεξηφηεηα ζηα ππφινηπα κέιε. Με απηφ ηνλ ηξφπν, θαηέζηε βέβαην φηη θαη ηα 5 

κέιε ηεο θάζε νκάδαο ζα δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζπλεξγαηηθά-δηεξεπλεηηθά θαη ζα 

παξνπζίαδαλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο κε ηζφηηκν ξφιν πξνο ην ζχλνιν ηεο ηάμεο. 

ηελ ζπλέρεηα, αθνχ πιένλ είρε νινθιεξσζεί ην αξρηθφ ζηάδην ηεο δεκηνπξγίαο ησλ 

ηξηψλ νκάδσλ θαη ηεο αληίζηνηρεο αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ ζην εθάζηνηε κέινο,  

επηρεηξήζεθε ε ιεπηνκεξήο πξνζέγγηζε ηνπ λνεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο 3
εο

 Δλφηεηαο 

ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο θαη ησλ γισζζηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζε νθηψ δηδαθηηθέο 

ψξεο, φπσο νξίδεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

κέζα απφ ηελ λνεκαηηθή, γισζζηθή, ζπληαθηηθή, γξακκαηηθή θαη εθθξαζηηθή αλάιπζε 

ησλ θεηκέλσλ ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αληηιεπηφο ν θαζνξηζηηθφο 

ξφινο ησλ λέσλ παηδηψλ ζηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία ηνπ πιαλήηε κέζα απφ ηε 

δηαδηθαζία ηεο νηθνινγηθήο αθχπληζήο θαη δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπο κε ηελ παηδαγσγηθή 

βνήζεηα ηεο δηδάζθνπζαο ηνπο.  

Έπεηηα αθνινχζεζε ε πινπνίεζε ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ, 

κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ είραλ αληιήζεη ηα παηδηά 

απφ ην ζρνιηθφ βηβιίν θαη ην Γηαδίθηπν, ζηα νπνία είραλ πξνζηεζεί πξνζσπηθέο 

ζθέςεηο, πξνβιεκαηηζκνί θαη ζηνηρεία αλαζηνραζκνχ, πνπ απνζθνπνχζαλ ζηελ 

αλάπηπμε γισζζηθψλ δεμηνηήησλ γηα αλαδήηεζε γλψζεο θαη παξαγσγήο ιφγνπ εληφο 

ηνπ γλσζηηθνχ πιαηζίνπ ηεο αληίζηνηρεο ελφηεηαο εληζρχνληαο πξαθηηθέο 

αλαζηνραζκνχ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ησλ ηξηψλ νκάδσλ: α) ζηελ αξρή δηεξεχλεζαλ ηί 

ήμεξαλ γηα ηα ζέκαηα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο, β) ζηελ ζπλέρεηα 

εληφπηζαλ ηί ήζειαλ λα κάζνπλ θαη ηί απαηηνχληαλ λα κάζνπλ θαη γ) ζην ηέινο, 

ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηί έκαζαλ κέζα απφ ηε κέζνδν ηνπ αλαζηνραζκνχ ζε φιε ηε δξάζε 

ζηελ νπνία έιαβαλ κέξνο  πεξηγξάθνληαο ηελ αλαιπηηθά πψο ηελ ζρεδίαζαλ κε ηε 

βνήζεηα ησλ αληίζηνηρσλ θαζεγεηψλ , πψο ηελ πινπνίεζαλ θαη πψο αληαπνθξίζεθε 

θαζεκηά νκάδα θαη θάζε κέινο ηεο μερσξηζηά ζε γισζζηθφ θαη δξαζηηθφ επίπεδν.  

 

Παξάιιεια, εηνηκάζηεθε ε δεκηνπξγία ηνπ «πξάζηλνπ ξνκπφη» κε ηηο νηθνινγηθέο 

ιεηηνπξγίεο σο απφξξνηα ηεο ζπλεξγαηηθήο δηαδηθαζίαο ησλ καζεηψλ-κειψλ ησλ ηξηψλ 
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νκάδσλ ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ εληφο ηεζζάξσλ(4) δηδαθηηθψλ 

σξψλ γηα ηελ επηθείκελε πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ ζην πιαίζην ηεο νιηγφσξεο, 

εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο ζην Βνηαληθφ Κήπν ηνπ Γήκνπ ηαπξνχπνιεο-Ζιηνχπνιεο 

ηεο Θεζζαινλίθεο σο επηζθξάγηζκα ηεο ζεσξεηηθήο θαη ζπλάκα πξαθηηθήο ηνπο 

πξνζέγγηζεο ηεο 3
εο

 Δλφηεηαο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο 

ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ. 

 Σέινο, πξαγκαηνπνηήζεθε ηξίσξε καγλεηνθψλεζε απφ ηελ ππεχζπλε δηδάζθνπζα- 

θηιφινγν ηνπο , σξηαία γηα θαζεκηά νκάδα μερσξηζηά, πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςνπλ ηα 

5 κέιε ηεο ζπλνιηθά ηε δξάζε θαη ηί απνθφκηζαλ απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπο ζπκκεηνρή 

ζε απηήλ ζε επίπεδν ζπλεξγαζίαο θαη δηεχξπλζεο ησλ γλψζεσλ ηνπο κέζσ ησλ λέσλ 

κέζσλ ηερλνινγίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δαζθαινθεληξηθή πξνζέγγηζε ,ηηο ιέμεηο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ θαη γηα πνηφ ιφγν ηηο επέιεμαλ, ηί δειψλνπλ ζε ζεσξεηηθφ θαη 

πξαθηηθφ επίπεδν γηα ηα ίδηα ηα κέιε θαη γηα ηελ νκάδα ηνπο ζπγθεληξσηηθά κε 

απψηεξν ζηφρν ηνλ αλαζηνραζκφ ηεο δξάζεο ζπλνιηθά θαη θαηαιπηηθά εληφο ηεο 

ζρνιηθήο αίζνπζαο. 

 

3.2 Ο οπιζμόρ και ηα σαπακηηπιζηικά ηος Ρομπόη:  

Ζ ιέμε ξνκπφη πξνέξρεηαη απφ ηελ ηζέρηθε ιέμε: Robota = Καηαλαγθαζηηθή εξγαζία  

Ρνκπφη = ζθιάβνο ηνπ αλζξψπνπ 

 Έλα πξνγξακκαηηδφκελν θαη πνιπιεηηνπξγηθφ κεράλεκα ζρεδηαζκέλν γηα λα κεηαθηλεί 

πιηθά, εξγαιεία ή ζπζθεπέο κε πξνγξακκαηηζκέλεο θηλήζεηο θαη λα πξαγκαηνπνηεί κηα 

πνηθηιία εξγαζηψλ. 

 

Έλα ξνκπφη δηαζέηεη:  

• αηζζεηήξεο γηα ηελ απφθηεζε πιεξνθνξίαο απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ή ζε ζρέζε 

κε ηελ εζσηεξηθή θαηάζηαζε  
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• δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο, αληίιεςε, ζπιινγηζκφο, ιήςε απνθάζεσλ, ζρεδηαζκφο 

δξάζεο 

 • ελεξγνπνηεηέο (actuators), γηα ηελ εθηέιεζε θάπνηαο εξγαζίαο ζην πεξηβάιινλ 

 

3.2.1 Θευπηηική-εκπαιδεςηική πποζέγγιζη ηηρ έννοιαρ πομπόη: 

ηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα, ηα ξνκπφη έρνπλ θαη εθπαηδεπηηθή απνζηνιή, 

αληηθαζηζηψληαο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αθφκε θαη ηνλ δάζθαιν. Δίλαη ην ηδαληθφ κέζν 

γηα λα δψζνπλ φιεο ηηο ηειεπηαίεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηερλνινγία θαη ηηο εθαξκνγέο 

ηεο ζε φια ηα πεδία. Ο ζηφρνο είλαη λα ζπλδεζεί ε ζεσξία πνπ καζαίλνπλ ηα παηδηά 

εληφο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο κε ηελ πξαθηηθή θαη ηελ εκπεηξία πνπ δεηά ε αγνξά εξγαζίαο. 

«ην παξειζφλ κηινχζακε δηαξθψο ζηα παηδηά γηα ηηο γλψζεηο πνπ έπξεπε λα έρνπλ. Να 

επαλαιακβάλνπλ θαη λα απαγγέιινπλ, φ,ηη ηνπο ιέεη ν δάζθαινο. Γίλνπλ πνιιέο 

εμεηάζεηο, αιιά δελ μέξνπλ ηί ζπκβαίλεη κε ηε λέα ηερλνινγία. Γελ μέξνπλ πψο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ρέξηα ηνπο. Απιά απνκλεκνλεχνπλ γλψζεηο, αιιά ε ζεσξία δελ 

κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ αγνξά, δελ κπνξεί λα βνεζήζεη ζην κέιινλ ηνπ πνιηηηζκνχ». 

Κάζε δάζθαινο ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ θφζκνπ θη αλ βξίζθεηαη, γλσξίδεη φηη 

ππάξρνπλ νξηζκέλα ζέκαηα πνπ είλαη δχζθνιν λα ηα εμεγήζεη ζηα παηδηά. Ζ βαζηθή 

πξφθιεζε είλαη λα ειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ.  

ε θάζε ηάμε, ην 30% ησλ παηδηψλ είλαη απηφ πνπ απνθαινχκε θηλαηζζεηηθνί καζεηέο. 

εκαίλεη φηη έρνπλ γελλεζεί έηζη. Μαζαίλνπλ θαιχηεξα φηαλ αθνπκπνχλ ηα πξάγκαηα 

κε ηα ρέξηα ηνπο ζηελ ηάμε. Άξα ε εηθφλα θαη ν ήρνο είλαη πξνθαλψο θαιχηεξα, αιιά 

εηθφλα ζπλ ήρνο ζπλ αθή είλαη αθφκε θαιχηεξα πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ακείσην ην 

ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ εληφο ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο. 

Σν θαιχηεξν φκσο είλαη φηαλ ζπλδπάδεηαη ε κάζεζε κε ην παηρλίδη. Απηά ηα ηνπβιάθηα 

κπνξνχλ λα κνηάδνπλ κε ηα παξαδνζηαθά ηνπβιάθηα, αιιά δελ είλαη έηζη: πεξηέρνπλ 

γθάηδεη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, φπσο αηζζεηήξεο, ζέξβεξ θαη θψηα LED, αιιά θαη 

ζχλδεζε bluetooth, ηα oπνία απνηεινχλ θχξην θίλεηξν γηα ηνπο καζεηέο ζε πξνζσπηθφ 

θαη ζρνιηθφ επίπεδν. 
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Δίλαη έλα ξνκπφη πνπ φινη κπνξνχλ λα θηηάμνπλ. Δίλαη κηα θαηλνηνκία ηεο LEGO® 

Mindstorms Education. Σα ηνπβιάθηα έρνπλ εηδηθφ ρξψκα γηα λα μέξνπλ ηα παηδηά ηη 

κπνξεί λα θάλεη ην θαζέλα. Γηα λα δψζεηο θίλεζε ζ‟ απηφ πνπ θηηάρλεηο πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεηο ην αληίζηνηρν κέζν, γηαηί κφλν απηφ δηαζέηεη θηλεηήξα. 

Σα παηδηά καζαίλνπλ έηζη θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ξνκπνηηθήο, γηαηί θαηαιαβαίλνπλ 

ηα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα, πνπ ρξεηάδεζαη γηα λα θηηάμεηο έλα ξνκπφη. Μαζαίλνπλ ηηο 

βαζηθέο αξρέο ηεο θσδηθνπνίεζεο, γηαηί απφ ηε ζηηγκή πνπ είλαη έηνηκν ην ξνκπφη, γηα 

λα κπνξέζεη λα θάλεη θάηη γηα θείλα, ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηηζηεί κε ηε βνήζεηα κηαο 

εθαξκνγήο. 

Σα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία έρνπλ αιιάμεη ξηδηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα. Οη λέεο 

ηερλνινγίεο έρνπλ εηζρσξήζεη νινθιεξσηηθά ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ζε φιεο ηηο 

εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο. Ζ ρξήζε ησλ ξνκπφη, φκσο, εμαξηάηαη πάληα απφ ηνλ ηξφπν 

πνπ νη δάζθαινη ή νη εθπαηδεπηέο επηιέγνπλ λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ ζρνιηθή 

θαζεκεξηλφηεηα θαη παξάιιεια απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπο γλσζηηθή εκβάζπλζε 

πξνθεηκέλνπ λα „λαη άξηηα θαηαξηηζκέλνη θαη λα ζηέθνληαη αξσγνί ζηελ εθπαηδεπηηθή 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ησλ καζεηψλ ηνπο. Οη ίδηνη νθείινπλ λα είλαη πξσηεξγάηεο 

ζηελ πξνζπάζεηα ησλ αληίζηνηρσλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ ηα λέα ηερλνινγηθά κέζα λα 

απνηεινχλ πιένλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλήο, ζρνιηθήο θνηλφηεηαο κε 

κέγηζην φθεινο ηελ θαιχηεξε απνηχπσζε γλψζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε αθαηξεηηθήο 

ζθέςεο απφ ηνπο ζεκεξηλνχο καζεηέο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα ξνκπφη κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε κεηάβαζε ζηε λέα επνρή,  

λα θέξνπλ πην θνληά ηνπο καζεηέο ζηελ απμαλφκελε, ςεθηαθή εκπεηξία, αιιά θαη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηελ θπζηθή ηάμε πξνεηνηκάδνληαο ηνπο παξάιιεια γηα ηνλ 

κειινληηθφ θφζκν πνπ ζα ζπλαληήζνπλ ζε επαγγεικαηηθφ θαη επξχηεξα θνηλσληθφ 

επίπεδν εθνδηάδνληαο ηνπο κε ηα θαιχηεξα πξφηππα πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 21
νπ

 αηψλα ζε παγθφζκην βειελεθέο. 
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Δικόνα 1 :ΣΑ ΡΟΜΠΟΣ ΔΙΝΑΙ Η ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΗ  ΣΟΤ 

21οςΑΙΧΝΑ 

(https://www.google.gr2ahUKEwi6g6uD98jcAhWEyKYKHewTCtIQsAR6BAgFEAE

&biw=1680&bih=944#imgdii=knqhd9A6hNtm7M:&imgrc=EMrE_GuH6LZWBM) 

 

3.2.2 Βαζικέρ απσέρ ππογπαμμαηιζμού 

Ζ δηείζδπζε ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηηο δηάθνξεο πηπρέο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο, έρεη επηθέξεη αιιαγέο ζηε ζρέζε ησλ παηδηψλ κε ηελ ηερλνινγία. 

Βαζηθφο ζηφρνο είλαη λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο, 

πξνζεγγίδνληαο ηελ ηερλνινγία σο δεκηνπξγνί θαη φρη σο απινί θαηαλαισηέο ηεο. 

χκθσλα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή ζεσξία κάζεζεο ηνπ Papert, ηα παηδηά καζαίλνπλ 

θαιχηεξα φηαλ βξίζθνληαη ζε ελεξγφ ξφιν ζρεδηαζηή θαη θαηαζθεπαζηή. Ο 

πξνγξακκαηηζκφο απνηειεί έλα εξγαιείν κάζεζεο κε πνιιαπιά νθέιε, θαζψο 

ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ αλάιπζεο θαη επίιπζεο πξνβιήκαηνο, 

ζηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ επηθνηλσλία. 

Σα νθέιε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηα παηδηά είλαη: 

● πλδπαζκφο γλψζεσλ θπζηθήο, κεραληθήο, ηερλνινγίαο θαη πιεξνθνξηθήο 

● Καιιηέξγεηα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ιεθηηθήο έθθξαζεο ηδεψλ κέζα απφ ηελ 

πεξηγξαθή πξνβιεκάησλ, ηε δηαηχπσζε ππνζέζεσλ θαη ηελ παξνπζίαζε 

ιχζεσλ 
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● Παξνρή θηλήηξσλ γηα κειέηε θαη ελαζρφιεζε κε ηελ επηζηήκε θαη ηελ 

ηερλνινγία 

● Αλάπηπμε ηερληθψλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

● Αλάπηπμε θαηαζθεπαζηηθψλ θαη κεραληθψλ δεμηνηήησλ 

● Καιιηηερληθά εξεζίζκαηα 

● Δθκάζεζε θαηαζθεπήο ηξηζδηάζηαηεο καθέηαο 

● Υξήζε ησλ ζεσξεηηθψλ ζρνιηθψλ γλψζεσλ ζε πξαθηηθέο εθαξκνγέο 

● Καιιηέξγεηα αιγνξηζκηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο 

 

Πεπνίζεζή καο είλαη πσο ην παηρλίδη είλαη έλα κέζν ην νπνίν επηδξά ζεηηθά ζηελ 

νιφπιεπξε εμέιημε ησλ παηδηψλ. Πην εηδηθά, κεξηθά απφ ηα νθέιε ηνπ είλαη φηη ηα 

παηδηά απνθηνχλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, φπσο ε επηηπρήο επίιπζε θαζεκεξηλψλ 

πξνβιεκάησλ, δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο κε ζπλνκήιηθνπο, ηθαλφηεηα απηφ – ξχζκηζεο 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, θαζψο θαη έιεγρν ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. Δπηπξνζζέησο, 

αλαθνξηθά κε ηελ επηξξνή ζηελ αθαδεκατθή πνξεία, ηα παηδηά πνπ αθηεξψλνπλ 

παξαπάλσ ρξφλν παίδνληαο, έρνπλ πην εκπινπηηζκέλν ιεμηιφγην, είλαη πην δεκηνπξγηθά 

θαη κπνξνχλ λα πξνζέρνπλ πεξηζζφηεξν κέζα ζηελ ηάμε θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ 

καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηα παηδηά πνπ δε ζπλεζίδνπλ λα παίδνπλ ηφζν ζπρλά. 

Βαζηθφο καο ζπλεξγάηεο ε LEGO® Education πνπ γηα πεξηζζφηεξα απφ 35 ρξφληα 

ζπλεξγάδεηαη κε θαζεγεηέο θαη κε εηδηθνχο ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο γηα ηελ παξνρή 

ιχζεσλ θαη πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ηάμε θαη θάλνπλ ηε κάζεζε 

δηαζθέδαζε.Οη κέζνδνη εκπλένπλ ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Δπηζηήκε, ηελ Σερλνινγία, ηε 

Μεραληθή, ηελ Δπηζηήκε ησλ Τπνινγηζηψλ, ηα Μαζεκαηηθά θαη ηηο Αλζξσπηζηηθέο 

Δπηζηήκεο. 

Σν φξακα ηεο ξνκπνηηθήο είλαη φινη νη καζεηέο λα αλαπηχμνπλ απηέο ηηο δεμηφηεηεο, νη 

νπνίεο ζηα πιαίζηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο απνηεινχλ επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία πνιηηψλ ηνπ θφζκνπ πνπ ζα κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζεηηθά ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα. 

 

 

3.3 Ο εκπαιδεςηικόρ εξοπλιζμόρ ηηρ LEGO Mindstorms EV3. 

 

Σα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα ε LEGO EDUCATION ζε ζπλεξγαζία κε θνξπθαία 

παλεπηζηήκηα έρεη αλαπηχμεη ηελ πην δεκνθηιή εθπαηδεπηηθή πιαηθφξκα, γλσζηή ζε 

φινπο σο  LEGO Mindstorms EV3. Με ηελ εκθάληζε απηνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

παθέηνπ άλνημε ν δξφκνο γηα ηελ εηζαγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο ζηελ 

http://why.gr/shop/lego-education-mindstorms-ev3-sets-software/ev3-core-set/
http://www.legoengineering.com/
http://why.gr/shop/lego-education-mindstorms-ev3-sets-software/ev3-core-set/
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εθπαίδεπζε. Ζ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή κε ζεκειησηή ηεο ηνλ Seymour Papert  (MIT), 

ζπλδπάδεη ηε κάζεζε κε ην παηρλίδη θαη έηζη κεηαηξέπεη ηελ εθπαίδεπζε ζε κία 

δηαζθεδαζηηθή δξαζηεξηφηεηα – είλαη γλσζηφ άιισζηε πσο ε κάζεζε επηηπγράλεηαη 

επθνιφηεξα, ηαρχηεξα θαη νπζηαζηηθφηεξα φηαλ ζπλδπάδεηαη κε ην παηρλίδη. Oη καζεηέο 

καζαίλνπλ λα εξγάδνληαη νκαδηθά (teamwork), λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα (problem 

solving) θαη λα πινπνηνχλ projects. Ζ πιαηθφξκα εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο LEGO 

Mindstorms EV3 είλαη εληαγκέλε ζηα πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ηνπ 

θφζκνπ (ΖΠΑ, Κνξέα, Κίλα, Ηαπσλία, Αγγιία, Ρσζία θ.α.)     

 

 

3.3.1 Σα εκπαιδεςηικά οθέλη ηηρ εκπαίδεςζηρ με LEGO Mindstorms  

Ζ εθπαίδεπζε  STEM (Science Technology Engineering Mathematics) βαζηζκέλε ζηελ 

ηερλνινγία ξνκπνηηθήο θαη νη καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο 

κε LEGO Mindstorms απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα λα: 

● πεξηγξάθνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο ξνκπφη (Σερλνινγία). 

http://dailypapert.com/about-seymour-papert/
http://education.lego.com/en-us/views/education2/shared/educationmodalmovieplayer.aspx?mediaid=%7bDA114FA9-4555-481B-82A4-9A377FC5151A%7d
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● πεξηγξάθνπλ θαη λα εμεγνχλ ηελ ιεηηνπξγία απιψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ φπσο είλαη ηα 

γξαλάδηα, νη άμνλεο, νη ζπλδεηήξεο (Σερλνινγία). 

● ζρεδηάδνπλ θαη λα θαηαζθεπάδνπλ κηα κεραλή ρξεζηκνπνηψληαο ηα θαηάιιεια 

πιηθά (ξφδεο, άμνλεο, θηλεηήξεο) (Σερλνινγία). 

● ρξεζηκνπνηνχλ θαηάιιειν ινγηζκηθφ θαη πξνγξακκαηηζηηθέο δνκέο γηα λα θηλήζνπλ 

θαη λα ειέγμνπλ ηελ θαηαζθεπή ηνπο κε θηλεηήξεο θαη αηζζεηήξεο (ρξήζε εηθνλν-

εληνιψλ, εληνιψλ ειέγρνπ, επαλάιεςεο) (Πιεξνθνξηθή). 

● ππνινγίδνπλ θπζηθέο πνζφηεηεο πνπ επηδξνχλ ζηε ζρεδίαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπο, φπσο ε απφζηαζε, ε γσλία βνιήο, ην κήθνο ηνπ άμνλα (Φπζηθή). 

● ζπλδπάδνπλ γλψζεηο θπζηθήο, καζεκαηηθψλ θαη πιεξνθνξηθήο γηα ηελ δεκηνπξγία 

ζπλαξπαζηηθψλ project. 

● αμηνπνηνχλ ηερληθέο επίιπζεο πξνβιήκαηνο. 

● δηαηππψλνπλ ππνζέζεηο θαη λα ειέγρνπλ ηελ νξζφηεηά ηνπο. 

● δηαηππψλνπλ θαη λα αμηνινγνχλ επηρεηξήκαηα πνπ ζηεξίδνληαη ζηα δεδνκέλα πνπ 

έρνπλ ζπιιέμεη. 

● απηννξγαλψλνληαη θαη λα ειέγρνπλ ηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

● γλσξίδνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηε πξνζθνξά ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζηελ 

επεκεξία ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ. 

● λα εξγάδνληαη ζε νκάδεο, λα πινπνηνχλ projects, λα ελαιιάζζνπλ ξφινπο. 

● λα εηνηκάδνληαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνπο Παλειιήληνπο 

Γηαγσληζκνχο γηα καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ θαη ηελ Οιπκπηάδα 

Δθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο WRO. 

Απηφ ην ζεη είλαη εηδηθά δηακνξθσκέλν θαη πεξηέρεη φια φζα ρξεηάδνληαη γηα λα 

εηζαρζνχλ νη καζεηέο ζηε δηδαζθαιία ηνπ STEM θαη ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ ηάμε 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα LEGO Mindstorms. Πξνζθέξεη πιήξε ππνζηήξημε γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ παξέρνληαο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαζψο θαη έλα 

πιήξεο πξφγξακκα e-learning εθκάζεζεο. Σαπηφρξνλα επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα 

ρηίζνπλ, πξνγξακκαηίζνπλ θαη λα δνθηκάζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ιχζεηο ζε πξαγκαηηθά 

πξνβιήκαηα ηεο ξνκπνηηθήο ηερλνινγίαο. 

Σν βαζηθφ παθέην LEGO MINDSTORMS Education EV3 πεξηέρεη ην EV3 Intelligent 

Brick, ην νπνίν είλαη έλαο ηζρπξφο κηθξφο ππνινγηζηήο πνπ θάλεη δπλαηφ ηνλ έιεγρν 

θηλεηήξσλ θαη ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ ηνπο αηζζεηήξεο. 
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3.3.2 Σί πεπιλαμβάνει ηο βαζικό πακέηο LEGO MINDSTORMS Education EV3 

Ηλικίαρ 10+ 

● Γομικά ςλικά: ην ζεη πεξηιακβάλνληαη 541 δνκηθά πιηθά γηα θαηαζθεπέο 

● Ύλη: Σν LEGO MINDSTORMS Education EV3 πεξηέρεη έλα παθέην 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαζψο θαη 48 βίληεν-καζήκαηα ηα νπνία απεπζχλνληαη 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη ηνπο καζεηέο θαη έρνπλ ζρεδηαζηεί ψζηε λα 

παξέρνπλ ηελ απαξαίηεηε βνήζεηα, βήκα-βήκα απφ ην βαζηθφ έσο θαη 

πξνρσξεκέλν ζηάδην ζε ζέκαηα πξνγξακκαηηζκνχ, ζπιινγήο δεδνκέλσλ θηι. 

● Λογιζμικό: ρεδηαζκέλν θηιηθφ πεξηβάιινλ γηα ηνπο καζεηέο, γηα ηελ εχθνιε 

εηζαγσγή ηνπο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ. Οη εληνιέο πξνγξακκαηηζκνχ 

αλαπαξίζηαληαη κε ηε κνξθή εηθνληδίσλ (blocks) θαη ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηνλ 

ηξφπν Drag&Drop. Σα Blocks είλαη εχθνια ζηε ρξήζε θαη νη καζεηέο κπνξνχλ 

λα γξάςνπλ έλα απιφ πξφγξακκα κέρξη θαη πνιπζχλζεηνπο αιγφξηζκνπο. 
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3.3.3 Σι πποζθέπει ηο λογιζμικό ηος LEGO MINDSTORMS Education EV3 ζηοςρ 

μαθηηέρ 

1. Να πξνγξακκαηίδνπλ ηα ξνκπφη θαη ηηο άιιεο δεκηνπξγίεο ηνπο 

2. Να θαηαγξάθνπλ θαη λα παξαθνινπζνχλ ηελ πξφνδν ηνπο 

3. Να δεκηνπξγνχλ θαη λα επεμεξγάδνληαη ην δηθφ ηνπο πεξηερφκελν 

4. Να παξαθνινπζήζνπλ ηα βίληεν-καζήκαηα ψζηε λα εληζρχζνπλ ηηο γλψζεηο 

ηνπο 

5. Να θάλνπλ ζπιινγή θαη θαηαγξαθή δεδνκέλσλ, θαζψο θαη λα δηεμάγνπλ 

πεηξάκαηα 

 

3.3.4 Αποηελεζμαηικέρ Λύζειρ Γιδαζκαλίαρ ζηην Α΄ Γςμναζίος 

Οη ιχζεηο ηεο LEGO® Education είλαη εχθνιν λα ελζσκαησζνχλ ζηελ θαζεκεξηλή 

εξγαζία κέζα ζηελ ζρνιηθή ηάμε. Μπνξνχλ λα ελεξγνπνηήζνπλ ηε ζπκκεηνρή θαη λα 

ηνλψζνπλ ηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο, δεηψληαο απφ ηνπο καζεηέο λα ιχζνπλ ηηο 

πξνθιήζεηο πνπ κπνξνχλ λα ηνπο αθνξνχλ. 

Απηή ε κέζνδνο κέζσ ηεο πξάμεο βειηηψλεη ηελ θακπχιε κάζεζεο θαη βνεζά φινπο 

ηνπο καζεηέο Γπκλαζίνπ λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

• Δλεξγνπνηείηαη ε ζπκκεηνρή θαη ηνλψλεηαη ε δηαδηθαζία εθκάζεζεο. 

• Πεηπραίλνληαη νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη βειηηψλεηαη ε θακπχιε 

κάζεζεο. 

• Καιιηεξγείηαη ε θξηηηθή ζθέςε θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα ,ν ζηνραζκφο θαη ν δηάινγνο. 

 

Ζ αληαιιαγή γλψζεσλ θαη ε ζπλεξγαζία απνηεινχλ ηε βάζε ηεο θνηλσλίαο καο. Οη 

δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο φπσο ε έληαμε, ν δηάινγνο θαη ε ζπδήηεζε, γίλνληαη φιν θαη 

πην απαξαίηεηεο γηα ηελ εξγαζία, ηε δσή θαη επαγγεικαηηθή επηηπρία. 

Ζ LEGO® Education παξνηξχλεη ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ απηέο ηηο δεμηφηεηεο ηνπ 

21νπ αηψλα, θέξλνληαο εκάο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πην θνληά κε ηνπο καζεηέο κέζα ζηελ 

ηάμε θαη δεκηνπξγψληαο κηα ζεηηθή εκπεηξία κάζεζεο γηα φια ηα επίπεδα θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο. Μέζα απφ ηε δεκηνπξγία κηαο αλνηθηήο αηκφζθαηξαο νη καζεηέο κπνξνχλ 

λα κνηξαζηνχλ ηηο ζθέςεηο, ελψ καζαίλνπλ απφ ηηο ηδέεο ησλ άιισλ - επηηξέπνληαο ζε 

φινπο λα επηθνηλσλνχλ σο ίζνη. 
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Οη καζεηέο πξνβιεκαηίδνληαη θαη εθθξάδνληαη γηα ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο. 

Τπνζηεξίδνπκε σο εθπαηδεπηηθνί απηή ηε κνλαδηθή ιχζε κάζεζεο πνπ επηηξέπεη ζε 

φινπο ηνπο καζεηέο λα εθθξαζηνχλ ζε έλα πεξηεθηηθφ, κε επηθξηηηθφ, θαη ηδηαίηεξα 

θηλεηήξην πεξηβάιινλ. Γεκηνπξγνχκε κειινληηθνχο , παξαγσγηθνχο πνιίηεο γηα ηελ 

νκαιή έληαμε ηνπο ζε κία θνηλσλία αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο. 

 

3.4 σεδίαζη και πεπιγπαθή ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ ζηο Δπγαζηήπιο Πληποθοπικήρ. 

2
ο
 ζηάδιο δπάζηρ: αίθοςζα Πληποθοπικήρ 

Δθφζνλ έρεη νινθιεξσζεί επηηπρψο ην πξψηνο ζθέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο κε ηελ 

άληιεζε πιεξνθνξηψλ θαη γεληθφηεξα επαξθψλ ζηνηρείσλ θαη κέζσλ απφ ην ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην θαη ην Γηαδίθηπν, ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, ηα παηδηά κε ηελ ίδηα νκαδηθή 

ζχζηαζε πέξαζαλ ζην πξαθηηθφ πιαίζην θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ζηάδην ηεο έκπξαθηεο 

πινπνίεζεο κε ηελ θαηαζθεπή ηξηψλ πξάζηλσλ ξνκπφη, έλα γηα θάζε νκάδα ζην 

ρξνληθφ πιαίζην ηεζζάξσλ (4) δηδαθηηθψλ σξψλ ζην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο ηνπ 

ζρνιείνπ ηνπο. 

 Ζ ζπλδξνκή ηνπ θαζεγεηή Πιεξνθνξηθήο ήηαλ πνιχηηκε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

θαηαζθεπή ησλ ηξηψλ ξνκπφη κε ηε ρξήζε ηξηψλ παθέησλ LEGO® Education, αιιά 

ηαπηφρξνλα ε δηδάζθνπζα ηνπ καζήκαηνο Νενειιεληθήο Γιψζζαο απνζθνπνχζε ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηνπ γισζζηθνχ θαη γλσζηηθνχ ππφβαζξνπ ησλ καζεηψλ ηεο θαη ηελ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ νκαδνζπλεξγαηηθνχ πλεχκαηνο κε αθνξκή ηελ πξαθηηθή 

αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. Όια ηα παηδηά αθνινχζεζαλ ην ίδην δηδαθηηθφ κνληέιν, θαζψο 

θαη θνηλή, ζπλεξγαηηθή ηερληθή. Σα θξηηήξηα ηεο επηηπρνχο νινθιήξσζεο ηεο 

θαηαζθεπήο δελ ήηαλ απζηεξά, θαζψο ε ζπγθεθξηκέλε πξνηάζεθε κνλάρα γηα ηε 

βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ γλψζεο ηεο λενειιεληθήο γιψζζαο ησλ παηδηψλ κε δέιεαξ ηηο 

Σ.Π.Δ. θαη φρη γηα ηελ απφθηεζε θάπνηνπ πηπρίνπ ή ηελ επηθχξσζε ηνπ επηπέδνπ 

γλψζεο ζην αληίζηνηρν κάζεκα Πιεξνθνξηθήο, γηα απηφ θαη ε θαηαζθεπή ησλ ξνκπφη 

έγηλε κε ηελ βνήζεηα ηνπ δηδάζθνληα θαη κε ηελ ρξήζε αληίζηνηρνπ ινγηζκηθνχ φπνπ ηα 

κέιε ησλ νκάδσλ αθνινχζεζαλ ζπγθεθξηκέλα βήκαηα γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ ζπζθεπψλ ηνπο πξψηα δνθηκαζηηθά εληφο ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη 

κεηέπεηηα ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ηνπ Βνηαληθνχ Κήπνπ, φπνπ ηειέζηεθε ην ηειηθφ 

ζηάδην ηεο δξάζεο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ην θίλεηξν ζηα παηδηά λα 
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παξαθνινπζήζνπλ έλα ακηγψο ζεσξεηηθφ κάζεκα κέζα απφ ηελ νπηηθή ηεο 

ηερλνινγίαο. 

 θνπφο «ησλ πξάζηλσλ ξνκπφη» ήηαλ λα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά, λα 

γλσξίζνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ηε ρξήζε ηεο λενειιεληθήο γιψζζαο , λα μεπεξαζηνχλ 

εκπφδηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία κηαο παξαδνζηαθήο ηάμεο φπνπ 

ν θαζεγεηήο έρεη σο κνλαδηθφ, γλσζηηθφ ηνπ εξγαιείν ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, λα 

αλαπηχμνπλ επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, πξνζιακβάλνπζεο θαη παξαγσγηθέο, ψζηε λα 

θαηαλννχλ θαη λα παξάγνπλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν εληζρχνληαο θαη 

ελδπλακψλνληαο ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο αίξνληαο ηπρφλ πξνζηξηβέο ηεο ζρνιηθήο 

θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο θαη λα αληηιεθζνχλ ηε δχλακε ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ πξνο 

φθεινο ηεο πλεπκαηηθήο ηνπο θαιιηέξγεηαο θαη ηεο ηφλσζεο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο 

ζρέζεσλ. 

 

3.4.1 Γιεκπεπαίυζη ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ 

ηελ θχξηα θάζε, νη καζεηέο, ρσξηζκέλνη ζηηο ηξεηο ππάξρνπζεο νκάδεο ησλ πέληε 

κειψλ ε θαζεκηά, είραλ ηελ επθαηξία λα ελεξγνπνηήζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο 

ήδε ππάξρνπζεο γλψζεηο ηνπο ζε ηξία επηκέξνπο ζηάδηα: 

 

1
ν 
Γλσζηηθή Γηεθπεξαίσζε 

Ζ επεμεξγαζία ηνπ ζέκαηνο εξγαζίαο ήηαλ ε δξαζηεξηφηεηα απηή θαζ‟ απηή θαη νη 

καζεηέο είραλ ηελ επθαηξία λα ρξεζηκνπνηήζνπλ φπνηνπο γισζζηθνχο πφξνπο είραλ ζηε 

δηάζεζή ηνπο δνπιεχνληαο νκαδν-ζπλεξγαηηθά, κε ηνπο δχν εθπαηδεπηηθνχο λα έρνπλ 

ξφιν θαζνδεγεηή πξνσζψληαο έηζη ηελ απηελέξγεηα ησλ καζεηψλ ηνπο κε ηελ 

ζπλδξνκή ηνπο. 
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2
ν
 ρεδηαζκφο 

ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ, νη καζεηέο ζπλεξγάζηεθαλ γηα λα πξνεηνηκάζνπλ κηα 

πξνθνξηθή ή γξαπηή αλαθνξά πνπ ζα παξνπζηάδνηαλ ζηηο ππφινηπεο νκάδεο ηνλ ηξφπν 

πνπ αληηκεηψπηζαλ ην ζέκα εξγαζίαο θαη ηα επξήκαηά ηνπο, κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα 

έρεη ξφιν ζπκβνχινπ γιψζζαο, βνεζψληαο ηνπο καζεηέο λα βειηηψζνπλ ηελ έθθξαζή 

ηνπο θαη λα δηνξζψζνπλ ηα κνξθνζπληαθηηθά ιάζε ηνπ ζρνιηθνχ παξειζφληνο ηνπο 

εληζρχνληαο ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπο κε ηελ ελδπλάκσζε ηνπ πεξηγξαθηθνχ  ιφγνπ θαη 

ηελ έκπξαθηεο ζπκκεηνρήο ηνπο εληφο ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο. 

 

3
ν
 Αλαθνξά  

Σν ζηάδην απηφ απνηέιεζε ηελ θπζηθή θαηάιεμε ηνπ θχθινπ δξαζηεξηνηήησλ εληφο 

ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ην απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο, 

γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ, θνηλνπνηήζεθε ζηα ππφινηπα κέιε ηεο ηάμεο πξνηνχ νη καζεηέο 

κεηαθεξζνχλ ζην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ηειεπηαίαο θάζεο , 

δειαδή ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ ηξηψλ «πξάζηλσλ» ξνκπφη, έλα γηα θαζεκηά νκάδα κε ηελ 

ρξήζε ησλ LEGO θαη ηελ κεηαθνξά ηνπο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Βνηαληθνχ 

Κήπνπ, φπνπ ηα παηδηά είραλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζεγγίζνπλ πξφζθαηξα ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ ελφο κεγάινπ, αζηηθνχ θέληξνπ, ηεο Θεζζαινλίθεο , κέζα απφ ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο ηερλνινγηθέο δεκηνπξγίεο κε γλψκνλα πάληα ηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε-δηεχξπλζε ησλ γισζζηθψλ θαη γλσζηηθψλ ηνπο δπλαηνηήησλ θαη 

πλεπκαηηθψλ νξηδφλησλ. 

Ζ θεληξηθή ηδέα ηεο καζεζηαθήο καο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη λα 

πξνγξακκαηίζνπλ ηα παηδηά ζρεδφλ κφλα ηνπο (ε παξνρή βνήζεηαο θαη θαζνδήγεζεο 

ήηαλ δεδνκέλε ζε φπνην ζεκείν ρξεηάδνληαλ) ην «ξνκπνηάθη» lego ήηαλ 

θαηαζθεπαζκέλν κε πιηθά ηνπ παθέηνπ Lego Mindstorms πξνθεηκέλνπ λα θάλεη 

θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο θηλήζεηο. Ζ παξαπάλσ αξρηθή ηδέα πιαηζηψζεθε απφ έλα 

ππνζεηηθφ ζελάξην θχηεπζεο ινπινπδηψλ θαηά ηελ επίζθεςε ζηνλ θήπν, έηζη ψζηε λα 

είλαη πην ειθπζηηθή, επράξηζηε θαη εχιεπηε απφ ηα παηδηά.  
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Σέινο λα κπνξέζνπλ λα αληηιεθζνχλ πψο ζπλδπάδεηαη ε ζεσξία κε ηελ πξάμε, ε γλψζε 

κε ηα ηερλνινγηθά εξγαιεία, ε λενειιεληθή γιψζζα κε ηελ πιεξνθνξηθή, ε πεξηγξαθή 

κε ηα ξνκπφη. 
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4
ο
 ΚΔΦΑΛΑΙΟ: ΔΠΙΚΔΦΗ ΣΟ ΒΟΣΑΝΙΚΟ ΚΗΠΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΗ - ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

 

4.1 ςνοπηική παποςζίαζη ηος Βοηανικού Κήπος 

Μηα φαζε πξαζίλνπ, έθηαζεο 5 ζηξεκκάησλ, κέζα ζηνλ ππθλνδνκεκέλν αζηηθφ ηζηφ, 

ζηελ πεξηνρή ηεο Άλσ Ζιηνχπνιεο απνηειεί ν Βνηαληθφο Κήπνο. Αλνηρηφο κφλν ηα 

πξσηλά θαη κε κφιηο δχν ππαιιήινπο ιεηηνπξγεί ν Βνηαληθφο Κήπνο ηαπξνχπνιεο, ην 

ζηνιίδη, φπσο ραξαθηεξίδεηαη, ησλ δπηηθψλ ζπλνηθηψλ. Πξφθεηηαη γηα κηα φαζε 

πξαζίλνπ, έθηαζεο 5 ζηξεκκάησλ, κέζα ζηνλ ππθλνδνκεκέλν αζηηθφ ηζηφ, ζηελ 

πεξηνρή ηεο Άλσ Ζιηνχπνιεο θαη πεξηθιείεηαη απφ ηηο νδνχο Κ. Κσλζηαληηλίδε – 

Οιχκπνπ – Πεξηθιένπο. Λεηηνπξγεί εδψ θαη 16 ρξφληα απφ ην 2002. Έξγν έκπλεπζεο 

ηεο θπξίαο Αζελάο Υαηδεαζαλαζηάδνπ, Γεσπφλνπ θαη πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο 

Πξαζίλνπ ηνπ πξψελ Γήκνπ ηαπξνχπνιεο. 

 

ΔΙΚΟΝΑ2 

(https://www.google.gr/search1C1GGRV_enGR749GR749&tbm=isch&tbo=u&source

=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjD7ryScjcAhWrJZoKHUjbCdoQsAR6BA) 
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Πλεχκνλαο πξαζίλνπ κε πάλσ απφ 1.000 θπηά  :Ο Βνηαληθφο Κήπνο ηαπξνχπνιεο 

πεξηιακβάλεη κηα πινχζηα ζπιινγή 1.000 θαη πιένλ θπηψλ. Δίλαη έλαο πεξηθξαγκέλνο 

ρψξνο κε ηξεηο εηζφδνπο θαη νξγαλψλεηαη εζσηεξηθά απφ δηαδξνκέο, πνπ επηηξέπνπλ 

ζηνλ επηζθέπηε λα παξαηεξεί ηα θπηά απφ θνληά θαη λα έρεη πξφζβαζε ζε εηδηθνχο 

ρψξνπο. 

 

ΔΙΚΟΝΑ3(https://www.google.gr/search1C1GGRV_enGR749GR749&tbm=isch&tbo

=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjD7ryScjcAhWrJZoKHUjbCdoQsAR6BAgG

EAE&biw=1680&bih=944#imgrc=1p933yOTw1NAgM) 
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Πεξηιακβάλεη ηξεηο βξαρφθεπνπο, ηξηαληαθπιιεψλα κε 100 πνηθηιίεο ηξηαληαθπιιηάο, 

ζπιινγέο θσλνθφξσλ, φπσο θέδξνπο, έιαηα, θππαξίζζηα, πεχθα, αγξσζηψδε, βνιβψδε 

θαη επνρηαθά θπηά, θάθηνπο θαη παρχθπηα, θνηληθνεηδή θαη κεζνγεηαθά θπηά. 

 

ΔΙΚΟΝΑ 4 

(https://www.google.gr/searchenGR749GR749&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X

&ved=2ahUKEwjD7ryScjcAhWrJZoKHUjbCdoQsAR6BAgGEAE&biw=1680&bih=9

44#imgrc=tDifDUwQT6YpgM) 

 

ην θέληξν ηνπ ρψξνπ πςψλεηαη έλα επηβιεηηθφ ζεξκνθήπην, ην νπνίν θηινμελεί 

ηξνπηθά, ππνηξνπηθά, επίθπηα, ζαξθνθάγα θπηά. ην θεληξηθφ ηνπ ηκήκα ππάξρνπλ 3 

ιηκλνχιεο κε πδξφβηα θαη πδξνραξή θαη κηα θαηαζθεπή απφ βξάρηα φπνπ ξέεη έλαο 

κηθξφο θαηαξξάθηεο αλάκεζα ζε πηεξηδφθπηα θαη νξρηδέεο. Δπίζεο ππάξρνπλ 

δηαδξνκέο γηα λα βιέπεη ν επηζθέπηεο απφ θνληά φια ηα θπηά. Γεμηά ηνπ πεξηκεηξηθνχ 
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δηαδξφκνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζπιινγέο θπηψλ ζχκθσλα κε θξηηήξηα ζπζηεκαηηθήο 

Βνηαληθήο. 

 

ΔΙΚΟΝΑ 5 

(https://www.google.gr/search1C1GGRV_enGR749GR749&tbm=isch&tbo=u&source

=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjD7ryScjcAhWrJZoKHUjbCdoQsAR6BAgGEAE&biw=

1680&bih=944#imgrc=crs9HaK2mdR1xM) 

 

Πάλσ απφ 60.000 καζεηέο ζην Βνηαληθφ Κήπν: Καζεκεξηλά πξαγκαηνπνηνχληαη  

μελαγήζεηο καζεηψλ, ελψ ηδηαίηεξε βαξχηεηα δφζεθε ζηηο επηζθέςεηο ησλ θνηηεηψλ ηνπ 

ΑΠΘ. Ο ρψξνο ελδείθλπηαη γηα εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, αιιά 

νη πφξηεο έρνπλ αλνίμεη θαη ζε κέιε ΚΑΠΖ, πεξηβαιινληηθέο νκάδεο θαη 

αληηπξνζσπείεο απφ ην εμσηεξηθφ θαη γηα Άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαζψο ππάξρνπλ νη 

αλαγθαίεο ππνδνκέο. ηα 14 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ, έρνπλ μελαγεζεί πάλσ απφ 60.000 
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καζεηέο, πεξηβαιινληηθέο νκάδεο, ζχιινγνη θαη άηνκα θάζε ειηθίαο. Ζ είζνδνο είλαη 

δσξεάλ ελψ ππάξρεη έλα κηθξφ θφζηνο 1 επξψ γηα ηηο μελαγήζεηο. 

Ο Βνηαληθφο Κήπνο ηαπξνχπνιεο εγθαηληάζηεθε ζηηο 4 Ηνπλίνπ ηνπ 2002. Ζ 

δεκηνπξγία είρε μεθηλήζεη ην 1996. Υξεκαηνδνηήζεθε απφ πφξνπο ηνπ Γήκνπ θαη 

πινπνηήζεθε απφ ην ηκήκα πξαζίλνπ θαη ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ. Ζ ζπλνιηθή 

πεξηνρή έθηαζεο 27 ζηξεκκάησλ ήηαλ παιηά ην ξέκα Πεξηθιένπο, παξαπφηακνο ηνπ 

Γελδξνπνηάκνπ θαη κεηαηξάπεθε ζε άμνλα πξαζίλνπ. Δθεί θαηαζθεπάζηεθαλ παηδηθέο 

ραξέο, γήπεδα, αλαςπθηήξην, ακθηζέαηξν πνπ απνηεινχλ βνεζεηηθνχο ρψξνπο ηνπ 

Βνηαληθνχ Κήπνπ δίλνληαο αλάζα νμπγφλνπ ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο αιιά θαη 

επξχηεξα ζηνπο Θεζζαινληθείο. 

 

4.2. Η εκπαιδεςηική επίζκετη ηυν μαθηηών ζηο Βοηανικό Κήπο 

3ο ζηάδιο δπάζηρ: βοηανικόρ κήπορ  

Χο ρψξνο εθπαίδεπζεο, δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ςπραγσγίαο, έλαο ηέηνηνο θήπνο πνπ 

άλζηζε θαη αλαπηχρζεθε κέζα ζηνλ αζηηθφ ηζηφ ηεο Θεζζαινλίθεο, ζπληζηά έλα 

δσληαλφ θχηηαξν θαη δε ζα κπνξνχζε παξά λα είλαη ζην επίθεληξν ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ ηεο πφιεο, λα απνηειεί πφιν έιμεο γηα ηε καζεηηθή 

θνηλφηεηα θαη έγλνηα γηα ηε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ θαη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο φρη απιά 

λα ηνλ ζπληεξήζνπλ, αιιά λα ηνπ πξνζζέζνπλ θαη πηλειηέο αλαβάζκηζεο κε βαζηθφ 

γλψκνλα ηελ μελάγεζε θαη ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ φισλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ κέζα ζην Βνηαληθφ Κήπν. 

πγθεθξηκέλα κεηά ηελ ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή νινθιήξσζε ηεο δξάζεο ζηελ 

αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη ζην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο νη 3 νκάδεο ησλ 15 κειψλ 

ζπλνιηθά επηζθέθζεθαλ ηνλ Βνηαληθφ Κήπν ζην  πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο 

κε ηνπο αληίζηνηρνπο θαζεγεηέο ηνπο κε ζηφρν λα βηψζνπλ απφ θνληά ηηο επεξγεηηθέο 

ηδηφηεηεο ηνπ «κηθξνχ παξαδείζνπ» σο αλάζα νμπγφλνπ, λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηε 

θχζε, έζησ θαη παξνδηθά, θαη ην ζεκαληηθφηεξν λα θάλνπλ ρξήζε ησλ «πξάζηλσλ 

ξνκπφη» πνπ θαηαζθεχαζαλ ζην εξγαζηήξην ζε πξαγκαηηθφ, θπζηθφ πεξηβάιινλ κε κία 

απιή εθαξκνγή δελδξνθχηεπζεο-θαιιηέξγεηαο θπηψλ, φπσο είραλ πξσηαξρηθά 

πξνγξακκαηηζηεί ζην εξγαζηήξην  κε ηε βνήζεηα ηνπ αληίζηνηρνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη 
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ινγηζκηθνχ νινθιεξψλνληαο ην πξαθηηθφ ζθέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο κε πλεχκα 

ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη καζεηηθήο αιιειεγγχεο. 

 

4.2.1 Σο επιζθπάγιζμα ηηρ εκπαιδεςηικήρ δπάζηρ ηυν 3 ομάδυν 

Έρνληαο ζαλ αθεηεξία ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζε 

ζέκαηα πξαζίλνπ θαη πεξηβάιινληνο, ν Βνηαληθφο Κήπνο ηαπξνχπνιεο έζεζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο ζηνπο καζεηέο:Παξνρή γλψζεο πάλσ ζηνλ θφζκν ησλ 

θπηψλ,πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ απεηινχκελσλ κε εμαθάληζε θπηψλ, 

κειέηε θαη αμηνπνίεζε ηεο ειιεληθήο ρισξίδαο θαη δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο,αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο θαη γελεηηθνχ πιηθνχ κε Βνηαληθνχο Κήπνπο 

ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ,δξάζε κέζα απφ ηα δίθηπα Βνηαληθψλ Κήπσλ (δηεζλέο 

θαη ειιεληθφ),δηάδνζε ηεο ηδέαο ησλ Βνηαληθψλ θήπσλ θαη ζχλδεζε ηνπ κε πνηθίιεο 

πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, γηαηί ην πξάζηλν θαη ν πνιηηηζκφο θάλνπλ ηε δσή ησλ 

πνιηηψλ πην φκνξθε. πγθεληξσηηθά, ινηπφλ, νη καζεηέο απνθφκηζαλ πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ αμία θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ αληίζηνηρνπ ρψξνπ πξαζίλνπ θαη ελ ηέιεη εθάξκνζαλ 

ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηερλνινγηθέο γλψζεηο σο απφξξνηα ηεο δηδαθηηθήο δξάζεο ηνπο.   

 

4.3 Οι λέξειρ-κλειδιά ηυν ηπιών ομάδυν 

           Καηά ηελ επηζηξνθή ησλ καζεηψλ εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο κεηά ηε ιήμε 

ηελνιηγφσξεο, εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο ζην Βνηαληθφ Κήπν ηνπ Γήκνπ 

ηαπξνχπνιεο-Ζιηνχπνιεο θαη ζην πιαίζην ηνπ αλαζηνραζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δξάζεο ηνπο κέζα ζηελ ζρνιηθή αίζνπζα, δεηήζεθε απφ ηε δηδάζθνπζα θηιφινγν 

ζηα κέιε θαζεκηάο νκάδαο λα επηιέμνπλ 2 ιέμεηο, ηηο επηθξαηέζηεξεο γηα ηα ίδηα ηα 

κέιε,νη νπνίεο ζα πεξηθιείνπλ ην ζεσξεηηθφ θαη ην ηερλνινγηθφ πεξηερφκελν 

αλαθεθαιαησηηθά θαη παξάιιεια ζα ζπλδένπλ ηα δχν ζθέιε άξξεθηα κεηαμχ ηνπο 

κε γλψκνλα πάληα ηελ πξνζσπηθή, νπηηθή ηνπο γσλία σο θαηάιεμε ηεο 

δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. 

            Αθνινπζεί ε παξάζεζε ησλ αληίζηνηρσλ ιέμεσλ θαζεκηάο νκάδαο μερσξηζηά κε 

παξάιιειεεπεμήγεζε ησλ φξσλ κε βάζε ην ιεμηιφγην ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο 

θαη  ηελ νξνινγία ηεο Πιεξνθνξηθήο αληίζηνηρα  γηα ηε δξάζε: 
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1
η 

ΟΜΑΓΑ: 

 

 

 

4.3.1 Γλυζζική Δπεξήγηζη ηυν όπυν 

ΚΖΠΟ:Ο Κήπνο είλαη έλα θνκκάηη γεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα δηάθνξσλ θπηψλ. 

πλήζσο θαιείηαη ην νηθφπεδν ελφο ηδησηηθνχ θηηξίνπ θήπνο. Μηα εμαίξεζε είλαη 

ν Βνηαληθφο Κήπνο, ν νπνίνο έρεη έλαλ θαζαξά επηζηεκνληθφ ζθνπφ. 

 

ΡΟΜΠΟΣ(robot):Ολνκάδεηαη νπνηαδήπνηε κεραληθή ζπζθεπή πνπ κπνξεί λα 

ππνθαζηζηά ηνλ άλζξσπν ζε δηάθνξεο εξγαζίεο. Έλα ξνκπφη κπνξεί λα δξάζεη θάησ 

απφ ηνλ απεπζείαο έιεγρν ελφο αλζξψπνπ ή απηφλνκα θάησ απφ ηνλ έιεγρν ελφο 

πξνγξακκαηηζκέλνπ ππνινγηζηή. 

 

ΠΡΑΗΝΟ ΡΟΜΠΟΣ: Ολνκάδεηαη κεηαθνξηθά ε κεραληθή ζπζθεπή κε νηθνινγηθφ 

πεξηερφκελν. 

 

 

ΚΖΠΟ                     ΠΡΑΗΝΟ ΡΟΜΠΟΣ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%AE%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82
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2
η
 ΟΜΑΓΑ: 

 

 

 

ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΑ:Δίλαη θαιισπηζηηθφ θαη θπιινβφιν θπηφ. Απνηειείηαη απφ 

ηε ξίδα, ηνλ βιαζηφ, ηα θχιια θαη ηα κπνπκπνχθηα ηεο. 

 

ΚΗΝΖΣΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟ:Ολνκάδεηαη θαηά θχξην ιφγν ην ηειέθσλν πνπ δελ εμαξηάηαη 

απφ θπζηθή θαισδηαθή ζχλδεζε κε δίθηπν παξνρήο ηειεθσλίαο θαη δελ εμαξηάηαη απφ 

θάπνηα ηνπηθή αζχξκαηε ζπζθεπή εθπνκπήο ξαδηνθσληθνχ ζήκαηνο ρακειήο 

ζπρλφηεηαο. Σα θηλεηά ηειέθσλα ρξεζηκνπνηνχλ ηερλνινγία θπςειψλ (cells) θαη 

εθπέκπνπλ ζε πςειέο ζπρλφηεηεο. Γηα ηελ εθπνκπή θαη ιήςε ησλ ζεκάησλ 

ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ, απνθιεηζηηθά ςεθηαθή ηερλνινγία κε θσδηθνπνίεζε. 

 

 

 

 

 

ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΔ 
                      ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CF%89%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%86%CF%85%CF%84%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AF%CE%B6%CE%B1_(%CE%B2%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF_(%CE%B2%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%AD%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF
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3
η
 ΟΜΑΓΑ: 

 

 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ:Σν ζχλνιν ησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζπλζεθψλ κέζα ζηηο νπνίεο 

δνπλ θαη αλαπηχζζνληαη νη δψληεο νξγαληζκνί. 

ΔΞΤΠΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ:  Ζ ζπγρψλεπζε ηεο ξεαιηζηηθήο κε ηελ εηθνληθή 

πξαγκαηηθφηεηα κε ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ-ησλ ινγηζκηθψλ  θαη ησλ λέσλ κέζσλ 

ηερλνινγίαο. 

 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ:Ζ ηερλνινγία (απφ ην ηέτνη θαη λόγος
[1]

) είλαη ην απνηέιεζκα ηεο 

εθαξκνγήο ηεο (ζεσξεηηθήο) επηζηεκνληθήο γλψζεο κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο 

αληηθεηκέλνπ κε πξαθηηθφ φθεινο. Αθξηβέζηεξα νξίδεηαη σο ε εθαξκνγή ηεο 

επηζηεκνληθήο γλψζεο γηα πξαθηηθνχο ζθνπνχο, ηδηαίηεξα ζηε βηνκεραλία. 

Γεπηεξεχνπζα έλλνηα ηεο ιέμεο αθνξά ζηελ αλάπηπμε ζπζθεπψλ θαη κεραληζκψλ γηα 

επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο θαη εθείλνλ ηνλ θιάδν ηεο γλψζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο 

εθαξκνζκέλεο επηζηήκεο ή κεραλνινγία. 

ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ: Οη ππνινγηζηέο, ηα θηλεηά ηειέθσλα, νη ηακπιέηεο,  ην δίθηπν 

World Wide Web, θαη ε δηαρπηηθφηεηα πνπ πξνζθέξεη ην Internet. 

 

ΔΞΤΠΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ                     ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1#cite_note-Liddell_1980-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B7
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4.3.2 Δπεξήγηζη ηυν όπυν με βάζη ηην εκπαιδεςηική δπάζη 

1
η
 ομάδα: 

ΚΖΠΟ:Ο εμσηεξηθφο ρψξνο εθαξκνγήο θαη αλαδήηεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

εηπψζεθαλ εληφο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο(Βνηαληθφο Κήπνο). Ζ άκεζε αιιειεπίδξαζε ησλ 

καζεηψλ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν βξίζθεηαη ηφζν θνληά θαη ζπλάκα ηφζν 

καθξηά απφ ηελ αζηηθή θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ζηε κεγαινχπνιε φπνπ έρνπλ γελλεζεί 

θαη δνπλ, ηε Θεζζαινλίθε. 

ΠΡΑΗΝΟ ΡΟΜΠΟΣ: Ζ κεραληθή ζπζθεπή σο απφξξνηα ηεο λέαο ηερλνινγίαο κέζα 

ζηελ νπνία νη αληίζηνηρνη καζεηέο γελλήζεθαλ θαη κεγαιψλνπλ, θνκκάηη ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο ηνπο ζην νπνίν βξήθαλ κία επηπξφζζεηε εθαξκνγή πξνθεηκέλνπ λα 

απνηειέζεη έλα εθπαηδεπηηθά ρξεζηηθφ αληηθείκελν θάλνληαο πην δειεαζηηθφ έλα 

ακηγψο ζεσξεηηθφ κάζεκα, φπσο είλαη ην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο. 

Σν βαζηθφ εξγαιείν ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ ησλ ηξηψλ νκάδσλ πνπ ηνπο 

παξαθίλεζε λα πξνζέμνπλ θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ καζήκαηνο θαη λα 

ζπκκεηάζρνπλ νκαδηθά ζηελ πινπνίεζε ησλ ηξηψλ πξάζηλσλ ξνκπφη σο έλαπζκα ηεο 

ακθίδξνκεο ζρέζεο, ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπλεξγαζίαο-αιιειεγγχεο. 

 

2
η
 ομάδα: 

ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΑ: Έλα  θαιισπηζηηθφ θαη θπιινβφινθπηφηδηαίηεξα ζπλεζηζκέλν 

ζηηο ειιεληθέο θαηνηθίεο θαη θπξίσο ζηελ πεξηνρή φπνπ βξίζθεηαη ην ζρνιείν ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ καζεηψλ, φκσο εληππσζηάζηεθαλ απφ ηα ακέηξεηα είδε θαη ρξψκαηα 

ηνπ πνπ δελ γλψξηδαλ ηελ χπαξμε ηνπο νχηε ηηο κεζφδνπο θαιιηέξγεηαο ηνπο. 

ΚΗΝΖΣΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟ:Σν «απαξαίηεην» κέζν θαζεκεξηλήο επηθνηλσλίαο, επαθήο θαη 

πιεξνθφξεζεο ησλ λέσλ αλζξψπσλ, έλαο κηθξφο ππνινγηζηήο ηζέπεο ηδηαίηεξα 

πξνζηηφο  θαη δειεαζηηθφο ζηε λέα γεληά, αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο πξνζσπηθήο θαη 

θνηλσληθήο δσήο ησλ καζεηψλ.  

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CF%89%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%86%CF%85%CF%84%CE%AC
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3
η
 ομάδα: 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ: Ο ρψξνο φπνπ δνπλ θαη ζπλαλαζηξέθνληαη νη λένη άλζξσπνη είηε είλαη 

θπζηθφ είηε είλαη εηθνληθφ. 

ΔΞΤΠΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ:Ζ θαζεκεξηλή, πνιχσξε ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ κε 

εηθνληθά πεξηβάιινληα ράξε ζην Γηαδίθηπν θαη θπξίσο ε πξνζθφιιεζε ηνπο ζηα Μέζα 

Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο, αιιά θαη ε πιεζψξα ησλ λέσλ κέζσλ ηερλνινγίαο θαη 

ινγηζκηθψλ πνπ πξνζθέξνληαη αθεηδψο θαη κάιηζηα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δσξεάλ 

ρσξίο επηπξφζζεηε ρξέσζε. 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ:Ζ θπξηφηεξε «πεγή» γηα ηελ αλάπηπμε ζπζθεπψλ θαη κεραληζκψλ 

πξσηίζησο γηα επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο θαη έπεηηα γηα ςπραγσγηθνχο ιφγνπο 

θεξδίδνληαο ηελ εχλνηα εθαηνκκπξίσλ παηδηψλ παγθνζκίσο θαη παξάιιεια 

εκπινπηίδνληαο ηελ αληαξή θαζεκεξηλφηεηα ηνπο εληφο θαη εθηφο ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο. 

ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ: Οη ππνινγηζηέο, ηα θηλεηά ηειέθσλα, νη ηακπιέηεο απνηεινχλ 

ηα δειεαζηηθά εξγαιεία ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο θαη ζπλάκα ην 

θίλεηξν ησλ ζεκεξηλψλ καζεηψλ γηα δηεχξπλζε ησλ γλσζηηθψλ θαη γεληθφηεξα ησλ 

πλεπκαηηθψλ ηνπο νξηδφλησλ. 
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Γ΄ ΜΔΡΟ: ΔΡΜΗΝΔΙΑ -  ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

5
ο
 ΚΔΦΑΛΑΙΟ : ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΔΠΙΛΟΓΟ 

5.1 Δπίλογορ 

Αλαθεθαιαησηηθά, ινηπφλ, ε Δκπαίδεςζη για Όλοςρ είλαη πξψηε πξνηεξαηφηεηα γηα 

ηελ UNESCO, γηαηί ε εθπαίδεπζε είλαη ηαπηφρξνλα έλα ζεκειηψδεο δηθαίσκα ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ην θιεηδί γηα ηελ ζπλερηδφκελε αλάπηπμε θαη εηξήλε κεηαμχ ησλ ρσξψλ. 

Ζ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ ζην Dakar θαη ζην Millennium Development 

Summit απαηηεί ηελ δέζκεπζε φισλ γηα πξφζβαζε, ηζφηεηα θαη πνηφηεηα ζε 

πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Δίλαη απαξαίηεην λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

δξακαηηθέο αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο, ηφζν ζηνλ ηξφπν 

ηεο παξνρήο ηεο γλψζεο φζν θαη ζηα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα απηφ. Δίλαη 

πξνθαλέο φηη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηέο ηηο αιιαγέο ζα δηαδξακαηίζνπλ νη 

ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ 

ζπλερφκελε εμέιημε θαη αλάπηπμε, παξέρνληαο φιν θαη πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο θαη 

εξγαιεία ζηα ρέξηα απηψλ πνπ ραξάδνπλ θαη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία.Οι τεχνολογίεσ αυτζσ αποτελοφν τισ ατμομηχανζσ τησ ανάπτυξησ και εργαλεία 

ενδυνάμωςησ. Προςφζρουν απεριόριςτη πρόςβαςη ςε πληροφορία και προκαλοφν μία 

προφανή επανεξζταςη του ςτόχου τησ εκπαίδευςησ και τησ ςχζςησ τησ με την εθνική 

ανάπτυξη. Ηδηαίηεξα, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί ν ξφινο ηνπ Internet γεληθφηεξα θαη ηνπ Web 

εηδηθφηεξα, σο πιαηθφξκα παξνρήο εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ. 

Σν πην επαίζζεην ίζσο θνκκάηη ηεο εμέιημεο κηαο θνηλσλίαο είλαη ε εθπαίδεπζε θαη ν 

ηξφπνο πνπ απηή παξέρεηαη ζηνπο πνιίηεο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο θαηά πεξηφδνπο ζπλζήθεο θαη λα ελζσκαηψλεη ζην 

κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ε ηερλνινγία. Δμάιινπ ην πην 

επαίζζεην ηκήκα ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, ηα παηδηά θαη νη έθεβνη, είλαη απηνί πνπ 

πξψηνη αθνκνηψλνπλ ηηο εμειίμεηο θαη γηα ην ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεην λα ηνπο 

πξνζθέξεηαη ε εθπαίδεπζε κε ηέηνην ηξφπν πνπ ζα ηνπο θηλεί ην ελδηαθέξνλ. 

Απηφο ήηαλ θαη ν απψηεξνο ζηφρνο ηεο ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθήο δξάζεο πνπ 

παξνπζηάζηεθε ζηελ ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία κε θπξίαξρν ζθνπφ λα 

πξνζεγγίζεη έλα ζεσξεηηθφ κάζεκα κε ηελ επηθνπξηθή ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 



 
 
 
 

 
71 

θαη κέζα απφ ην παηρλίδη λα γίλεη αμηνπξφζεθην απφ ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη ην 

αληηκεησπίδνπλ πεξηζσξηαθά θαη πνιιέο θνξέο αλαρξνληζηηθά. Παξάιιεια, δε, σο 

ππεχζπλε θαζεγήηξηα ηνπο είρε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα κέλα λα ηνπο πξνζεγγίζσ 

ζπλαηζζεκαηηθά πέξαλ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ αλαθαιχπηνληαο εθ ησλ έζσ 

πηζαλέο, δηαπξνζσπηθέο πξνζηξηβέο ζηελ ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα ηνπο κε απνηέιεζκα 

λα έρσ ηε δπλαηφηεηα γηα εμηζνξξφπεζε ησλ ζρέζεσλ ηνπο αιιά θαη δεκηνπξγία 

νηθείνπ θιίκαηνο κεηαμχ εκνχ θαη ησλ αληίζηνηρσλ καζεηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε 

δξάζε θαη εμσηεξηθεχζεθαλ απέλαληη κνπ αθφκε θαη κε ηελ ρξήζε άζεκλσλ θξάζεσλ 

θάπνηεο ζηηγκέο, φκσο ηνπο δφζεθε ε επθαηξία λα ηηο απελνρνπνηήζνπλ θαη λα 

πξνζεγγίζνπλ πεξηζζφηεξν ηε δηδάζθνπζα ηνπο, λα αληηιεθζνχλ ηνλ θαζνδεγεηηθφ 

ξφιν πιένλ ηεο εθπαηδεπηηθνχ θαη λα απνζηαζηνπνηεζνχλ απφ ηελ παξσρεκέλε εηθφλα 

πνπ είραλ κέρξη πξφηηλνο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο - θηινιφγνπο θαη ηα ζεσξεηηθά 

καζήκαηα. 

 

5.1.1 ςνολική εκηίμηζη ηηρ εκπαιδεςηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ  

πλνπηηθά, κεηά ην πέξαο ησλ ηξηψλ θάζεσλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο καο είλαη ρξήζηκν λα 

απνηππσζεί πνηά ήηαλ ε πνξεία ηεο δξάζεο ζπγθεληξσηηθά. Αξρηθά, παξαηεξήζεθε φηη 

ηα κέιε ησλ ηξηψλ νκάδσλ ζπλεξγάδνληαλ επί ηεο νπζίαο, φρη κφλν εθηεινχζαλ ηε 

δξαζηεξηφηεηα θαη ην απνηέιεζκα-ξνκπφη πνπ ηνπο δεηήζεθε απφ ηνλ αληίζηνηρν 

θαζεγεηή, αιιά ήηαλ ζεκαληηθφ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα γλσζηηθή ζπκκεηνρή θαη 

δηεχξπλζε ησλ γλψζεσλ ηνπο. Δπίζεο, ππνγξακκίζηεθε ε ιεθηηθή επηθνηλσλία θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ησλ πξάζηλσλ ξνκπφη ζην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε ηελ ρξήζε εληνιψλ-νδεγηψλ κεηαμχ ησλ κειψλ κε νπζηαζηηθή, 

γισζζηθή επαθή κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ίδηαο νκάδαο ζηα πιαίζηα ηεο ςπρνινγηθήο 

πίεζεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ. πλεπψο, ινηπφλ, ε δξάζε είρε ηελ ακέξηζηε 

επηηπρία ζηε βειηίσζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ψζηε ην 

αληίζηνηρν κάζεκα λα γίλεη δειεαζηηθφ ζηνπο καζεηέο, λα θεξδίζεη ηελ πξνζνρή θαη 

ηελ ελαζρφιεζε ηνπο βειηηψλνληαο ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο θαη 

θαιιηεξγψληαο έληνλα ηα γλσξίζκαηα ηεο νκάδαο-ζπλεξγαζίαο-αιιειεγγχεο.   
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5.2 ςμπεπάζμαηα 

Αλαθεθαιαησηηθά, ινηπφλ, ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο εληάζζεηαη ζε κηα πνξεία 

εμέιημεο πνπ έρεη αξρίζεη λσξίηεξα, απφ ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα θαη είλαη ξαγδαία. Οη 

επηζηήκνλεο ππφζρνληαη αθφκα πεξηζζφηεξεο αλαθαιχςεηο ζην κέιινλ κε ηηο νπνίεο 

πνιινί πηζηεχνπλ φηη ζα ιχζνπλ ην πξφβιεκα ηεο «ζηείξαο», εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο, ελψ νη πην δχζπηζηνη εθθξάδνπλ ακθηβνιίεο γηα ηνλ κνξθσηηθφ ξφιν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ηεο ζέζεο ηνπ. Σα λέα ηερλνινγηθά κέζα 

ήξζαλ γηα λα ζπλδξάκνπλ ζηνλ αλαληηθαηάζηαην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε 

θαηλνηφκεο ηδέεο θαη εθθεληξηθέο ιχζεηο, φρη γηα λα αθπξψζνπλ ηε ζέζε ηνπ. Ζ θπζηθή 

παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνηειεί ηνλ θνξκφ ηνπ καζεζηαθνχ δέληξνπ θαη πεγή 

νπζηαζηηθήο, θαζεκεξηλήο επαθήο δαζθάινπ-καζεηή, κηα ζρέζε κε άκεζε 

αιιειεπίδξαζε. Ο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα αθνινπζεί θαη λα πξνζζέηεη  ηα λέα, 

ηερλνινγηθά κέζα ζηελ ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ρσξίο βέβαηα λα 

απνπξνζσπνπνηείηαη ηνπ νπζηαζηηθνχ παηδεπηηθνχ ηνπ ξφινπ. Απηφο ήηαλ θαη ν 

απψηεξνο ζθνπφο ηεο αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηαο καο. Οη καζεηέο αληηιήθζεθαλ ηελ 

ηαχηηζε ηεο γλψζεο κε ηελ ηερλνινγία βησκαηηθά θαη ην ζεκαληηθφηεξν ήηαλ φηη 

άιιαμαλ άξδελ ηε γλψκε πνπ είραλ κέρξη πξφηηλνο γηα ην αληίζηνηρν, ζεσξεηηθφ 

κάζεκα ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ. Γφζεθαλ κνξθσηηθά θαη ηερλνινγηθά θίλεηξα ζηνπο 

αληίζηνηρνπο καζεηέο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ, δξαζηεξηνπνηήζεθαλ κε πλεχκα νκαδηθφηεηαο 

θαη ζπλεξγαζίαο θαη αλαθάιπςαλ πηπρέο ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο πνπ δελ είραλ 

λσξίηεξα αληηιεθζεί ή ελδηαθεξζεί. 

Ζ αμηνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηάιιειε 

θαζνδήγεζε κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ ψζηε λα ειθχζνπλ 

ηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη λα πεηχρνπλ ηελ ελεξγεηηθή 

ζπκκεηνρή θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπο ζε νκάδεο, φπσο έρεη δηαπηζησζεί θαη ζε 

πξνεγνχκελεο κειέηεο (Anagnostakis, 2006). Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ κηα 

ζπλάθεηα κεηαμχ ρξήζεο ηεο Δθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο θαη αχμεζεο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο. Ζ πξνζνκνίσζε κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελφο 

κνληέινπ πφιεο κε ηε ρξήζε ξνκπφη κπνξεί λα πξνβιεκαηίζεη ηνπο καζεηέο γηα ην 

ζέκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη λα ηνπο θάλεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Ζ εξγαζία ζε νκάδεο πάλσ ζε έλα project κε ηε 
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ρξήζε ησλ Lego Mindstorms είλαη επράξηζηε θαη πξνηηκάηαη απφ ηνπο καζεηέο ζε 

ζρέζε κε ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. Παξφιν πνπ νη πξνεγνχκελεο 

γλψζεηο ησλ καζεηψλ Γπκλαζίνπ γχξσ απφ ηα ζέκαηα πνπ δηαπξαγκαηεπηήθακε 

ραξαθηεξίδνληαλ απφ νξζφηεηα θαη πιεξφηεηα, εληνχηνηο παξαηεξήζεθε βειηίσζε ζηηο 

απαληήζεηο πνπ έδσζαλ κεηά ηελ παξέκβαζε, θάηη πνπ δείρλεη φηη απηή ήηαλ 

απνηειεζκαηηθή.  

Δλ θαηαθιείδη, ινηπφλ, ε κεηάβαζε ζηελ επνρή ηεο ηερλνινγίαο έρεη επηθέξεη ξηδηθέο 

αιιαγέο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Σν ζρνιείν παξαηεξψληαο απηέο ηηο αιιαγέο είλαη 

απαξαίηεην λα ηηο αμηνπνηήζεη πξνο φθεινο ησλ παηδηψλ ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο 

καζεηηθήο ηνπο πνξείαο (Καξνχζεο, Μπνχηια, Πνπιιή, 2011:9, Κπλεγφο, Γεκαξάθε, 

2002: 95). Κιεηδί γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ απνηειεί 

αλακθηζβήηεηα ν δάζθαινο, ν νπνίνο θαιείηαη λα αλαιάβεη λέεο αξκνδηφηεηεο θαη 

θαζήθνληα ζηελ ηάμε (Βνζληάδνπ, 2006:53, Μπισλά, 2006:1092 & Οξθαλίδνπ, 

2013:243). Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ξφινπ απηνχ, απαηηείηαη ηφζν ε πηνζέηεζε λέσλ 

κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, φζν θαη ε θαηάθηεζε θαηλνχξησλ γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ (Κπξίδεο, Γξφζνο, Σζαθηξίδνπ, 2003: 31). Μπνξεί ε ρξήζε ησλ Νέσλ 

Σερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε λα έρεη απμεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, φκσο ζε θακία 

πεξίπησζε δε κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ αμηφινγν ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

(Μπισλά, 2006:1092, Υαηδεδήκνπ, 2007:335).Οη εθπαηδεπηηθνί απφ ηε πιεπξά ηνπο 

νθείινπλ λα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο κε ηνπο καζεηέο, ψζηε λα κελ 

βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Καξνχζεο, Μπνχηια, 

Πνπιιή, 2011:19, Κπλεγφο, Γεκαξάθε, 2002: 87). 
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