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Η δομή της παρουσίασης

 Από το e-βιβλίο στα ΜΑ Πληροφορικής-ΤΠΕ

 Το Αποθετήριο Φωτόδεντρο

 Το πλαίσιο μαθησιακού σχεδιασμού

 Παραδείγματα ΜΑ

 Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πράξη



Από τα e-βιβλία στο Αποθετήριο

 Τα ηλεκτρονικά βιβλία είναι διαδραστικά 
διαδικτυακά περιβάλλοντα εκπαιδευτικού 
περιεχομένου, τα οποία έχουν εμπλουτιστεί με 
πολυμεσικό περιεχόμενο
 χάρτες και γραφήματα 
 προσομοιώσεις
 διαδραστικές εφαρμογές
 προβλήματα και ασκήσεις
 εκπαιδευτικά σενάρια
 συνδέσμους σε άλλες πηγές
 κάθε μορφής ψηφιακό υλικό



Το Φωτόδεντρο



Η συλλογή Πληροφορικής-ΤΠΕ



Μαθησιακά αντικείμενα

 Τα ψηφιακά στοιχεία που εμπλουτίζουν ένα 
ηλεκτρονικό βιβλίο λέγονται Μαθησιακά 
Αντικείμενα (ΜΑ)

 Αποτελούν ένα νέο τύπο διαδικτυακών (web-based) 
εργαλείων για τη διδασκαλία και τη μάθηση που 
βασίζονται στην αρχή-ιδέα μικρών, αυτοτελών και 
επαναχρησιμοποιήσιμων μονάδων μάθησης

 Τι διαπραγματεύονται
 Γεγονότα-καταστάσεις
 Έννοιες και συσχετίσεις
 Διαδικασίες
 Αρχές



Μαθησιακά αντικείμενα II

 Ένα ΜΑ αποτελείται από δύο αλληλο-
συσχετιζόμενες συνιστώσες
 Το περιεχόμενο του ΜΑ

 Πολυμεσικές πληροφορίες
 Μαθησιακό σενάριο
 Μαθησιακή καθοδήγηση-υποστήριξη

 Πληροφορίες μεταδεδομένων
 Περιγράφουν τα τεχνολογικά, παιδαγωγικά, διδακτικά

και νομικά χαρακτηριστικά του ΜΑ 
 Χρήσιμες για την αναζήτηση, εύρεση, διαχείριση, 

χρήση, προσαρμογή και επαναχρησιμοποίηση του ΜΑ 
στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία



Το Αποθετήριο

 Το αποθετήριο ΜΑ είναι μια Ψηφιακή 
Βιβλιοθήκη (Web based) που υποστηρίζει τη 
 διανομή
 διαμοίραση
 διαχείριση
 χρήση 
 επαναχρησιμοποίηση των ΜΑ

 Το αποθετήριο ΜΑ ενσωματώνει 
 Πληροφορίες μεταδεδομένων
 Δυνατότητες αναζήτησης και διαμοίρασης



Τύποι ΜΑ για τις ΤΠΕ-Πληροφορική

 Δομημένα (κλειστά) ΜΑ
 Παρέχουν ένα προκαθορισμένο σύνολο πληροφοριών 

ενώ προσφέρουν στους μαθητές περιορισμένες 
δυνατότητες πρακτικής-εξάσκησης με τις υπό μάθηση 
έννοιες  

 Ανοιχτά ΜΑ
 Ακολουθούν την προσέγγιση προβλήματος (problem-

based) 

 Παρέχουν στους μαθητές αυξημένες δυνατότητες 
διάδρασης

 Οι μαθητές διερευνούν και ελέγχουν (what-if scenarios),
με στόχο να οικοδομήσουν έννοιες, να ανακαλύψουν 
και να κατανοήσουν τις συσχετίσεις  μεταξύ τους



Η βάση του σχεδιασμού

 Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών 
ΤΠΕ/Πληροφορικής για το Δημοτικό

 Οι ΤΠΕ εργαλεία έρευνας, δημιουργίας, 
επικοινωνίας, συνεργασίας και μάθησης

 Τα πορίσματα της Διδακτικής της 
Πληροφορικής/ΤΠΕ

 Νοητικές αναπαραστάσεις μαθητών για τα 
πληροφορικά αντικείμενα

 Παρανοήσεις και διδακτικά εμπόδια

 Δυσκολίες επίλυσης προβλημάτων σε υπολογιστικά 
περιβάλλοντα



 Δημιουργώ με τα εργαλεία των ΤΠΕ
 Θεμελιώδεις γνώσεις και δεξιότητες χειρισμού ΤΠΕ

 Δημιουργικότητα με χρήση εργαλείων ΤΠΕ

 Εκφράζομαι, επικοινωνώ και συνεργάζομαι με ΤΠΕ
 Αναζήτηση, διαχείριση και παραγωγή πληροφοριών

 Επικοινωνία-συνεργασία 

 Διερευνώ, ανακαλύπτω και λύνω προβλήματα με ΤΠΕ
 Μοντελοποίηση, κριτική ικανότητα, καινοτομία

Άξονες μαθησιακών στόχων του 
Π.Σ. Πληροφορικής-ΤΠΕ

 Οι ΤΠΕ ως κοινωνικό φαινόμενο 
Ψηφιακή κουλτούρα 

 Στάσεις, συμπεριφορές, αξίες (e-learner, e-citizen, e-safety)



Οι σύγχρονες παιδαγωγικές και 
διδακτικές προσεγγίσεις ...

 Λιγότερη μνήμη

 Λιγότερη δουλειά ρουτίνας

 Ενίσχυση ικανοτήτων 

 συσχέτισης περιεχομένου-γνώσης και επίλυσης 
προβλημάτων (κριτική ικανότητα) 

 δημιουργίας περιεχομένου (δημιουργική ικανότητα)

 επικοινωνίας ιδεών και συνεργασίας

 αξιοποίησης γνώσης σε διαφορετικά πλαίσια 
(μεταφορά γνώσης)

 Προσεγγίσεις που να καλλιεργούν και να προωθούν την 
ανακάλυψη, τη φαντασία και την καινοτομία



Ανοιχτές 
παιδαγωγικές 
στρατηγικές

Ηλεκτρονικά 
περιβάλλοντα 

Μάθησης

Ανοιχτό 
Ψηφιακό 

Περιεχόμενο

Το πλαίσιο ένταξης ΜΑ στην 
σχολική πρακτική



Ολοκληρωμένα περιβάλλοντα 
μάθησης

 Πολλαπλό-ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό
 Εκπαιδευτικά λογισμικά

 Ψηφιακές πλατφόρμες

 Ανοιχτές πηγές εκπαιδευτικού υλικού στο Διαδίκτυο

 Εργαλεία Web 2.o

 Εμπλοκή σε αυθεντικές δραστηριότητες με στόχο την 
καλλιέργεια γνωστικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων
 Ενεργητική-διερευνητική μάθηση

 Αλληλεπίδραση με το περιβάλλον μάθησης

 Επίλυση προβλημάτων – λήψη αποφάσεων 

 Συνεργατική μάθηση

 Καθοδήγηση από τον διδάσκοντα



Μαθησιακό 
Αντικείμενο

Διδακτικό 

επίπεδο

Μοντέλο

εννοιολογικό

τεχνολογικό

Μαθησιακό 

σενάριο

Βασικές συνιστώσες ενός ΜΑ



Το μαθησιακό σενάριο

 Διερεύνηση και προσδιορισμός των εννοιών-
στόχων προς μάθηση
 Έννοιες

 Διαδικασίες

 Συστήματα 

 Προσδιορισμός μαθησιακών στόχων

 Σχήματα αναπαράστασης των εννοιών-στόχων 

 Παιδαγωγική φιλοσοφία

 Πολλαπλές δυνατότητες αξιοποίησης

 Αναμενόμενα σχήματα χρήσης και εμπλοκής των 
μαθητών



Εννοιολογικό μοντέλο

 Αναπαραστάσεις των εννοιών-στόχων

 Μέσα περιγραφής
 Οπτικοποιήσεις

 Προσομοιώσεις

 Βίντεο

 Συνιστώσες και περιορισμοί των μέσων 
περιγραφής
 Λειτουργικά χαρακτηριστικά

 Ζητήματα εγκυρότητας, πολυπλοκότητας, ρεαλιστικών 
αναπαραστάσεων



Τεχνολογικό μοντέλο

 Εγκυροποίηση (validation)
 Έλεγχος αντιστοιχίας με το εννοιολογικό μοντέλο 
 Διασφάλιση ορθής λειτουργίας και ακριβούς περιγραφής 

του συστήματος-στόχου

 Ευχρηστία (usability)
 Διασφάλιση ότι οι μαθητές μπορούν εύκολα να το 

χρησιμοποιήσουν και να κατανοήσουν πώς λειτουργεί

 Λειτουργικότητα (functionality)
 Περιβάλλον διεπαφής (interface)
 Ενιαία χαρακτηριστικά
 Επεκτασιμότητα (extendibility)



Διδακτικό επίπεδο

 Διερεύνηση και προσδιορισμός

 Παιδαγωγική προσέγγιση

 Ανακαλυπτική μάθηση

 Διερευνητική μάθηση

 Συνεργατική μάθηση

 Εποικοδομητική μάθηση 

 Σχήματα και αναπαραστάσεις περιγραφής 
 Έννοιες

 Διαδικασίες

 Συστήματα 

 Διαδραστικά χαρακτηριστικά
 Δράσεις μαθητή 

 Ανάδραση συστήματος

 Περιβάλλον διεπαφής (interface)



Φάσεις ανάπτυξης ΜΑ

Το 

μοντέλο

Μαθησιακοί 

στόχοι

Εννοιολογικός 

χώρος

Μαθησιακό 

σενάριο
Peer 

review

Πληροφορίες 

μεταδεδομένων

Ολοκλήρωση



Πλατφόρμα ανάπτυξης





Τύποι ΜΑ

 Οπτικοποιήσεις/πολυμεσικές παρουσιάσεις
 Μικρές ενότητες πολυμεσικών πληροφοριών για έννοιες 

και συστήματα

 Μικρο-δραστηριότητες 
 Προσομοιώσεις, διερευνήσεις
 Simulation, inquiry, experimentation

 Διαδραστικά βιντεομαθήματα
 Διαδραστικά βιντεομαθήματα ολοκληρωμένων 

δραστηριοτήτων με προγραμματιστικά εργαλεία και 
λογισμικά (π.χ. κειμενογράφος, υπολογιστικό φύλλο, 
παρουσιάσεις)



Τύποι ΜΑ

 Ολοκληρωμένες εφαρμογές διερεύνησης και 
οικοδόμησης
 Πρωτότυπες εφαρμογές διερεύνησης, πειραματισμού και 

οικοδόμησης γνώσεων

 Εκπαιδευτικά σενάρια
 Αξιοποίηση δημιουργιών και εκπαιδευτικού υλικού από 

παλαιότερα έργα (π.χ. ΚτΠ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ)



Οπτικοποιήσεις

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/959

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/959


Μικρο-δραστηριότητα

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/616

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/616


Μικρο-δραστηριότητα

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/761

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/761


Μικρο-δραστηριότητα

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5057

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5057


Σχηματοεικόνες
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3130

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3130


Εκπαιδευτικό παιγνίδι
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5119

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5119


Ο Κειμενογράφος μου

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2428

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2428


Προγραμματίζω με τις εντολές 

ΧΡΩΜΑ και ΕΛΛΕΙΨΗ

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2454

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2454


Εκπαιδευτικό παιγνίδι

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6274

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6274


uLogo http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5066

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5066


Ανοιχτές-πλήρεις εφαρμογές

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/615

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/615


Μουσείο Πληροφορικής

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3129

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3129


Μικρο-μαθήματα 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/624

http:///
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3130
http://photodentro.edu.gr/jspui/handle/8521/624


Το πλαίσιο ένταξης 

 Το Ψηφιακό Αποθετήριο προσφέρει σημαντικές 
δυνατότητες για την ενίσχυση της διδασκαλίας και 
της μάθησης

«Η καλύτερη μάθηση δεν έρχεται βρίσκοντας 
καλύτερους τρόπους για να διδάξει ο δάσκαλος αλλά 
δίνοντας στο μαθητή καλύτερες ευκαιρίες για να 
οικοδομήσει (νέες γνώσεις)…»

Seymour Papert



Από τη διδασκαλία στη μάθηση

Διερευνητική 
Μάθηση

Διερευνητική 
Μάθηση

Επίλυση 
προβλήματος

Επίλυση 
προβλήματος

Ενεργητική 
μάθηση

Ενεργητική 
μάθηση





Η συνέχεια …

 Το Ψηφιακό Αποθετήριο πρέπει να συνεχίσει να 
εμπλουτίζεται 

 Ενθάρρυνση της συμμετοχής των εκπαιδευτικών 
της πράξης

 Σχεδιασμός και εφαρμογή στην τάξη εκπαιδευτικών 
σεναρίων και δραστηριοτήτων που ενεργοποιούν 
τους μαθητές

 Επιμόρφωση και υποστήριξη εκπαιδευτικών 

 Διαμόρφωση κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ 
των εκπαιδευτικών της πράξης (Κοινότητες 
Εκπαιδευτικών)



Συνεργάτες

 Παλιούρας Αριστείδης

 Πέτσιος Αθανάσιος

 Τσάκωνας Παναγιώτης

 Τουκίλογλου Παύλος

 Σαριδάκη Άννα

 Χριστοπούλου Ελένη

• Βρακόπουλος Αθανάσιος

• Γρουσουζάκου Έφη 

• Κατσούλης Ανδρέας

• Μαυραντζάς Νικόλαος 

• Μιχαηλίδης Νικόλαος 

• Μονέφτση Άννα

• Νικόλαος Μιχαηλίδης

• Τριανταφύλλου Ευάγγελος 

• Τρυφωνόπουλος Αθηνόδωρος



Ευχαριστώ θερμά 

για την προσοχή σας!


