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Πξννίκην 
 

Σν επηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηψλ ζηα Παλεπηζηεκηαθά 

Κέληξα Δπηκφξθσζεο εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο «Δπηκφξθσζε 

Δθπαηδεπηηθψλ ζηε Υξήζε θαη Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηδαθηηθή 

Γηαδηθαζία» ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ, Γ’ ΚΠ. Σν πιηθφ απηφ επηθαηξνπνίεζεθε θαη 

ζπκπιεξψζεθε ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο «Δπηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» ηνπ ΔΠΑ (2007-2013).  

 

Σν επηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηψλ πεξηιακβάλεη 6 ηεχρε: 

έλα ηεχρνο γηα ην γεληθφ κέξνο θαη έλα ηεχρνο γηα θαζέλα απφ ηνπο θιάδνπο ηνπ 

εηδηθνχ κέξνπο. Σν θείκελν ηνπ Σεχρνπο 1 πνπ αθνινπζεί πεξηιακβάλεη ην 

επηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ην Γεληθφ Μέξνο ηεο εθπαίδεπζεο επηκνξθσηψλ ζηα 

Παλεπηζηεκηαθά Κέληξα Δπηκφξθσζεο (ΠΑΚΔ). Σν πιηθφ παξαηίζεηαη νξγαλσκέλν ζε 

ελφηεηεο, ζχκθσλα κε ην πξνβιεπφκελν πεξηερφκελν ζπνπδψλ γηα ην Γεληθφ Μέξνο 

ηεο εθπαίδεπζεο επηκνξθσηψλ.  

 

Σν πιηθφ ηνπ παξφληνο ηεχρνπο δεκηνπξγήζεθε θαη επηθαηξνπνηήζεθε απφ ζπγγξαθηθή 

νκάδα κε επηθεθαιήο ηνλ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

Βαζίιεην Γαγδηιέιε, έρνληαο σο γλψκνλα ην πεξηερφκελν ζπνπδψλ θαη ην γεληθφ 

πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο ησλ επηκνξθσηψλ.  

 

Σν επηκνξθσηηθφ πιηθφ ζπληάρζεθε ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο εηδηθήο 

επηζηεκνληθήο επηηξνπήο, απνηεινχκελεο απφ ηνπο: 

 Υαξάιακπν Εαγνχξα, Καζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ  Παηξψλ, ν νπνίνο έρεη 

ηελ επζχλε ζπληνληζκνχ ησλ εξγαζηψλ ηεο επηηξνπήο 

 Βαζίιεην Γαγδηιέιε, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

 Βαζίιεην Κφκε, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

 Γεκήηξην Κνπηζνγηάλλε, Δπίθνπξν Καζεγεηή Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο 

 Υξφλε Κπλεγφ, Καζεγεηή Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

 Γεκήηξην Φχιιν, Καζεγεηή Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 
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Ζ σο άλσ εηδηθή επηζηεκνληθή επηηξνπή ιεηηνπξγεί ζηελ παξνχζα Πξάμε σο 

Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ηνπ ΔΑ.ΗΣΤ, ζπκπξάηηνληνο επηζηεκνληθνχ θνξέα 

πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο. 

 

ηελ εθπφλεζε ηνπ Δπηκνξθσηηθνχ Τιηθνχ ηνπ Γεληθνχ Μέξνπο ζπλέβαιαλ επίζεο  νη: 

 Καςάιεο Αρηιιέαο, Καζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. 

 Παπαδφπνπινο Ησάλλεο, Δθπαηδεπηηθφο ηεο Πξσηνβάζκηαο, Μαζεκαηηθφο. 

 Φαραληίδεο Νηθφιανο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο. 

 Tακπνχξεο Δπζχκηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Σν παξφλ επηκνξθσηηθφ πιηθφ απνηειεί ηδηνθηεζία ηνπ ΤπΠΓΒΜΘ θαη θαιχπηεηαη απφ 

ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ 

δεκηνπξγψλ.   
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Γεληθέο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ επηκνξθσηηθνύ 
πιηθνύ 
 

Σν επηκνξθσηηθφ πιηθφ πνπ πξνηείλεηαη ζηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ, γηα ρξήζε ζηα 

Παλεπηζηεκηαθά Κέληξα Δπηκφξθσζεο, έρεη επηιεγεί κε βάζε ηνπο γεληθφηεξνπο 

ζθνπνχο ηεο επηκφξθσζεο Β΄ Δπηπέδνπ.  

Ίζσο ζα πξέπεη λα ηνληζηεί ν εμαηξεηηθά κεγάινο φγθνο ηνπ επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ ην 

νπνίν πξέπεη λα αμηνινγεζεί θαη ν νπνίνο είλαη ηφζν κεγάινο, ψζηε λα θαζηζηά 

πξαθηηθά αλέθηθηε κηα πιήξε θαη δηεμνδηθή αλάιπζε. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, δηεζλψο 

«παξάγνληαη» αξθεηέο ρηιηάδεο άξζξα εηεζίσο, δειαδή κεξηθέο δεθάδεο άξζξσλ θάζε 

κέξα. Αλάινγε είλαη βέβαηα θαη ε παξαγσγή ησλ βηβιίσλ – γηα λα αλαθεξζνχκε κφλν 

ζε επηκνξθσηηθφ πιηθφ πνπ πθίζηαηαη ζε έληππε κνξθή. Ζ παξαγσγή ςεθηαθνχ 

επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ είλαη αθφκε πην εληππσζηαθή ζε φγθν θαη θαζηζηά εθ πξννηκίνπ 

αδχλαηε  θάζε απφπεηξα πιήξνπο θαη εμαληιεηηθήο αμηνιφγεζεο. Αθφκε θαη ζηνλ 

θαζαξά ειιελφθσλν ρψξν, ε πιήξεο θαη δηεμνδηθή αλάιπζε ηνπ επηκνξθσηηθνχ 

πιηθνχ πάζεο θχζεσο δελ είλαη πάληνηε, απφ ηερληθή άπνςε, εχθνιε. Γηα λα δψζνπκε 

έλα παξάδεηγκα, απφ ηα ηειεπηαία (εκεξνινγηαθψο) Παλειιήληα πλέδξηα πνπ 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο εθαξκνγέο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε φπσο  ην πλέδξην ηεο 

ΔΣΠΔ θαη ηνπ e-Γηθηχνπ (χξνο), ηα πξαθηηθά θαη κφλν μεπεξλνχλ ηηο 2000 ζειίδεο, 

ελψ εξγαζίεο ζρεηηθέο κε ηηο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ησλ ΣΠΔ ππάξρνπλ θαη ζε άιια 

πλέδξηα, φπσο ην Παλειιήλην πλέδξην ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο 

(Πξαθηηθά πεξίπνπ 1000 ζειίδεο), ην αληίζηνηρν πλέδξην ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο 

Δπηζηεκφλσλ θαη Δπαγγεικαηηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (φπνπ έγηλαλ 

δεθηέο πεξίπνπ 100 εξγαζίεο), ην πλέδξην ICODL (πλέδξην γηα ηελ Αλνηρηή θαη ηελ 

εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε) θαη έλα πιήζνο άιισλ, αλάινγσλ εθδειψζεσλ.  

Όπσο θαζίζηαηαη θαλεξφ, αθφκε θαη ν πεξηνξηζκφο ζε επηκνξθσηηθφ πιηθφ ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα (πεξηνξηζκφο βεβαίσο απαξάδεθηνο γηα πξνγξάκκαηα πςεινχ 

επηπέδνπ, φπσο ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο επηκνξθσηψλ) ζα έθαλε πξαθηηθά 

πνιχ δχζθνιε, αλ φρη αδχλαηε, ηελ αμηνιφγεζε όλος ηνπ επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ. Χο εθ 

ηνχηνπ, ην επηκνξθσηηθφ πιηθφ ην νπνίν αμηνινγείηαη είλαη ήδε, θαηά θάπνηα έλλνηα, 

επηιεγκέλν κε βάζε κεξηθά θξηηήξηα. Σν βαζηθφ θξηηήξην ηεο πξνεπηινγήο ηνπ είλαη 

βέβαηα ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηά ηνπ, ε απνδνρή ηνπ απφ ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα 

θαη ε ζπκβαηφηεηα ηνπ κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο Δθπαίδεπζεο 

Δπηκνξθσηψλ Β΄ επηπέδνπ. Φπζηθά ην πξνηεηλφκελν πιηθφ απνηειεί έλα ηκήκα κφλν 

ηνπ πιηθνχ πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη πξνηαζεί. Ζ παξάιεηςε ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνχ 

ινηπφλ, πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο επηκφξθσζεο Β’ 
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επηπέδνπ, δε ζπληζηά θαηά θαλέλα ηξφπν κηα έκκεζε αμηνινγηθή θξίζε (γηα ην πιηθφ 

πνπ παξειήθζε) – απιψο ήηαλ πξαθηηθά αδχλαηνλ λα ζπκπεξηιεθζεί φιν ην πιηθφ. 

Χο δηδαθηηθφ απφ ηε κηα κεξηά, θαη εθπαηδεπηηθφ-επηκνξθσηηθφ πιηθφ απφ ηελ άιιε 

(ζηε ζπλέρεηα, γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο, ζα αλαθέξεηαη απιψο σο επηκνξθσηηθφ πιηθφ), 

ζεσξείηαη φ,ηηδήπνηε πιηθφ (έληππν, ςεθηαθφ αιιά θαη αληηθείκελα φπσο αθίζεο, 

ράξηεο θιπ) κπνξεί θαη πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κηα επηκφξθσζε. Κάλνπκε κηα 

δηάθξηζε αλάκεζα ζε απηφ πνπ νλνκάδνπκε «δηδαθηηθφ πιηθφ» θαη ζε απηφ πνπ 

ζεσξνχκε σο «επηκνξθσηηθφ πιηθφ». Σν επηκνξθσηηθφ πιηθφ είλαη πνιχ επξχηεξν θαη 

σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ (ηελ «θάιπςε» ησλ ππφ δηαπξαγκάηεπζε ελλνηψλ) αιιά 

θαη σο πξνο ηε κνξθή ηνπ, ελψ ην δηδαθηηθφ πιηθφ πξέπεη λα είλαη πην απζηεξά 

δνκεκέλν. Έηζη, σο επηκνξθσηηθφ πιηθφ κπνξεί λα ζεσξεζεί, θαη απηή είλαη ε νπηηθή 

γσλία ηελ νπνία πηνζεηνχκε, πιηθφ νηαζδήπνηε κνξθήο ην νπνίν κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε κηα επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία.  

Σν επηκνξθσηηθφ πιηθφ, εμ νξηζκνχ, απεπζχλεηαη ζε ππνθείκελα επηκφξθσζεο θαη 

επνκέλσο θαζνξίδεη ηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά ελφο καζήκαηνο, ρσξίο σζηφζν λα 

πξνζδηνξίδεη φιεο ηνπ ηηο ιεπηνκέξεηεο. Θεσξνχκε επίζεο φηη ην εθπαηδεπηηθφ-

επηκνξθσηηθφ πιηθφ έρεη έλαλ «κε-ππνρξεσηηθφ» ραξαθηήξα θαη απνηειεί έλα ζψκα 

πιηθνχ ηνπ νπνίνπ ε ρξήζε πξνζδηνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ απηφλ πνπ ην 

ρξεζηκνπνηεί, ελψ ην δηδαθηηθφ πιηθφ έρεη ελδερνκέλσο έλαλ πνιχ πην θαζνδεγεηηθφ 

ραξαθηήξα γηα ην δηδάζθνληα. Αλ θαη ε επηκφξθσζε  έρεη θπζηθά ζπγθεθξηκέλνπο 

ζθνπνχο, ηνπο νπνίνπο ην επηκνξθσηηθφ πιηθφ εμππεξεηεί, σζηφζν απηφ ην 

επηκνξθσηηθφ πιηθφ δελ έρεη κηα ιεπηνκεξή αληηζηνίρηζε κε ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο: 

γηα παξάδεηγκα, κηα έλλνηα, θαηά θαλφλα, είλαη αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζην 

δηδαθηηθφ πιηθφ κε έλαλ πνιχ ζπγθεθξηκέλν θαη ζαθψο θαζνξηζκέλν ηξφπν, ελψ 

αληίζεηα ζην επηκνξθσηηθφ πιηθφ κηα έλλνηα είλαη δπλαηφλ λα παξνπζηάδεηαη 

πεξηζζφηεξεο απφ κηα θνξέο, ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα, ζε δηαθνξεηηθφ βάζνο, αθφκε 

θαη κε αληηθαηηθέο ή αληίζεηεο εθηηκήζεηο. 

Ζ ζεψξεζε απηή, φπσο είλαη θπζηθφ, ζέηεη 2 πξνβιήκαηα. 

(i) Ο νξηζκφο απηφο ηνπ επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ πξνζδηνξίδεη έκκεζα έλαλ πνιχ κεγάιν 

φγθν πιηθνχ, ν νπνίνο πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί θξηηηθά, δειαδή λα εθηηκεζεί.. 

(ii) Σν επηκνξθσηηθφ πιηθφ δελ πεξηιακβάλεη ζηελ πξσηαξρηθή ηνπ κνξθή 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο (guidelines) γηα ηε εθπαηδεπηηθή /επηκνξθσηηθή 

ηνπ ρξήζε.  Με άιια ιφγηα ην επηκνξθσηηθφ πιηθφ, θαηά θαλφλα, είλαη πιηθφ ην νπνίν 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κηα επηκνξθσηηθή δξάζε, αιιά δελ είλαη δεκηνπξγεκέλν 

επί ηνχηνπ, πξννξηζκέλν εθ θαηαζθεπήο γηα δηδαζθαιία. Ζ ιχζε πνπ επειέγε γηα ην 

επηκνξθσηηθφ πιηθφ ηνπ Β’ επηπέδνπ επηκφξθσζεο, είλαη ε δημιοςπγία ενόρ πλαιζίος, 

κέζα ζην νπνίν θάζε θνξά εληάζζεηαη ην επηκνξθσηηθφ πιηθφ. 
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Σνχην ζεκαίλεη φηη, εθηφο ελφο πεξηνξηζκέλνπ φγθνπ πνπ αθνξά ζε επηκνξθσηηθφ 

πιηθφ πνπ είλαη ζρεδφλ έηνηκν γηα επηκνξθσηηθή ρξήζε, ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ 

πξέπεη λα ππνζηεί κηα θάπνηα επεμεξγαζία πξψηα, πξνθεηκέλνπ λα  απνηειέζεη 

θαζαπηφ πιηθφ γηα δηδαζθαιία. 

Με έλα γεληθφ ηξφπν, ην επηκνξθσηηθφ πιηθφ πξέπεη λα εμππεξεηεί ηνπο γεληθνχο 

ζθνπνχο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ επηκνξθσηψλ (ην έξγν ησλ ΠΑΚΔ δειαδή). Δπνκέλσο 

ζα πξέπεη ζπλνιηθά λα ππνζηεξίδεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ησλ επηκνξθνπκέλσλ, 

ψζηε (εθηφο ησλ άιισλ) 

 λα πξνβιεκαηηζηνχλ  γηα ην  πφηε θαη πψο ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ κπνξεί λα βνεζήζεη 

απνδνηηθά ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο δηδαζθαιίαο   

 λα πξνβιεκαηηζηνχλ  γηα ην πψο πξέπεη λα αμηνινγείηαη ην καζεζηαθφ απνηέιεζκα 

φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη ΣΠΔ.  

 λα πξνβιεκαηηζηνχλ πάλσ ζηηο κεζφδνπο ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ψζηε λα δηδάμνπλ ηα ζρεηηθά ζέκαηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ην πθηζηάκελν, αιιά θαη ην ππφ θαηαζθεπή λέν 

επηκνξθσηηθφ πιηθφ ραξαθηεξίδεηαη απφ δπν πνιχ ζεκαληηθά γλσξίζκαηα: ηε 

«ζπεηξνεηδή» ηνπ ρξήζε θαη ηελ πνιπεδξηθή, δηαζπλδεδεκέλε ηνπ κνξθή. 

Ζ  ζπειποειδήρ  σπήζη είλαη γλσζηή θαη απφ ηηο ηππηθέο δηδαζθαιίεο ελλνηψλ ζην 

ζρνιείν, φηαλ κηα έλλνηα, κηα ηζηνξηθή πεξίνδνο, κηα ηερληθή δηδάζθεηαη πεξηζζφηεξεο 

απφ κηα θνξέο, ζε δηαθνξεηηθέο ηάμεηο θαη θπζηθά ζε άιιν «βάζνο». ηελ επηκφξθσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ε ζπεηξνεηδήο ρξήζε ζεκαίλεη φηη νξηζκέλεο έλλνηεο, κέζνδνη ή 

ηερληθέο κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηθείκελν δηδαζθαιίαο ή γεληθφηεξα λα απνηειέζνπλ 

αληηθείκελα δηαπξαγκάηεπζεο πεξηζζφηεξεο απφ κηα θνξέο. Έηζη, νη 

θνλζηξνπθηηβηζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο, γηα παξάδεηγκα, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

αληηθείκελν κειέηεο ζην πιαίζην ησλ γεληθψλ ζεσξηψλ κάζεζεο (ζην γεληθφ κέξνο ηεο 

επηκφξθσζεο) θαη αξγφηεξα λα κειεηεζνχλ εθ λένπ κε πην ιεπηνκεξεηαθφ ή πην 

εκπεξηζηαησκέλν ηξφπν, φηαλ ζηε δηάξθεηα δηαθφξσλ δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ ζα 

αλαιπζνχλ, ελδερνκέλσο, ηα ηδηαίηεξα γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο δξαζηεξηφηεηαο 

Μαζεκαηηθψλ. Μηα δξαζηεξηφηεηα Μαζεκαηηθψλ (πάληνηε αλαθεξφκαζηε ζε 

παξάδεηγκα) κπνξεί λα έρεη ραξαθηήξα θνλζηξνπθηηβηζηηθφ θαη επνκέλσο ην ζέκα ηνπ 

θνλζηξνπθηηβηζκνχ ζα επαλέιζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο, πεξηζζφηεξεο 

απφ κηα θνξέο, αλ θαη ζπλήζσο κέζα ζε δηαθνξεηηθφ πιαίζην θαη ζε δηαθνξεηηθφ 

επίπεδν θάζε θνξά. 

Ζ πολςεδπική ανηιμεηώπιζη, ζεκαίλεη φηη ζπαλίσο έλα δηδαθηηθφ ζελάξην ή αθφκε θαη 

κηα δηδαθηηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη κηα θαη κφλε «φςε», δειαδή κπνξεί λα αλαιπζεί 

πιήξσο ζηα πιαίζηα κηαο θαη κφλεο πξνβιεκαηηθήο. Γηα παξάδεηγκα, κηα 

ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ζηε Φπζηθή ή ζηα Μαζεκαηηθά κπνξεί λα παξνπζηάδεη 
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ελδηαθέξνλ απφ πνιιέο απφςεηο: ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο απηήο θαζαπηήο, ην 

ηδηαίηεξν ελδηάκεζν (ε δηεπαθή δειαδή) ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην ελδηάκεζν επεξεάδεη ηελ ίδηα ηε δηδαζθαιία ηεο έλλνηαο, ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν εθπαηδεπηηθφο ζέηεη ην πξφβιεκα (π.ρ. αλνηρηφ ή θιεηζηφ), ε 

νξγάλσζε ηεο ηάμεο (ξφινη ησλ καζεηψλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, δηαρείξηζε ηνπ 

ρξφλνπ), ελδερφκελνη κεηαζρεκαηηζκνί (ιαλζαζκέλσλ ή αλεπαξθψλ) αληηιήςεσλ ησλ 

καζεηψλ αιιά θαη ν θίλδπλνο δεκηνπξγίαο λέσλ (αθξηβψο ιφγσ ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ), 

γλσζηηθέο ζεσξίεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε δξαζηεξηφηεηα, απνηεινχλ κεξηθέο κφλν 

απφ ηηο «φςεηο» ηηο νπνίεο κπνξεί λα παξνπζηάδεη κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ή 

έλα δηδαθηηθφ ζελάξην. Ηζρχεη επίζεο, θαηά θάπνην ηξφπν, θαη ην αληίζηξνθν.  Μηα 

επηζηεκνληθή έλλνηα, κηα ηερληθή, κηα κέζνδνο, ζπάληα κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί 

νιηζηηθά, λα θσηηζηεί απφ φιεο ηηο πιεπξέο, λα δηαζπλδεζεί κε φιεο ηηο νκφινγεο 

έλλνηεο θαη ηερληθέο (λα ζεσξεζεί δειαδή σο ζηνηρείν ελφο ελλνηνινγηθνχ πεδίνπ θαη 

φρη σο κηα απηνηειήο θαη απνκνλσκέλε νληφηεηα) ζην πιαίζην κίαο θαη κνλαδηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο.  

Δίλαη επίζεο απφιπηα ζεκηηφ θαη αλακελφκελν νξηζκέλεο έλλνηεο ή ηερληθέο λα κελ 

είλαη νκφθσλα απνδεθηέο απφ ην ζχλνιν ησλ εξεπλεηψλ ή ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  Ζ 

χπαξμε δηρνγλσκηψλ, αληηζέησλ φςεσλ θαη αληηξξήζεσλ, νμείαο θξηηηθήο θαη 

ακθηζβήηεζεο είλαη αλακελφκελε θαη πθίζηαηαη ζε πνιιά επίπεδα, γηα πνιιά ζέκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ ίδηα ε ρξεζηκφηεηα ησλ  

ΣΠΔ ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε απφ νξηζκέλνπο 

εξεπλεηέο. Πξνθαλψο, ζην πιαίζην ηεο επηκφξθσζεο, πξέπεη λα πεξηιεθζεί φιν ην 

ζρεηηθφ επηκνξθσηηθφ πιηθφ, φιεο νη ζρεηηθέο, ζπκπιεξσκαηηθέο θαη 

αιιεινζπγθξνπφκελεο, αληίζεηεο  έλλνηεο θαη απφςεηο πνπ απνηεινχλ αληηθείκελα 

δηακάρεο, έηζη ψζηε νη εθπαηδεπφκελνη επηκνξθσηέο  λα απνθηήζνπλ κηα πξνζσπηθή, 

αιιά ζθαηξηθή άπνςε γηα ηα ζρεηηθά ζέκαηα. 

Οη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο ζεκαίλνπλ φηη ην επηκνξθσηηθφ πιηθφ κπνξεί λα 

απνηειείηαη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, απφ θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο φκσο 

αληηκεησπίδνληαη κέζα ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα. Οη ππφ δηαπξαγκάηεπζε έλλνηεο ζα 

πξέπεη ζηελ επηκφξθσζε λα λνεζνχλ φρη σο ζηαηηθέο νληφηεηεο, αιιά σο κέιε, σο 

ζηνηρεία ελφο εννοιολογικού πεδίος. Μηα έλλνηα κπνξεί λα αλαθεξζεί ζε έλα ζεσξεηηθφ 

κάζεκα, λα αλαγλσξηζηεί απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζε έλα άιιν εξγαζηεξηαθφ 

κάζεκα, λα αληηπαξαβιεζεί κε κηα ζπκπιεξσκαηηθή, νκφινγε ή αθφκε θαη 

αληίζεηε/αζχκβαηε άιιε έλλνηα ζε έλα ηξίην κάζεκα, λα εμεηαζηεί ζε δηαθνξεηηθφ θάζε 

θνξά βάζνο ζηα πιαίζηα ηεο επηκφξθσζεο. Οη έλλνηεο, ηα ινγηζκηθά, νη κέζνδνη θαη νη 

ηερληθέο ζα πξέπεη λα λννχληαη ινηπφλ κε έλα ηξφπν δπλακηθφ, δειαδή λα 

δηαζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε πνιινχο ηξφπνπο θαη ζε πνιιά επίπεδα θαη λα κε 

δηδάζθνληαη θαηά αλεμάξηεηεο ελφηεηεο κε ηξφπν ζεηξηαθφ. 
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«Απζεληηθόηεηα» θαη Δξγαιεηαθή ρξήζε 

Σν επηκνξθσηηθφ πιηθφ επίζεο πξέπεη λα ππαθνχεη ζε κηα αξρή αςθενηικόηηηαρ θαη 

«εξγαιεηαθήο ρξήζεο» Ζ αξρή ηεο απζεληηθφηεηαο νπζηαζηηθά  ζρεηίδεηαη κε ηελ 

απαίηεζε ηεο παξνπζίαζεο ηεο γλψζεο κέζα απφ «απζεληηθέο» θαηαζηάζεηο. Ζ 

θαηλνχξηα γλψζε πξέπεη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο λα παξνπζηάδεηαη σο έλα εξγαιείν 

(δηαλνεηηθφ) ην νπνίν επηηξέπεη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ είλαη άιπηα ή 

δηζεπίιπηα κε ηηο παιηφηεξεο γλψζεηο.  

ε θάπνην βαζκφ επίζεο, ζα πξέπεη λα ζεσξνχκε ην επηκνξθσηηθφ πιηθφ σο, ελ κέξεη 

θαη ελ δπλάκεη, εθήμεπο. Σνχην ζεκαίλεη φηη, κε κηα γεληθή έλλνηα, ην επηκνξθσηηθφ 

πιηθφ πξέπεη λα είλαη ζχγρξνλν (κε ηελ έλλνηα ηνπ κνληέξλνπ) θαη λα αληηθαηνπηξίδεη 

ην ηξέρνλ παπάδειγμα (paradigm) ζηηο εθπαηδεπηηθέο ρξήζεηο ησλ ΣΠΔ. Καζψο νη λέεο 

ηερλνινγίεο, σζηφζν, πξννδεχνπλ κε άικαηα, φρη κφλν δηαλνίγνληαη λέεο δηδαθηηθέο 

πξννπηηθέο κε πνιχ κεγάιε ηαρχηεηα, αιιά θαη παιηφηεξεο πξαθηηθέο απαμηνχληαη κε 

αλάινγε ηαρχηεηα. ην ρψξν ηνπ Γηαδηθηχνπ, γηα παξάδεηγκα, ηα Gophers θαη ηα WAIS 

έρνπλ παχζεη λα αλαπηχζζνληαη εδψ θαη 15 πεξίπνπ ρξφληα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ 

έρνπλ πηα λφεκα νη δηδαθηηθέο ηνπο ρξήζεηο. Σαπηφρξνλα λέεο ζεσξήζεηο ηνπ 

Γηαδηθηχνπ, φπσο ην Web 2.0, νδεγεί ηηο ΣΠΔ ζε «ΣΠΔ2.0», ή ζε «Δθπαίδεπζε 2.0», 

δειαδή νη λέεο ππεξεζίεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, ζπλεξγαηηθνχ θαη θνηλσληθνχ ραξαθηήξα, 

νδεγνχλ ζε λένπ είδνπο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο θαη πξαθηηθέο ζε φια ηα επίπεδα, 

απφ ην Νεπηαγσγείν κέρξη ηε πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε. Ζ επηκφξθσζε πξέπεη 

αζθαιψο λα ιάβεη ππφςε ηεο ηηο εμειίμεηο απηέο θαη ην επηκνξθσηηθφ πιηθφ λα ηηο 

αληηθαηνπηξίδεη. Σν πξφβιεκα βεβαίσο είλαη φηη αγλννχκε ηηο εμειίμεηο πνπ πνιχ 

ζχληνκα ζα ππάξμνπλ θαη θαηά ζπλέπεηα, ην επηκνξθσηηθφ πιηθφ πξέπεη λα ζπκβάιιεη 

ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ επηκνξθσηψλ πξνθεηκέλνπ απηνί λα αληηκεησπίζνπλ 

πξνθιήζεηο θαη λέεο δπλαηφηεηεο αιιά θαη πξνβιήκαηα ησλ νπνίσλ ηε θχζε αγλννχκε 

εληειψο. Καηά θάπνηνλ ηξφπν, ζα πξέπεη ην Δπηκνξθσηηθφ Τιηθφ λα ππνζηεξίδεη φρη 

κφλν ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο, αιιά θαη λα βνεζά ζηελ απφθηεζε 

ηθαλνηήησλ πην ζχλζεησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε θξηηηθή ζεψξεζε ησλ λέσλ 

δπλαηνηήησλ πνπ αζθαιψο ζα δηαλνηρζνχλ ζην (άκεζν θαη πην καθξηλφ) κέιινλ γηα 

ηελ Δθπαίδεπζε θαη ε ηάζε γηα ζπλδηακφξθσζε απφςεσλ γηα ηηο δπλαηφηεηεο απηέο 

κέζα απφ Κνηλφηεηεο Πξαθηηθήο. Οη εθπαηδεπηηθνί, θαη ηδηαίηεξα νη λεφηεξνη, ζα 

αληηκεησπίζνπλ αζθαιψο πξνθιήζεηο νη νπνίεο δε κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ ζηα 

πιαίζηα ηνπ παξαδνζηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Γελ ζα είλαη ίζσο ππεξβνιή λα 

ηζρπξηζηνχκε φηη ε ηαρχηεηα κεηαβνιήο ησλ «δεδνκέλσλ» (δειαδή ησλ λέσλ 

ςεθηαθψλ δπλαηνηήησλ αιιά θαη ησλ λέσλ πξνβιεκάησλ πνπ ηίζεληαη απφ ηε ρξήζε 

ηνπο) ζηελ Δθπαίδεπζε είλαη ηφζν κεγάιε, ψζηε ζα ππάξμεη κία ηνπιάρηζηνλ κείδσλ 
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κεηαβνιή ή λέα ζεψξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζήο ηνπο (δειαδή ζηε 

δηάξθεηα ελφο αθαδεκατθνχ έηνπο πεξίπνπ). 

Ζ ηαρχηεηα κεηαβνιήο ηνπ λένπ πιηθνχ θαη ησλ λέσλ ππεξεζηψλ ζηελ Δθπαίδεπζε θαη 

ε έκκεζε απαμίσζε ησλ παιαηνηέξσλ είλαη θαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο ην επηκνξθσηηθφ πιηθφ πνπ πξνηείλεηαη γηα ην Γεληθφ Μέξνο ηεο 

Δπηκφξθσζεο (αιιά ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ην Δηδηθφ Μέξνο) είλαη ζρεηηθά νέο, δειαδή 

έρεη παξαρζεί, θαηά θαλφλα κέζα ζηα ηειεπηαία 5-10 ρξφληα (ππάξρνπλ βέβαηα θαη 

εμαηξέζεηο, αιιά ζρεηηθά ιίγεο).  

Μέζα ζην πιαίζην απηφ, ζην επηκνξθσηηθφ πιηθφ ηνπ Γεληθνχ Μέξνπο πεξηιακβάλεηαη 

πιηθφ (έληππν θαη ςεθηαθφ) ην νπνίν αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζύγσπονερ θεωπήζειρ γηα ηηο 

ΣΠΔ θαη ην ξφιν ηνπο ζηελ Δθπαίδεπζε (πην ζπγθεθξηκέλα ζηε δηδαζθαιία θαη ηε 

κάζεζε). Μηα πνιχ ζεκαληηθή ζεψξεζε πνπ έρεη ηδηαίηεξα αλαπηπρζεί δηεζλψο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, εμεηάδεη ηηο ΣΠΔ φρη κφλν σο κέζα γηα ηελ παξνπζίαζε θαη 

δηαπξαγκάηεπζε ελλνηψλ ζηα πιαίζηα ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, αιιά κέζα ζε 

έλα γεληθφηεξν  παηδαγσγηθφ θαη δηδαθηηθφ πιαίζην, ζην νπνίν εληάζζνληαη νη ΣΠΔ θαη 

ην νπνίν, κε ηε ζεηξά ηνπο, ζπλδηακνξθψλνπλ. Όπσο εχθνια θαλείο κπνξεί λα 

δηαπηζηψζεη, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ρξήζεηο ησλ ΣΠΔ είλαη θαηλνηφκεο, φρη κφλν γηαηί 

εηζάγνπλ ηελ Σερλνινγία ζηε δηδαθηηθή πξάμε, αιιά γηαηί ηελ εηζάγνπλ επηπιένλ ζε 

έλα καινοηόμο διδακηικό πλαίζιο. 

Γηα λα δψζνπκε έλα απιφ παξάδεηγκα,  ην ινγηζκηθφ ησλ ζεηηθψλ Δπηζηεκψλ (φπσο 

ηα πεξηβάιινληα γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ ή ηεο Φπζηθήο) δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα πεηξακαηηζκνχ, δνθηκψλ, επαιήζεπζεο/δηάςεπζεο εηθαζηψλ, ππνζέζεσλ, 

λφκσλ. Σνχην ζεκαίλεη βέβαηα φηη ε διδακηική καηάζηαζη, ην κάζεκα κέζα ζην  

πιαίζην ηνπ νπνίνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην ινγηζκηθφ θαη πινπνηείηαη ε ζρεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, πξέπεη λα επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο να διαηςπώζοςν ςποθέζειρ θαη 

εηθαζίεο θαη ζηε ζπλέρεηα  να πειπαμαηιζηούν, λα δνθηκάζνπλ, λα επαιεζεχζνπλ. 

Αθφκε, γηα λα δψζνπκε άιιν έλα παξάδεηγκα, φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηεξίδνληαη 

ζηε ζςνεπγαζία πξνυπνζέηνπλ βέβαηα φηη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ιακβάλνπλ 

ρψξα απηά ηα καζήκαηα φρη απιψο επηηξέπεη θαη επλνεί ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

καζεηψλ, αιιά αθφκε πεξηζζφηεξν, φηη νη καζεηέο θαη ν εθπαηδεπηηθφο είλαη, ζε θάπνην 

βαζκφ, εξοικειωμένοι κε ηηο ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ψζηε λα επηθεληξψλνληαη 

ζηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο θαη φρη, γηα παξάδεηγκα, ζηε δηαρείξηζε ηεο 

ζπλεξγαηηθήο δξάζεο. Άξα, κε έλα γεληθφ ηξφπν, ε διδακηική αποηελεζμαηικόηηηα ησλ 

ΣΠΔ, ε βειηίσζε δειαδή ηνπ απνηειέζκαηνο κηαο δηδαζθαιίαο (κε φπνηνλ ηξφπν θαη 

λα εθηηκάηαη απηή ε βειηίσζε), είλαη απνηέιεζκα φρη κφλν ηεο ρξήζεο απηψλ θαζαπηψλ 

ησλ ΣΠΔ, αιιά ηηρ σπήζηρ ηων ΣΠΔ μέζα ζε καηάλληλα διδακηικά πλαίζια, ζε 

ζρεδηαζκέλεο δηδαθηηθέο θαηαζηάζεηο. 
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Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα ην γεγνλφο φηη ην Δπηκνξθσηηθφ Τιηθφ ηνπ Γεληθνχ (φπσο θαη 

ηνπ Δηδηθνχ) Μέξνπο δελ ζα πξέπεη απιψο λα πεξηιακβάλεη παηδαγσγηθέο, 

ςπρνινγηθέο θαη δηδαθηηθέο ζεσξίεο, αιιά πξέπεη λα ζπκβάιιεη θαηά ηξφπν νπζηαζηηθφ 

ζηελ ζρεδίαζε ησλ δηδαζθαιηψλ κε κηα ζεψξεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο 

ξηδηθά δηαθνξεηηθή. Οη επηκνξθσηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο είλαη θπζηθφ, ζα πξέπεη 

λα έρνπλ κηα νπζηαζηηθή γλψζε απηνχ ηνπ λένπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο θαη ην Δπηκνξθσηηθφ Τιηθφ ζα πξέπεη λα ηνπο ζηεξίδεη 

ζε απηφ. 

Αθφκε πεξηζζφηεξν, ε ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε απαηηεί ηελ 

εθκάζεζε/απφθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ απφ ηνπο καζεηέο (θαη απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο). Γηα παξάδεηγκα, ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ (νη ζηξαηεγηθέο 

αλαδήηεζεο, ε αμηνιφγεζε ηεο πιεξνθνξίαο, ν εζηθφο θψδηθαο πνπ δηέπεη ην 

εληνπηδφκελν πιηθφ - φπσο είλαη ην Copyright θαη ε ρξήζε πεγψλ ρσξίο αλαθνξά  - ην 

άθξηην copy-paste θεηκέλσλ) απαηηεί κηα ζεηξά λέσλ δεμηνηήησλ, αληηιήςεσλ θαη 

ζηάζεσλ ε νπνία πξέπεη επίζεο λα αληηθαηνπηξίδεηαη θαη λα ζηεξίδεηαη απφ ην 

Δπηκνξθσηηθφ Τιηθφ, ψζηε νη επηκνξθσηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα απνθηήζνπλ κηα 

νινθιεξσκέλε αληίιεςε ηνπ λένπ πιαηζίνπ ζην νπνίν θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη ν 

εθπαηδεπηηθφο – πξνθεηκέλνπ λα ηνλ θαζνδεγήζνπλ.  

Οη ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε κεηαβάιινπλ ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, αιιά επηπιένλ 

κεηαβάιινπλ θαη ην ζπλνιηθή καο ζεψξεζε γηα ηα αληηθείκελα ηεο κάζεζεο. Ζ ινγηθή 

ησλ πολςγπαμμαηιζμών, θπξίαξρε αληίιεςε ζην ρψξν ηεο ζχγρξνλεο ζεψξεζεο ηεο 

Δθπαίδεπζεο, επηζεκαίλεη φηη νη ΣΠΔ δε δηακνξθψλνπλ απιψο έλα λέν εθπαηδεπηηθφ 

ηνπίν αιιά φηη δηακνξθψλνπλ κηα λέα αληίιεςε θαη γηα ην αληηθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο 

– γηα παξάδεηγκα ν καζεηήο δελ αξθεί λα κπνξεί κφλν λα θαηαλνεί ηνλ έληππν ιφγν 

θαη λα παξάγεη γξαπηφ ιφγν κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, αιιά επηπιένλ θαη λα 

θαηαλνεί ηνλ πνιπηξνπηθφ ςεθηαθφ ιφγν θαη λα παξάγεη επίζεο θείκελα ζηα λέα 

ςεθηαθά πεξηβάιινληα (ηερλνινγηθά θαη θνηλσληθά πεξηβάιινληα). Οη καζεηέο ζα 

πξέπεη επηπιένλ λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ κε νξζφ θαη αζθαιή ηξφπν ηα λέα 

ςεθηαθά κέζα θαη νη εθπαηδεπηηθνί λα ηνπο ην δηδάμνπλ. Σν Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ ζα 

πξέπεη λα ζηεξίδεη επίζεο απηή ηελ φςε ηεο δηδαζθαιίαο, πξνθεηκέλνπ νη επηκνξθσηέο 

λα αλαιχζνπλ ηελ «νξζή» θαη «αζθαιή» ρξήζε ησλ λέσλ ςεθηαθψλ κέζσλ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο.  

Αθφκε, νη εθπαηδεπηηθνί δε ζα ιεηηνπξγνχλ κφλν σο διεςκολςνηέρ ηηρ μάθηζηρ, αιιά 

ελδερνκέλσο ζα θιεζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ θαη έλα πιήζνο παξάιιεισλ ζεκάησλ 

σο πνιίηεο θαη εθπαηδεπηηθνί.  Σα ζέκαηα ηεο επηζηεκνληθήο επηθαηξφηεηαο (φπσο ε 

πξφνδνο ηεο βηνηερλνινγίαο) θαη ηα νηθνινγηθά ζέκαηα απνηεινχλ δπν ηππηθά 

παξαδείγκαηα δεηεκάησλ ζηα νπνία νη εθπαηδεπηηθνί φρη κφλν ζα πξέπεη λα 
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ιεηηνπξγήζνπλ σο πνιίηεο, λα έρνπλ δειαδή άπνςε θαη λα κεηάζρνπλ ζηα θνηλά, αιιά 

θαη πεξί ηα νπνία, ελδερνκέλσο, ζα ρξεηαζηεί λα δηαπαηδαγσγήζνπλ ηνπο καζεηέο 

ηνπο. Σν γεληθφηεξν απηφ πιαίζην (θνηλσληθφ θαη επηθνηλσληαθφ), ην λέν «ηνπίν», ε λέα 

ςεθηαθή «νηθνινγία» ζην πιαίζην ηεο νπνίαο θαινχληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί πξέπεη επίζεο λα αληηθαηνπηξίδεηαη ζην Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ, 

πξνθεηκέλνπ νη επηκνξθσηέο λα κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπο απηή.  

 

πλνςίδνληαο 

Χρ δηδαθηηθό θαη επηκνξθσηηθό πιηθό ζεσξείηαη φ,ηηδήπνηε πιηθφ (έληππν, ςεθηαθφ 

αιιά θαη αληηθείκελα φπσο αθίζεο, ράξηεο θιπ) πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε 

δηδαζθαιία.  

Χο δηδαθηηθό ζελάξην (ζηελ νξνινγία ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ έλα δηδαθηηθφ 

ζελάξην πεξηγξάθεη κηα δηδαθηηθή θαηάζηαζε) ζεσξνχκε ηελ πεξηγξαθή κηαο 

δηδαζθαιίαο κε εζηηαζκέλν γλσζηηθφ(ά) αληηθείκελν(α), ζπγθεθξηκέλνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο, δηδαθηηθέο αξρέο θαη ζρνιηθέο πξαθηηθέο. Έλα δηδαθηηθφ 

ζελάξην κπνξεί λα έρεη δηάξθεηα πεξηζζφηεξσλ απφ κηα δηδαθηηθψλ σξψλ. 

Έλα ηέηνην ζελάξην πινπνηείηαη κέζα απφ κηα ζεηξά εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Ζ δνκή θαη ξνή θάζε δξαζηεξηφηεηαο θαζψο θαη νη ξφινη ηνπ δηδάζθνληα-καζεηψλ θαη 

ε αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηα φπνηα ρξεζηκνπνηνχκελα κέζα θαη πιηθφ, πεξηγξάθνληαη 

ζηα πιαίζηα ηνπ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ. Οη δξαζηεξηφηεηεο ινηπφλ είλαη ηκήκαηα ηνπ 

ζελαξίνπ, εληάζζνληαη κέζα ζε απηφ θαη κπνξνχλ λα είλαη απφ απιέο έσο πην 

πξνεγκέλεο, ζχλζεηεο, θιπ.  

Σν επηκνξθσηηθφ πιηθφ πνπ πξνηείλεηαη ζηα ΠΑΚΔ είλαη δηαηξεκέλν ζε ελφηεηεο πνπ 

αληηθαηνπηξίδνπλ, ζε θάπνην βαζκφ, ηε δηάξζξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

Σν επηκνξθσηηθφ πιηθν πνπ πξνηείλεηαη ζηα ΠΑΚΔ έρεη θαζαξά ενδεικηικό ραξαθηήξα: 

δελ είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηεζεί απηνχζην – ην εθάζηνηε ΠΑΚΔ θαη νη 

αληίζηνηρνη επηζηεκνληθψο ππεχζπλνη θαη δηδάζθνληεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ην επηκνξθσηηθφ πιηθφ κε φπνηνλ ηξφπν θξίλνπλ νξζφ, θαζψο ην δεηνχκελν είλαη ε 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη φρη βέβαηα ε ρξήζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνχ. 

Σν επηκνξθσηηθφ πιηθφ είλαη δηαηξεκέλν ζε ελφηεηεο, ελίνηε κε ελδείμεηο γηα ηε δηάξθεηα 

ηεο επηκφξθσζεο ζηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην πιηθφ. Σνλίδεηαη φηη θαη ε εθάζηνηε 

αλαθεξφκελε ρξνληθή δηάξθεηα θάζε ελφηεηαο είλαη ελδεηθηηθή. Αληίζεηα ε ζπλνιηθή 

ρξνληθή δηάξθεηα θάζε ελφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ πξέπεη λα γίλεη ζεβαζηή 

απφ ηα ΠΑΚΔ.  
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ημείωζη: ηο παπόν επιμοπθωηικό ςλικό πεπιλαμβάνονηαι αναθοπέρ ζε διεςθύνζειρ 

δικηςακών ηόπων. Ζ οπθόηηηα ηων διεςθύνζεων αςηών ελέγσθηκε και επιβεβαιώθηκε 

ζηη θάζη ηηρ ηελικήρ ζύνηαξηρ ηος παπόνηορ (Άνοιξη ηος 2011).  
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ΔΝΟΣΗΣΑ 1: Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ 
Δπηθνηλσληώλ ζηελ εθπαίδεπζε, εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 
θαη επηζηεκνληθή ζεκειίσζε  
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ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Β’ ΔΠΙΠΔΓΟΤ  
 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΥΡΗΔΙ ΣΩΝ ΣΠΔ 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ 
ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 
 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ  

ΔΝΟΣΖΣΑ 1: Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληώλ ζηελ 

εθπαίδεπζε, εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη επηζηεκνληθή 

ζεκειίσζε 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΩΡΔ: 10 

 

 

Οζ επζιμνθςηέξ εα πνέπεζ κα βκςνίγμοκ:  

α) ηδκ εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή ηςκ Δονςπασηχκ ηονίςξ πςνχκ πμο αθμνά 

ζηδκ έκηαλδ ηςκ ΣΠΔ ηαζ  

α) ηα ιμκηέθα έκηαλδξ, πνήζδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ηςκ ηεπκμθμβζχκ αοηχκ 

ζε επίπεδμ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ, έηζζ χζηε κα ιπμνμφκ κα ζοιαάθθμοκ 

εκενβά ζηδκ έκηαλή ημοξ ζηδκ εηπαζδεοηζηή πναηηζηή.  

Δζδζηυηενα μζ επζιμνθςηέξ πνέπεζ: 

• Να βκςνίγμοκ ηα ιμκηέθα έκηαλδξ ηςκ ΣΠΔ ηυζμ ζε ιαηνμεπίπεδμ 

(εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή) υζμ ηαζ ζε ιζηνμεπίπεδμ (ζπμθζηή ιμκάδα) 

• Να βκςνίγμοκ δζδαηηζηέξ ηαζ παζδαβςβζηέξ πνμζεββίζεζξ ηδξ πνήζδξ ηςκ 

ΣΠΔ ζε δζάθμνα βκςζηζηά ακηζηείιεκα ηαζ δζαεειαηζηέξ πνμζεββίζεζξ 

• Να βκςνίγμοκ ηζξ ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ ηαζ 

ααζζηά ζημζπεία ηδξ ιεευδμο αλζμθυβδζήξ ημο 

• Να βκςνίγμοκ ηζξ ααζζηέξ πνμζεββίζεζξ ζηδ πνήζδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηςκ 

δζηηφςκ ηαζ ηδξ επζημζκςκίαξ ζηδκ εηπαίδεοζδ.  
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ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Β’ ΔΠΙΠΔΓΟΤ  
 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΥΡΗΔΙ ΣΩΝ ΣΠΔ 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ 
ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 1: Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληώλ ζηελ 

εθπαίδεπζε, εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη επηζηεκνληθή 

ζεκειίσζε 

                            

1.0 ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΑ 

 

 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ ΟΛΟΚΛΖΡΖ: 10 ώξεο 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ ΘΔΜΑΣΟ: 2 ώπερ  
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1. Σίηινο 

Πξνθαηαξθηηθά 

 

 

2. Μνξθή θαη νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο  

οκάκηδζδ βκςνζιίαξ εηπαζδεοηχκ ημο ΠΑΚΔ ηαζ επζιμνθςηχκ-εηπαζδεομιέκςκ.  

Γεκ πνυηεζηαζ βζα ηδ εεςνδηζηή ηαζ ακαθοηζηή πανμοζίαζδ ημο πνμβνάιιαημξ επζιυνθςζδξ 

(δ μπμία εα πναβιαημπμζδεεί ζε επυιεκα ιαεήιαηα ηδξ ζδίαξ εκυηδηαξ), αθθά βζα μνζζιέκα 

ζδιεία πναηηζηήξ θφζεςξ, βζα ηδκ εφνοειδ θεζημονβία ημο επζιμνθςηζημφ πνμβνάιιαημξ. 

Σα εέιαηα αοηήξ ηδξ παναβνάθμο δεκ είκαζ οπμπνεςηζηυ κα πανμοζζαζημφκ ηαζ ηάεε ΠΑΚΔ 

ιπμνεί κα πνδζζιμπμζήζεζ ημ πανυκ, υπςξ αοηυ ηνίκεζ – ιπμνεί ηαζ κα ημ αβκμήζεζ εκηεθχξ. Ο 

ζημπυξ ημο είκαζ κα οπμικήζεζ ζημοξ οπεοεφκμοξ ηςκ ΠΑΚΔ μνζζιέκα γδηήιαηα βζα ηα μπμία 

εα έπνεπε ίζςξ κα εκδιενχζμοκ ημοξ επζιμνθμοιέκμοξ. 

 Ονζζιέκα απυ ηα γδηήιαηα αοηά, εκδεπμιέκςξ δεκ έπμοκ κυδια ζε ηάπμζα ΠΑΚΔ, εκχ ζε 

άθθα ΠΑΚΔ ίζςξ πνέπεζ κα βίκεζ ικεία εειάηςκ πμο δεκ πενζθαιαάκμκηαζ ζημ πανυκ. Δοκυδημ 

είκαζ υηζ ηάεε ΠΑΚΔ εα πνμζανιυζεζ ημ πενζεπυιεκμ ημο πανυκημξ ζηδκ δζηή ημο πενίπηςζδ 

ηαζ ηζξ δζηέξ ημο ακάβηεξ. 

 

3. ηόρνη 

Ζ ελμζηείςζδ ηςκ επζιμνθςηχκ ιε ημοξ πχνμοξ ηαζ ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ηάεε ΠΑΚΔ.  

 

4. Δθηηκώκελε δηάξθεηα 

Ζ εκδεζηηζηή δζάνηεζα βζα ηδκ οθμπμίδζδ ημο πανυκημξ ιαεήιαημξ είκαζ 2 ώξεο.  

 

5. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

Θέιαηα πνμξ εκδιένςζδ ηαζ ζογήηδζδ:  

 Γκςνζιία ιε ημοξ επζιμνθςηέξ.   

 Γκςνζιία ιε ημ πχνμ (ηαηακμιή αζεμοζχκ, ενβαζηήνζα ηαζ ζοκεήηεξ θεζημονβίαξ  ημοξ, 

υπςξ αζαθζμεήηδ η.ά. – πνυζααζδ ιε ζοβημζκςκζαηά ιέζα, πνυζεεηα ενβαζηήνζα, οθζηυ 

ηαζ ημ θμβζζιζηυ ηςκ ενβαζηδνίςκ  ηθπ)  

 οκμπηζηή πενζβναθή υθμο ημο ένβμο επζιυνθςζδξ. Ηδζαίηενδ ακαθμνά ζημ ηνέπμκ 

πνυβναιια (πενζβναθή, πνμκμδζάβναιια, ζηυπμζ, αλζμθυβδζδ, ζοκέπεζα).  Δκδεπμιέκςξ κα 

δζακειδεεί ηαζ  ζπεηζηυ εκδιενςηζηυ θοθθάδζμ. Ρυθμξ ηςκ εηπαζδεοηχκ ηαζ ηςκ 

επζιμνθςηχκ.  

 Σμ Β‘ επίπεδμ επζιυνθςζδξ ζηα ΚΔ ηαζ μ νυθμξ ηςκ επζιμνθςηχκ. Γζηαζχιαηα ηαζ 

οπμπνεχζεζξ ηςκ επζιμνθςηχκ. 

 Ακαθμνά ζηα αζαθία, αζαθζμβναθία, θςημηοπίεξ, «ζηακανζζιέκα» ηείιεκα, αζαθζμεήηδ ημο 

πνμβνάιιαημξ  ηαζ ζημ επζθεβέκ πνυβναιια ζπμοδχκ. Ακαθμνά ζηζξ ιεευδμοξ «θαηέθμο 

οθζημφ» ηαζ «e-θαηέθμο» (portfolio) ηαζ  ηοθ ιαεδιάηςκ, θμβζζιζηυ, αζαθζμβναθία. 

Δπίζδξ δζαεέζζιμ θμβζζιζηυ Ακμζπημφ ηχδζηα, e-mail account, δζαεέζζιμξ πχνμξ 
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ζζημζεθίδςκ, εκδεπυιεκδ πνυζααζδ ζε θμζηδηζηή Λέζπδ ηαζ ζε θμζπέξ οπδνεζίεξ ημο 

θζθμλεκμφκημξ μνβακζζιμφ, μζημκμιζηά εέιαηα, βεκζηυηενα εέιαηα ζπέζδξ ιε ημκ 

θζθμλεκμφκηα μνβακζζιυ (ακ οπάνπεζ), πανμοζίεξ,, πνυζααζδ βεκζηά ζε πυνμοξ ηαζ 

οπδνεζίεξ ιέζς ημο ΠΑΚΔ. διεζχζεζξ ηαζ αζαθία (θμβζζιζηυ ηαζ FTP βζα πνμιήεεζα 

θμβζζιζημφ). Καεήημκηά ημοξ ιεηά ημ πέναξ ηςκ ζειζκανίςκ. Γζμζηδηζηά ηαζ Οζημκμιζηά 

εέιαηα. Γμιή ηαζ μνβάκςζδ ημο ΠΑΚΔ, πνήζζιεξ δζεοεφκζεζξ ηαζ  ηδθέθςκα. 
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ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Β’ ΔΠΙΠΔΓΟΤ  
 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΥΡΗΔΙ ΣΩΝ ΣΠΔ 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ 
ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ  

ΔΝΟΣΖΣΑ 1: Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληώλ ζηελ 

Δθπαίδεπζε, εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη επηζηεκνληθή 

ζεκειίσζε 

                            

1.1, 1.2 & 1.3 ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖ  
ΓΟΜΖΖ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΖ ΓΝΩΖ, 

ΔΝΣΑΞΖ ΣΟΤ ΣΑ ΠΛΑΗΗΑ ΣΩΝ ΣΟΥΩΝ 
ΓΗΑ ΣΟ 2010 ΚΑΗ ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΣΩΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ 

 

 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ ΟΛΟΚΛΖΡΖ: 10 ώξεο 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ ΘΔΜΑΣΟ:  3 ώπερ  
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1. Σίηινο 

Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Γλώζεο, ε έληαμή 

ηνπο ζηα πιαίζηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ γηα ην 2010 θαη ε 

επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 

 

2. Μνξθή θαη νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο  

ηα πθαίζζα ημο ιαεήιαημξ εα ακαπηοπεμφκ ηα ελήξ εέιαηα: μ νυθμξ πμο ηαθμφκηαζ κα 

δζαδναιαηίζμοκ μζ ΣΠΔ  ζηδκ εηπαίδεοζδ, μζ ιεθθμκηζημί ζηυπμζ ηςκ εονςπασηχκ ηαζ εεκζηχκ 

πμθζηζηχκ ζημκ ημιέα ηδξ εκζςιάηςζδξ ηςκ ΣΠΔ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ηέθμξ δ ακαβηαζυηδηα 

επζιυνθςζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ βζα ηδκ παζδαβςβζηή αλζμπμίδζδ ηςκ ΣΠΔ ζηδ δζδαηηζηή 

πναηηζηή. Λυβς ηδξ άιεζδξ ζοκάθεζαξ ηαζ ελάνηδζδξ πμο πανμοζζάγμοκ ηα εέιαηα αοηά 

ιεηαλφ ημοξ, εεςνείηαζ δυηζιμ κα πανμοζζαζημφκ εκμπμζδιέκα ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ μζ 

οπμεκυηδηεξ 1.1, 1.2 ηαζ 1.3 μνβακχκμκηαζ εδχ απυ ημζκμφ. 

 

3. Απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή 

Απαζηείηαζ έκαξ ανζειυξ Ζ/Τ ηαζ έκαξ αζκηεμπνμαμθέαξ ημοθάπζζημκ ή θμβζζιζηυ δζαιμίναζδξ 

μεμκχκ. Πνμθακχξ ζημ ενβαζηήνζμ Πθδνμθμνζηήξ, υηακ μζ εηπαζδεουιεκμζ/επζιμνθμφιεκμζ 

εα ηθδεμφκ κα επζζηεθεμφκ ζζημπχνμοξ απυ ημοξ εεκζημφξ θμνείξ ηςκ εονςπασηχκ πςνχκ 

πνμηεζιέκμο κα ακηθήζμοκ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ εεκζηή πμθζηζηή ηςκ πςνχκ αοηχκ ζημ εέια 

ηδξ εζζαβςβήξ ηςκ ΣΠΔ ζηδκ εηπαίδεοζδ, εα απαζηδεεί ζηακυξ ανζειυξ Ζ.Τ. ηαζ πνμθακχξ  

δοκαηυηδηα ζφκδεζδξ ηςκ Ζ.Τ. ζημ Γζαδίηηομ. 

Σμκίγεηαζ υηζ ημ πανυκ ιάεδια ζοκμδεφεηαζ ηαζ απυ ρδθζαηυ οθζηυ.  

Δπίζδξ κα ημκζζηεί υηζ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ δζάθμνμζ θοθθμιεηνδηέξ βζα ηδκ 

πθμήβδζδ ζημ Γζαδίηηομ (Internet Explorer, Firefox, ....). 

 

Παναηδνήζεζξ ηεπκζημφ παναηηήνα: 

 θμζ μζ θοθθμιεηνδηέξ δεκ δζέπμκηαζ απυ ηδκ ίδζα ζπεδζαζηζηή θζθμζμθία ηαζ βζ‘ αοηυ 

είκαζ πζεακυκ ενβαθεία ή παναηηδνζζηζηά πμο είκαζ ανπζημπμζδιέκα ζημκ έκα κα ιδκ 

ειθακίγμκηαζ ζημκ άθθμ. Γζα ημ θυβμ αοηυ είκαζ απαναίηδημ κα θδθεεί ιένζικα, χζηε 

ακελάνηδηα ιε ημκ επζθεβυιεκμ θοθθμιεηνδηή μζ επζιμνθμφιεκμζ (ή μζ ιαεδηέξ) κα έπμοκ 

ζηδ δζάεεζή ημοξ ηάεε θμνά ηα ελίζμο δζαεέζζια ηα απαναίηδηα ενβαθεία. 

 Τπάνπεζ εκδεπυιεκμ δ ζφκδεζδ ζημ δίηηομ κα βίκεηαζ ιέζς ιζα ανβήξ ζφκδεζδξ πνάβια 

πμο ηαεζζηά δφζημθδ ηδ ιεηαηίκδζδ απυ ηδ ιζα ζεθίδα ζηδκ άθθδ θυβς ημο ζπεηζημφ 

υβημο ημο πανμοζζαγυιεκμο οθζημφ. Μζα ηέημζα δοζημθία ιπμνεί κα λεπεναζηεί ιε ηδ 

πνήζδ θοθθμιεηνδηχκ πμο πανμοζζάγμοκ ιυκμ ημ ηείιεκμ ηδξ ζζημζεθίδαξ ζηδκ μευκδ 

(υπςξ μ Lynx) ή ιε ηδ πνήζδ εκδζάιεζμο ελοπδνεηδηή (proxy server). 

 ΔΠΗΖΜΑΝΖ. Ο δζδάζηςκ πνέπεζ εη ηςκ πνμηένςκ κα εθέβλεζ ζοβηεηνζιέκμοξ 

ζοκδέζιμοξ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ άκηθδζδξ πθδνμθμνζχκ ζπεηζηά ιε εεκζηέξ πμθζηζηέξ 

ζημ εέια ηςκ ΣΠΔ. Ο έθεβπμξ αθμνά ημ βεβμκυξ υηζ πμθθέξ απυ ηζξ ζεθίδεξ αοηέξ 
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πνμτπμεέημοκ εββναθή ημο πνήζηδ (δ μπμία ζοκήεςξ είκαζ δςνεάκ, αθθά είκαζ 

απαναίηδηδ) βζα κα ελαζθαθζζηεί δ πνυζααζδ ζημ πανεπυιεκμ οθζηυ. Ζ εββναθή αοηή 

πνέπεζ κα έπεζ ήδδ πνμδβδεεί απυ ημ δζδάζημκηα βζα κα ιδ παεεί πνυκμξ . 

 

 

4. Γλσζηηθά πξναπαηηνύκελα 

Οζ επζιμνθμφιεκμζ πνέπεζ κα βκςνίγμοκ ηζξ θεζημονβίεξ ημο πνδζζιμπμζμφιεκμο θοθθμιεηνδηή 

ζηακμπμζδηζηά, ζε επίπεδμ ηέημζμ, χζηε κα ιπμνμφκ κα ιεηαηζκμφκηαζ ζηζξ ζεθίδεξ πμο 

επζθέβμοκ (ιπνμξ πίζς), κα απμεδηεφμοκ, κα ακηζβνάθμοκ ηθπ., πςνίξ αμήεεζα.  

 

 

5. Γηδαθηηθνί θαη Μεηαγλσζηηθνί ηόρνη 

Οζ επζιμνθμφιεκμζ ιέζα απυ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ εκυηδηαξ, εα βκςνίζμοκ ααζζηέξ ανπέξ 

πμο δζέπμοκ ηζξ εονςπασηέξ πμθζηζηέξ ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ ηζξ εεκζηέξ ζημ εέια ηδξ αλζμπμίδζδξ 

ηςκ ΣΠΔ ηαζ ηδξ επζιυνθςζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηζξ Νέεξ Σεπκμθμβίεξ, πνμηεζιέκμο κα 

ηαηακμήζμοκ  ηαθφηενα ημοξ ζηυπμοξ ημο πνμβνάιιαημξ πμο μζ ίδζμζ παναημθμοεμφκ.  

 

 

6. Δθηηκώκελε δηάξθεηα 

Ζ εκδεζηηζηή δζάνηεζα βζα ηδκ οθμπμίδζδ ημο πανυκημξ ιαεήιαημξ είκαζ 5 ώξεο.  

 

 

7. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

θμ ηαζ πενζζζυηενεξ πχνεξ παβημζιίςξ αζπμθμφκηαζ επί ιαηνυκ ιε ηδκ εζζαβςβή ηαζ 

εκζςιάηςζδ ηςκ ΣΠΔ ζηα εηπαζδεοηζηά ημοξ ζοζηήιαηα, βεβμκυξ πμο ακαδεζηκφεζ ημκ 

ζδιακηζηυ νυθμ πμο μζ πχνεξ αοηέξ πζζηεφμοκ υηζ ιπμνεί κα δζαδναιαηίζμοκ μζ ΣΠΔ ζηδκ 

εηπαίδεοζδ. Αοηή δ πνμζπάεεζα πενζθαιαάκεζ απυ ηδ ιζα ηδκ ακάπηολδ δελζμηήηςκ ζε ηεπκζηυ 

επίπεδμ ηαζ ζε ζπέζδ ιε ηδ πνήζδ ηςκ ΖΤ (πεζνζζιυξ, πνμβναιιαηζζιυξ ηθπ) ζε υθμκ ημκ 

πθδεοζιυ ηαζ απυ ηδκ άθθδ ακαιμνθχκεζ ηζξ οπάνπμοζεξ εηπαζδεοηζηέξ δμιέξ, αθμφ δ 

εζζαβςβή ηςκ ΖΤ επζθένεζ ιζα ζεζνά απυ αθθαβέξ ζημκ ηνυπμ δζδαζηαθίαξ, ζημ νυθμ πμο 

ηαθείηαζ κα παίλεζ μ εηπαζδεοηζηυξ ζε αοηυ ημ κέμ πθαίζζμ ηαζ ζηα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα 

πμο εα πνέπεζ κα ακηαπμηνζεμφκ ζηα κέα αοηά δεδμιέκα. Σδκ πνμζπάεεζα αοηή ζε εονςπασηυ 

επίπεδμ ζδιαημδμηεί δ ζφκμδμξ ημο Δονςπασημφ οιαμοθίμο ηδξ Λζζζααυκαξ ημ 2000, πμο 

εέηεζ ςξ μνυζδιμ ημ 2010, ηδ πνμκζά ηαηά ηδκ μπμία δ Δονχπδ εα (πνέπεζ κα) ηαηαζηεί δ 

πθέμκ ακηαβςκζζηζηή δφκαιδ δζεεκχξ ηαζ αοηυ ιέζα απυ ημ ιεηαζπδιαηζζιυ (ιεηαλφ ηςκ 

άθθςκ) ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηδξ δμιχκ. ημ Λμολειαμφνβμ, ανβυηενα, ηα ηνάηδ ιέθδ 

απεθάζζζακ βζα ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ εα επζηεοπεεί μ ζηυπμξ αοηυξ, πμο δεκ είκαζ άθθμξ απυ 

ιζα ζφβηθζζδ ηςκ εεκζηχκ πμθζηζηχκ ζηδκ οθμπμίδζδ ζοβηεηνζιέκςκ ζηυπςκ.  
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Σα παναπάκς επζαεααζχκμκηαζ ζημ οιαμφθζμ ηδξ ημηπυθιδξ, υπμο ανπίγμοκ κα 

δζαθαίκμκηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκεξ πνμεέζεζξ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή, πμο είκαζ:  

 Αθθαβή ηςκ δμιχκ ηδξ εηπαίδεοζδξ ζε πμζμηζηυ επίπεδμ 

 Γζεοηυθοκζδ ηδξ πνυζααζδξ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ηδκ ηαηάνηζζδ 

 Να ηαηαζηεί ημ εβπείνδια αοηυ ακμζηηυ πνμξ ημκ ηυζιμ 

Γζα αηυιδ ιζα θμνά ημκίγεηαζ υηζ δ « δ αεθηίςζδ ηςκ ααζζηχκ βκχζεςκ, εζδζηυηενα υζμκ 

αθμνά ηζξ δελζυηδηεξ ηδξ ΣΠ ηαζ ηζξ ρδθζαηέξ δελζυηδηεξ απμηεθεί ορδθή πνμηεναζυηδηα, 

πνμηεζιέκμο δ Έκςζδ κα βίκεζ δ ακηαβςκζζηζηυηενδ ηαζ δ δοκαιζηυηενδ ημζκςκία ηδξ βκχζδξ 

ακά ηδκ οθήθζμ».  (Δονςπασηυ οιαμφθζμ ηδξ ημηπυθιδξ 2001.  

http://www.parliament.cy/parliamentgr/101/conclusion_stockhom.pdf ).  

Σμ 2005, ημ Δονςπασηυ οιαμφθζμ, ηαηά ηδκ εκδζάιεζδ επακελέηαζδ ηδξ ηναηδβζηήξ ηδξ 

Λζζααυκαξ, έεεζε εέια βζα ηδκ επακεκενβμπμίδζή ηδξ, αθμφ μ απμθμβζζιυξ βζα ηα πέκηε αοηά 

πνυκζα δεκ οπήνλε ζηακμπμζδηζηυξ.  Δπακασενάνπδζε θμζπυκ ηζξ πνμηεναζυηδηεξ πνμξ υθεθμξ 

ηδξ μζημκμιζηήξ αφλδζδξ ηαζ ηδξ απαζπυθδζδξ, δίκμκηαξ έιθαζδ ζηδκ ηαζκμημιία, ηδ βκχζδ, 

ηδκ αλζμπμίδζδ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ, ηδκ εηιάεδζδ ηαζ πνήζδ ηςκ ΣΠΔ ηαζ ηδκ 

ημζκςκζηή ζοκμπή. Οζ ζηναηδβζηέξ αοηέξ ηαηεοεφκζεζξ ηδξ Δ.Δ. δζαιμνθχεδηακ απυ ηδκ 

Δθθδκζηή Κοαένκδζδ ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ ακαπηολζαηυ πνυβναιια, υπςξ πενζβνάθεηαζ ζημ 

Δεκζηυ ηναηδβζηυ Πθαίζζμ Ακαθμνάξ 2007-13 (ΔΠΑ), ημ μπμίμ  ζημπεφεζ ζημκ 

εηζοβπνμκζζιυ ημο εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ ηδξ πχναξ  ηαζ ζηδκ ακααάειζζδ ηδξ πμζυηδηαξ 

ηδξ εηπαίδεοζδξ ζε υθα ηα επίπεδα.  Ζ ακαπηολζαηή ζηναηδβζηή βζα ηδκ Δηπαίδεοζδ 2007-13, 

δίκεζ ιεβάθδ αανφηδηα ζηδ πνήζδ ηςκ ΣΠΔ. Βαζζηή επζδίςλδ είκαζ δ επζηάποκζδ ημο νοειμφ 

έκηαλδξ ηςκ Νέςκ Σεπκμθμβζχκ Πθδνμθμνζηήξ ηαζ Δπζημζκςκζχκ ζηδκ  εηπαζδεοηζηή 

δζαδζηαζία. Ζ αλζμπμίδζδ ηςκ Νέςκ Σεπκμθμβζχκ υπζ ιυκμ ςξ ακηζηεζιέκμο αθθά ηαζ ςξ 

ιέζμο δζδαζηαθίαξ είκαζ ααζζηή πανάιεηνμξ ημο ζπεδζαζιμφ ζημ πθαίζζμ «ηδξ ζοκμθζηυηενδξ 

Φδθζαηήξ ηναηδβζηήξ ηδξ Υχναξ». «ηυπμξ είκαζ μζ ιαεδηέξ κα ζοιιεηέπμοκ εκενβά ζηδκ 

εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία ιέζς ιεευδςκ δζδαζηαθίαξ πμο οπμηζκμφκ ηδκ επζεοιία ημοξ κα 

http://www.parliament.cy/parliamentgr/101/conclusion_stockhom.pdf
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ιάεμοκ. Οζ Νέεξ Σεπκμθμβίεξ πανέπμοκ αολδιέκεξ δοκαηυηδηεξ  πνμξ αοηήκ ηδκ ηαηεφεοκζδ 

ηαζ επμιέκςξ δ εκζςιάηςζή ημοξ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία απμηεθεί ζοζηαηζηυ ζημζπείμ 

ηδξ ζηναηδβζηήξ. Αοηυ εα αμδεήζεζ κα ηαηαζηεί ημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια πζμ εοέθζηημ, 

ηονίςξ αολάκμκηαξ ηδκ ηάεεηδ ηαζ μνζγυκηζα ηζκδηζηυηδηα». 

(http://www.edulll.gr/UserFiles/File/epixeirisiako_programma/154226_ENOTHTA_2_EP_PL

HRES_KEIMENO.pdf ). 

 Έκαξ άθθμξ ζηυπμξ είκαζ δ αεθηίςζδ ηδξ επζιυνθςζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. φιθςκα ιε ηδκ 

ακαπηολζαηή ζηναηδβζηή δ επζηοπία ζημκ ημιέα ηδξ εηπαίδεοζδξ πνμτπμεέηεζ ηαηάθθδθα 

επζιμνθςιέκμ ηαζ ηαηανηζζιέκμ εηπαζδεοηζηυ δοκαιζηυ ζε εέιαηα, υπςξ μζ Νέεξ Σεπκμθμβίεξ 

ηαζ δ παζδαβςβζηή, πμο εα ακαααειίζεζ ηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία. Ζ ζηναηδβζηή ηδξ 

Λζζααυκαξ εεςνεί ηδ ιάεδζδ πζμ ζδιακηζηή απυ ηδκ ακάπηολδ, ηδκ απαζπμθδζζιυηδηα ηαζ 

ηδκ έκηαλδ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ. Ζ ιάεδζδ είκαζ αοηή πμο εα επζθένεζ υθα ηα άθθα.   

 

Γζα θυβμοξ ζοκάθεζαξ ιε ημ πνυβναιια ηδξ Δπζιυνθςζδξ Β‘ Δπζπέδμο πμο οθμπμζείηαζ, μζ 

ζηυπμζ αοημί εα πανμοζζαζημφκ εηηεκέζηενα 

Αθθαβή ηςκ δμιχκ ηδξ εηπαίδεοζδξ ζε πμζμηζηυ επίπεδμ 

Ζ αθθαβή αοηή έπεζ κα ηάκεζ ιε πνςημαμοθίεξ πμο αθμνμφκ ηδ αεθηίςζδ ηςκ πανεπυιεκςκ 

εθμδίςκ ζε εηπαζδεουιεκμοξ ηαζ εηπαζδεοηέξ. Αοηέξ μζ πνςημαμοθίεξ ιπμνεί κα 

πενζθαιαάκμοκ ημκ οπάνπμκηα ελμπθζζιυ ζε ιζα ζπμθζηή ιμκάδα, ημκ ηνυπμ αλζμπμίδζδξ ηςκ 

δζαεέζζιςκ ηεπκμθμβζηχκ πυνςκ, ηδκ επάνηεζα ζε ελεζδζηεοιέκμ πνμζςπζηυ (ηεπκζηυ ηαζ 

επζζηδιμκζηυ).  ημκ ίδζμ ζηυπμ, ηδξ αθθαβήξ ηςκ δμιχκ, εα ιπμνμφζαιε κα ζοιπενζθάαμοιε 

ηαζ ιζα ζεζνά απυ επζιένμοξ οπμ-ζηυπμοξ πμο άπημκηαζ ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηδξ 

ηαηάνηζζδξ: Πνχηα απυ υθα εα πνέπεζ κα απμθαζζζηεί πμζεξ είκαζ μζ δελζυηδηεξ πμο εέθμοιε 

κα δζαεέημοκ μζ εηπαζδεοηζημί ηαζ μζ εηπαζδεοηέξ ημοξ ηαζ αθμφ αοηυ βίκεζ ζαθέξ, ζηδ ζοκέπεζα 

κα θδθεμφκ ιέηνα, χζηε κα οπάνπεζ ιζα οπμζηήνζλδ ηςκ ειπθεημιέκςκ ιενχκ, πνμηεζιέκμο 

κα ηζξ ακαπηφλμοκ, υπςξ επίζδξ ηαζ κα θδθεεί ιένζικα βζα ηδκ επαββεθιαηζηή ελαζθάθζζδ ηςκ 

αηυιςκ αοηχκ. Γεφηενμ, εα πνέπεζ κα απμθαζζζηεί ημ πχξ μζ δελζυηδηεξ αοηέξ ζοκδοαγυιεκεξ 

ιε ηζξ παναδμζζαηέξ δελζυηδηεξ ιπμνμφκ κα εκζςιαηςεμφκ ζηα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα, ιε 

έιθαζδ ηχνα πζα ζηδ δζα αίμο ιάεδζδ, υπςξ ηαζ ζηα άημια ιε εζδζηέξ ακάβηεξ. Σνίημ, κα 

ελαζθαθζζηεί δ επάνηεζα ημο ελμπθζζιμφ, χζηε κα εεςνδεεί δεδμιέκδ δ πνυζααζδ ζε αοηυκ. 

Γζεοηυθοκζδ ηδξ πνυζααζδξ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ηδκ ηαηάνηζζδ 

Πνμθακήξ ζηυπμξ εδχ είκαζ δ δοκαηυηδηα πνυζααζδξ υθςκ υζςκ εκδζαθένμκηαζ ζηα 

ζοζηήιαηα εηπαίδεοζδξ ηαζ ηαηάνηζζδξ ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ ζημ κα είκαζ εθζηηή δ ιεηαηίκδζδ 

ηάπμζμο απυ έκα ζφζηδια ζε ηάπμζμ άθθμ, πάκηα ζημ πθαίζζμ ηδξ δζα αίμο ιάεδζδξ. Αοηυ 

ζδιαίκεζ πςξ επζιένμοξ εα ηεεμφκ άθθμζ ζηυπμζ, υπςξ ημ κα ηαηαζημφκ ηα ζοζηήιαηα αοηά 

εθηοζηζηυηενα βζα κα ελαζθαθζζηεί ζηακυξ ανζειυξ πνμζεθεφζεςκ, υηζ εα πνέπεζ κα 

ελαζθαθζζημφκ ίζεξ εοηαζνίεξ ζηα πθαίζζα ηδξ ημζκςκζηήξ ζοκμπήξ ηαζ υηζ ηα πνμβνάιιαηα 

αοηά εα ζπεδζάγμκηαζ, χζηε κα ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ ακάβηεξ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ 

εηπαζδεομιέκςκ. 

Άκμζβια ζοζηήιαημξ εηπαίδεοζδξ ηαζ  ηαηάνηζζδξ πνμξ ημκ ηυζιμ 

Ο ζηυπμξ αοηυξ μναιαηίγεηαζ έκακ εκζαίμ εονςπασηυ πχνμ ζημκ μπμίμ εα θαιαάκεζ πχνα δ 

εηπαίδεοζδ ηαζ δ ηαηάνηζζδ. Γζα κα βίκεζ υιςξ αοηυ πνέπεζ ιε ηδ ζεζνά ημοξ κα επζηεοπεμφκ 

ηαζ πάθζ επζιένμοξ ζηυπμζ. Πνέπεζ βζα πανάδεζβια κα λεπεναζηεί δ δοζημθία ημο βθςζζζημφ 

http://www.edulll.gr/UserFiles/File/epixeirisiako_programma/154226_ENOTHTA_2_EP_PLHRES_KEIMENO.pdf
http://www.edulll.gr/UserFiles/File/epixeirisiako_programma/154226_ENOTHTA_2_EP_PLHRES_KEIMENO.pdf
http://www.edulll.gr/UserFiles/File/epixeirisiako_programma/154226_ENOTHTA_2_EP_PLHRES_KEIMENO.pdf


Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηψλ Σεχρνο 1:  ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

ΔΑΗΣΤ - Σνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΣΔΚ) 25/488 

θνάβιαημξ ηαζ βζ‘ αοηυ δίκεηαζ έιθαζδ ζηδ δζδαζηαθία λέκςκ βθςζζχκ. Γζα κα επζηεοπεεί ημ 

άκμζβια αοηυ πνέπεζ ηαοηυπνμκα κα ζοκδεεεί μ παναηηήναξ ηςκ ζπεηζηχκ πνμβναιιάηςκ ιε 

ηδκ ακμζηηή αβμνά ηαζ ηυζιμ ηδξ ενβαζίαξ ζε υθδ ηδκ Δονχπδ. 

 

Ο ζπεδζαζιυξ υθςκ ηςκ παναπάκς πνμθακχξ  πνμέαθεπε ηαζ έκα ιδπακζζιυ αλζμθυβδζδξ ηδξ 

υθδξ πνμζπάεεζαξ. Έηζζ θμζπυκ μζ μιάδεξ ενβαζίαξ, πμο ανπζηά μνίζηδηακ βζα ημκ ηαεμνζζιυ 

ηαζ ηζξ ιεευδμοξ οθμπμίδζδξ ηςκ ζηυπςκ, πνμέαδζακ ζηδ ζοκέπεζα ζε επζζηέρεζξ ιεθέηδξ πμο 

δεκ ήηακ ηίπμηε άθθμ πανά επζζηέρεζξ ζε μνζζιέκεξ πχνεξ ιέθδ, πνμηεζιέκμο κα δμοκ απυ 

ημκηά ηδκ πμνεία οθμπμίδζδξ ηςκ ζηυπςκ πμο μζ ίδζεξ μζ μιάδεξ αοηέξ είπακ δζαηοπχζεζ. 

οβηεηνζιέκα, βζα ημ επάββεθια ημο εηπαζδεοηζημφ δ ανιυδζα μιάδα ηαηέεεζε έηεεζδ ζηδκ 

μπμία πενζβνάθεζ ηζξ δελζυηδηεξ πμο απαζηεί ημ επάββεθια αοηυ ηαζ ζηζαβνάθδζε ημοξ ηνυπμοξ 

ιε ημοξ μπμίμοξ μζ ζφβπνμκμζ εηπαζδεοηζημί ιπμνμφκ κα ακηαπμηνζεμφκ ζε αοηέξ. ε αοηήκ ηδκ 

έηεεζδ ζοκακημφιε ηα ζημζπεία πμο εα πενζθαιαάκεζ ιζα ζοκημκζζιέκδ ημζκή εονςπασηή 

πμθζηζηή ζε εέιαηα, υπςξ δ ανπζηή εηπαίδεοζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, δ δζα αίμο ιάεδζδ, δ 

ζοκενβαζία ιε ημοξ ημζκςκζημφξ εηαίνμοξ, δ ημζκή εονςπασηή δζάζηαζδ ζηα ακαθοηζηά 

πνμβνάιιαηα Σαοηυπνμκα δ έηεεζδ πενζθαιαάκεζ, ηαζ ηζξ ακαιεκυιεκεξ δελζυηδηεξ ημο 

ζφβπνμκμο εηπαζδεοηζημφ ζπεηζηά ιε ημ κέμ ηνυπμ δμοθεζάξ πμο εα θαιαάκεζ πχνα ζηδκ ηάλδ 

θυβς ηδξ εζζαβςβήξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ, ηζξ μνβακςηζηέξ αθθαβέξ ζε επίπεδμ ζπμθζηχκ ιμκάδςκ, 

ηζξ ζηακυηδηεξ ακάθδρδξ δνάζεςκ ιε έκημκμ ημ δζενεοκδηζηυ ζημζπείμ ή ημ ζημζπείμ επίθοζδξ 

πνμαθήιαημξ, ηδκ απμηεθεζιαηζηή αλζμπμίδζδ ηςκ ΝΣ βζα ηδ δζδαηηζηή πναηηζηή ημο 

ακηζηεζιέκμο ημοξ. 

θα ηα παναπάκς υιςξ ακαδεζηκφμοκ ηδ ιεβάθδ ζπμοδαζυηδηα ιζαξ άθθδξ παναιέηνμο πμο 

πνμηφπηεζ ςξ ακαβηαζυηδηα, αοηήκ ηδξ επζιυνθςζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζημ πθαίζζμ πάκηα 

ηδξ δζα αίμο ιάεδζδξ. Ζ επζιυνθςζδ απμηεθεί ενβαθείμ βζα ηδκ επαββεθιαηζηή ακάπηολδ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ πνμηεζιέκμο κα ακαπηφλμοκ πεναζηένς δελζυηδηεξ, υπςξ: ηδκ ζηακυηδηα κα 

μνβακχκμοκ δοκαιζηά πενζαάθθμκηα ιάεδζδξ, κα αλζμπμζμφκ ηζξ ΣΠΔ πνμηεζιέκμο κα 

δζδάλμοκ ημ ακηζηείιεκυ ημοξ, κα ζοκηεθμφκ ζηδκ μνβάκςζδ ημο ζπμθζημφ πνμβνάιιαημξ ηαζ 

κα ημ πνμζανιυγμοκ, υηακ απαζηείηαζ ζηζξ ζοβηεηνζιέκεξ ακάβηεξ ηςκ ιαεδηχκ ημοξ, κα 

ιπμνμφκ κα επζημζκςκμφκ μοζζαζηζηά ιε βμκείξ ηαζ ημζκςκζημφξ εηαίνμοξ, κα ιπμνμφκ κα 

ζηακμπμζήζμοκ ηζξ απαζηήζεζξ εηείκεξ πμο εέηεζ ημ πθαίζζμ ηδξ δζα αίμο ιάεδζδξ ή ημ πθαίζζμ 

ηδξ εζδζηήξ αβςβήξ ηςκ παζδζχκ ιε εζδζηέξ ακάβηεξ. 

Έηζζ έκα επζιμνθςηζηυ πνυβναιια (εζδζηά ακ ιζθάιε βζα μοζζαζηζηή εζζαβςβή ηςκ ΣΠΔ ζηδκ 

εηπαίδεοζδ) πνέπεζ κα ηαεζζηά ημοξ εηπαζδεοηζημφξ  ζηακμφξ κα ιπμνμφκ κα παναημθμοεμφκ 

ηα ηεηηαζκυιεκα ζημ πχνμ ηςκ ηεπκμθμβζηχκ ελεθίλεςκ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα αοηέξ ηζξ κέεξ 

ελεθίλεζξ κα ιπμνμφκ κα ηζξ πνμζανιυγμοκ ηαζ κα ηζξ εκζςιαηχκμοκ ζφιθςκα ιε ηζξ 

δζδαηηζηέξ ημοξ πνμεέζεζξ, ζηζξ ακάβηεξ ηςκ ιαεδιάηςκ ή ηςκ ιαεδηχκ ημοξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα 

κα πνμααίκμοκ ζε ιζα ηνζηζηή αλζμθυβδζδ ηδξ πνμζπάεεζάξ ημοξ, πνμηεζιέκμο, ακ πνεζάγεηαζ, 

κα ηδκ ακαπνμζανιυζμοκ. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα βζα ημ Πνυβναιια ηδξ επζιυνθςζδξ Β επζπέδμο εα ιπμνμφζακ κα 

ακαθενεμφκ επζθεηηζηά ςξ ακαιεκυιεκεξ δελζυηδηεξ πμο εα ακαπηφλμοκ μζ ζοιιεηέπμκηεξ 

εηπαζδεοηζημί μζ ελήξ: 
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 Να ακηζθαιαάκμκηαζ εηείκμοξ ημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ ιπμνμφκ κα αλζμπμζδεμφκ 

μζ ΣΠΔ πνμηεζιέκμο κα ελοπδνεηήζμοκ ηζξ δζδαηηζηέξ πνμεέζεζξ ημο δζδάζημκηα ηαζ 

ηάης απυ πμζεξ πνμτπμεέζεζξ ιπμνεί κα βίκεζ αοηή δ αλζμπμίδζδ. 

 Να είκαζ ζε εέζδ κα ειπθέημοκ εκενβδηζηά ημοξ ιαεδηέξ ζηδ δζαδζηαζία ιάεδζδξ ιε 

ηδ πνήζδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ 

 Να ιπμνμφκ κα παναημθμοεμφκ ηζξ ελεθίλεζξ ζημ πχνμ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ 

θμβζζιζηχκ πμο πνμζθένμκηαζ βζα εηπαζδεοηζηή πνήζδ ηαζ κα ιπμνμφκ κα ηα 

αλζμπμζμφκ απμηεθεζιαηζηά. 

 Να ιπμνμφκ κα εθανιυγμοκ ζοβηεηνζιέκεξ ανπέξ πμο εα δζέπμοκ ημ ζπεδζαζιυ 

εηπαζδεοηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ χζηε αοηέξ κα αλζμπμζμφκ ηαηά παζδαβςβζηά μνευ 

ηνυπμ ηζξ ΣΠΔ ζηδκ ηάλδ. 

 

 

8. Πξνηεηλόκελα ζπλνδεπηηθά θύιια εξγαζίαο θαη 
πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο. 

 

 

Φύιιν εξγαζίαο 1 

Ακαγδηείζηε ζημ Γζαδίηηομ ηαζ επζζηεθηείηε ηζξ ηαηάθθδθεξ ζζημζεθίδεξ πνμηεζιέκμο κα 

ακηθήζεηε πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ πμθζηζηή πμο αημθμοεμφκ πχνεξ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ ηαζ 

ακηίζημζπα πχνεξ εηηυξ Δονχπδξ ζημ εέια ηδξ εζζαβςβήξ ηςκ ΣΠΔ ζηδκ εηπαίδεοζδ. 

Δκημπίζηε εεηζηά ηαζ ανκδηζηά ζδιεία ηςκ πμθζηζηχκ αοηχκ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζοβηνίκεηε ηζξ 

πμθζηζηέξ αοηέξ ιεηαλφ ημοξ. 

 

 

9. Βηβιηνγξαθία – Αλαθνξέο  - πξόζζεην πιηθό 

 

http://rights.apc.org/handbook/index.shtml   Μζα πμθφ ηαηαημπζζηζηή ζεθίδα ζπεηζηά ιε 

εέιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ πμθζηζηή βζα ηζξ ΣΠΔ. 

http://www.edna.edu.au/edna/go/ictpolicy  Βάζδ δεδμιέκςκ βζα ηδκ πμθζηζηή υζμκ αθμνά ηζξ 

ΣΠΔ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ηδκ επζιυνθςζδ ηδξ αοζηναθζακήξ ηοαένκδζδξ 

http://www.unescobkk.org/index.php?id=496   Project ηδξ UNESCO ζπεηζηυ ιε ηδκ πμθζηζηή 

βζα ηζξ ΣΠΔ ζηδκ εηπαίδεοζδ 

http://www.ncte.ie/AbouttheNCTE/ICTPolicy/   Πμθζηζηή βζα ηζξ ΣΠΔ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηδξ 

Ηνθακδζηήξ ηοαένκδζδξ. 

http://www.edusud.org/spip.php?rubrique88   εθίδα ιε ζοκδέζιμοξ ζε δζεεκείξ μνβακζζιμφξ 

πμο εκενβμπμζμφκηαζ ζημ πχνμ ηδξ πμθζηζηήξ βζα ηζξ ΣΠΔ ζηδκ εηπαίδεοζδ. 

http://www.infodev.org/en/Project.11.html  Project ζε ελέθζλδ ζε ζπέζδ ιε ηδκ πμθζηζηή βζα ηζξ 

ΣΠΔ ζηδκ εηπαίδεοζδ  

http://www.parliament.cy/parliamentgr/101/conclusion_stockhom.pdf Δονςπασηυ οιαμφθζμ 

ηδξ ημηπυθιδξ 2001.  

http://rights.apc.org/handbook/index.shtml
http://www.unescobkk.org/index.php?id=496
http://www.ncte.ie/AbouttheNCTE/ICTPolicy/
http://www.edusud.org/spip.php?rubrique88
http://www.infodev.org/en/Project.11.html
http://www.parliament.cy/parliamentgr/101/conclusion_stockhom.pdf
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http://www.edulll.gr/UserFiles/File/epixeirisiako_programma/154226_ENOTHTA_2_EP_PLH

RES_KEIMENO.pdf  Ζ ακαπηολζαηή ζηναηδβζηή βζα ηδκ πενίμδμ 2007-2013 

 

 

Watson, D. (2004). Pedagogy before Technology: Re-thinking the Relationship between ICT 

and Teaching, Education and Information Technology, 6(4), 251-266. Ζ ενβαζία πανμοζζάγεζ 

ηδκ άθοηδ δζπμβκςιία ηδξ ζημπζιυηδηαξ εζζαβςβήξ ηςκ ΣΠΔ ζηδκ εηπαίδεοζδ. 

 

Reynolds, D. & Trip, H. (2003). ICT The hopes and the reality. Britissh Journal of Educational 

Policy, 34(2), 151-167. Πανμοζζάγεζ ημοξ θυβμοξ αζζζμδμλίαξ βζα ημ εκδεπυιεκμ μζ ΣΠΔ κα 

δχζμοκ χεδζδ ζηα επζηεφβιαηα ηςκ ιαεδηχκ. 

 

Hepp, K.P. (2003). Critical factors for an ICT in education policy in developing countries.  

Information Technology: Research and Education, 2003. Proceedings. ITRE2003. 501- 505. ε 

ιζηνή ηθίιαηα ανηεηά project πέηοπακ ηαθά απμηεθέζιαηα ζηδκ εζζαβςβή ηςκ ΣΠΔ ζηδκ 

εηπαίδεοζδ πανέπμκηαξ έκδεζλδ υηζ μζ ΣΠΔ ιπμνμφκ κα παίλμοκ νυθμ ςξ ιμπθυξ αθθαβήξ. 

 

Kozma, R. (2005). National policies that connect ICT-based education reform to economic and 

social development. Human Technology, 1(2), 117-156. Πενζβνάθεζ έκα ζοζηδιζηυ πθαίζζμ 

παναβυκηςκ ακάπηολδξ ηαζ ηφπμοξ ακάπηολδξ πμο ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ 

ακάθοζδ εεκζηχκ πμθζηζηχκ βζα ηζξ ΣΠΔ ζηδκ εηπαίδεοζδ βζα ηδκ ακαιυνθςζδ εεκζηχκ 

ζηυπςκ ακαιυνθςζδξ ηδξ μζημκμιζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ ακάπηολδξ. 

http://www.edulll.gr/UserFiles/File/epixeirisiako_programma/154226_ENOTHTA_2_EP_PLHRES_KEIMENO.pdf
http://www.edulll.gr/UserFiles/File/epixeirisiako_programma/154226_ENOTHTA_2_EP_PLHRES_KEIMENO.pdf
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ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Β’ ΔΠΙΠΔΓΟΤ  
 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΥΡΗΔΙ ΣΩΝ ΣΠΔ 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ 
ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ  

ΔΝΟΣΖΣΑ 1: Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληώλ ζηελ 

εθπαίδεπζε, εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη επηζηεκνληθή 

ζεκειίσζε 

                            

1.4 Δπξσπατθή θαη δηεζλήο Πνιηηηθή ζε 
ζέκαηα έληαμεο ησλ  ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε 
– Δξεπλεηηθά δεδνκέλα γηα ηελ έληαμε ησλ  

ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε 

 

 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ ΟΛΟΚΛΖΡΖ: 10 ώξεο 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ ΘΔΜΑΣΟ: 3 ώπερ  
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1. Σίηινο 

Δπξσπατθή θαη δηεζλήο Πνιηηηθή ζε ζέκαηα έληαμεο ησλ  ΣΠΔ ζηελ 

Δθπαίδεπζε - Δξεπλεηηθά Γεδνκέλα γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ 

εθπαίδεπζε 

 

2. Μνξθή θαη νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο  

Πνυηεζηαζ βζα έκα ιάεδια εεςνδηζημφ ηονίςξ παναηηήνα ζημ μπμίμ είκαζ επανηήξ δ 

πνυζααζδ ζημ Γζαδίηηομ. 

 

3. Απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή 

Απαζηείηαζ έκαξ ανζειυξ Ζ/Τ ηαζ έκαξ αζκηεμπνμαμθέαξ ημοθάπζζημκ ή θμβζζιζηυ δζαιμίναζδξ 

μεμκχκ. Πνμθακχξ ζημ ενβαζηήνζμ Πθδνμθμνζηήξ, υηακ μζ εηπαζδεουιεκμζ/επζιμνθμφιεκμζ 

ακαγδηήζμοκ ζπεηζηέξ πθδνμθμνίεξ, απαζηείηαζ ζηακυξ ανζειυξ Ζ.Τ. ηαζ πνμθακχξ  

δοκαηυηδηα ζφκδεζδξ ηςκ Ζ.Τ. ζημ Γζαδίηηομ. 

 

4. Γλσζηηθά πξναπαηηνύκελα 

Γεκ οπάνπμοκ απαζηήζεζξ βζα πνμαπαζημφιεκεξ βκχζεζξ ή δελζυηδηεξ 

 

 

5. Γηδαθηηθνί θαη Μεηαγλσζηηθνί ηόρνη 

Ζ απυηηδζδ ααζζηχκ βκχζεςκ ζε εέιαηα δζεεκμφξ ηαζ ηονίςξ Δονςπασηήξ πμθζηζηήξ βζα ηδκ 

έκηαλδ ηςκ ΣΠΔ ζηδκ Δηπαίδεοζδ. 

 

 

6. Δθηηκώκελε δηάξθεηα 

Ζ εκδεζηηζηή δζάνηεζα βζα ηδκ οθμπμίδζδ ημο πανυκημξ ιαεήιαημξ είκαζ 1 ώξα.  

 

7. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 
ηδκ οπμεκυηδηα αοηή πνέπεζ κα πανμοζζαζημφκ μνζζιέκα ααζζηά ζδιεία ηδξ δζεεκμφξ ηαζ 

ζδζαίηενα ηδξ Δονςπασηήξ πμθζηζηήξ βζα ηδκ έκηαλδ ηςκ ΣΠΔ ζηδκ Δηπαίδεοζδ  ηαζ κα δμεμφκ 

μζ ζπεηζηέξ πδβέξ ζημοξ εηπαζδεομιέκμοξ, χζηε κα έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα πθδνέζηενδξ 

πθδνμθυνδζδξ, ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ ημοξ. 

Με έκα βεκζηυ ηνυπμ, δ Δονςπασηή Έκςζδ ακαβκςνίγεζ πμθφ βνήβμνα (απυ ηζξ ανπέξ ηδξ 

δεηαεηίαξ ημο 1990) ηδκ ακαβηαζυηδηα ηδξ εκζςιάηςζδξ ηςκ ΣΠΔ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ 

ηαοηυπνμκα ηδκ ακάβηδ ηδξ απυηηδζδξ πνμδβιέκςκ βκχζεςκ ηαζ δελζμηήηςκ πεζνζζιμφ Ζ.Τ. 

ηαζ βεκζηυηενα Πθδνμθμνζηήξ απυ ημ ζφκμθμ ηςκ πμθζηχκ. Έηζζ απυ πμθφ κςνίξ εέηεζ ζε 

εθανιμβή projects ηαζ πνμβνάιιαηα πμο οπμζηδνίγμοκ ηαζ πνμςεμφκ ηα ζπεηζηά εέιαηα, υπςξ 
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είκαζ ηα  βκςζηά Socrates, Minerva, GRUNDVIG ηαζ άθθα (ζπεηζηή πθδνμθυνδζδ βζα υθα 

οπάνπεζ ζηδ δζεφεοκζδ:  http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-

programme/doc78_en.htm ηαζ εζδζηυηενα βζα ημ ηαεέκα ζε άθθεξ ζζημζεθίδεξ, υπςξ 

http://ec.europa.eu/education/index_en.html βζα ημ Erasmus).  

 

Σμ επηέιανζμ ημο 1996 ζδνφεδηε ηαηυπζκ ζοιθςκίαξ είημζζ πςνχκ ημ Δονςπασηυ 

πμθζηυ Γίηηομ  ( European Network (EUN), έκαξ μνβακζζιυξ πμο ζημπυ έπεζ κα 

οπμζηδνίλεζ ηδ δζδαζηαθία ηαζ ηδ ιάεδζδ ζηα Δονςπασηά ζπμθεία ιέζς ηςκ ΣΠΔ. Χξ 

ζήιενα έπεζ οθμπμζήζεζ εηπαζδεοηζηά πνμβνάιιαηα ζε ηέζζενζξ πενζμπέξ δνάζδξ: ηδκ 

ηαεμδήβδζδ, ηδκ ελοπδνέηδζδ, ηδ ζοκενβαηζηυηδηα ηαζ ηδκ  ακάπηολδ ηαζ μ ανζειυξ ηςκ 

πςνχκ πμο ζοιιεηέπμοκ ακήθεε ζηζξ 30.  

Ζ απμζημθή ημο είκαζ κα αολήζεζ ηζξ εοηαζνίεξ εηιάεδζδξ βζα ημοξ κέμοξ Δονςπαίμοξ 

ιέζς ηδξ επζημζκςκίαξ ηαζ εκδιένςζδξ ζε υθα ηα επίπεδα, απυ ημοξ ιαεδηέξ ιέπνζ ηαζ ηα 

Τπμονβεία Παζδείαξ ηςκ πςνχκ ιεθχκ. 

 

Δζδζηυηενα, μζ ζηυπμζ ημο είκαζ:  

1. Να πηίζεζ ιζα πθμφζζα, πμθφβθςζζδ Δονςπασηή Κμζκυηδηα βζα ηδκ ηαζκμημιία ηαζ 

ηδ ζοκενβαζία ζηδκ εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή ηαζ ηδκ πναηηζηή 

 

2. Να απμηεθέζεζ ιζα εονςπασηή πφθδ ιεηαλφ ηςκ εεκζηχκ ηαζ πενζθενεζαηχκ 

δζηηφςκ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηςκ οπδνεζζχκ πμο πνμζθένμοκ 

 

3. Να εκεαννφκεζ ηδκ ηεπκζηή ηαζκμημιία, ηδ δζαθεζημονβζηυηδηα ηαζ ηα ημζκά 

πνυηοπα ηαζ 

 

4. Να δδιζμονβήζεζ ιζα ζζπονή ηαζ απμηεθεζιαηζηή εονςπασηή μνβάκςζδ πμο 

πανέπεζ ζοκένβζα ηαζ πνμζηζεέιεκδ αλία ζε έκακ δζηηοςιέκμ εηπαζδεοηζηυ ηυζιμ. 

Ο ζζημπχνμξ βζα ημ εονςπασηυ δίηηομ ζπμθείςκ European Schoolnet έπεζ πμθθέξ 

ζπεηζηέξ πθδνμθμνίεξ (http://www.eun.org/web/guest) βζα ηζξ δνάζεζξ ηδξ Δονςπασηήξ 

Έκςζδξ, δ μπμία οπμζηδνίγεζ αέααζα ηδκ επζημζκςκία ιεηαλφ ηςκ ζπμθείςκ ηαζ ηςκ 

παναβυκηςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζοζηδιάηςκ (ιαεδηχκ, εηπαζδεοηζηχκ, δζμίηδζδξ, 

ζηεθεπχκ) ηαζ βεκζηά ηζξ δναζηδνζυηδηεξ, πμο αμδεμφκ ζηδ δζάδμζδ ηδξ ζδέαξ ημο 

«Δονςπαίμο πμθίηδ». Σμ 

http://myeurope.eun.org/ww/en/pub/myeurope/home/resources/los.cfm βζα πανάδεζβια 

πενζθαιαάκεζ ιζα ζεζνά απυ απθά παζπκίδζα ηαζ ημοίγ ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα, ιε εέια 

ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ, ηδκ ζζημνία ηδξ ηαζ ημοξ ζηυπμοξ ηδξ. 

Σμ ENIS( European network of innovative schools) επίζδξ είκαζ έκα Γίηηομ 

πνςημπμνζαηχκ ζπμθείςκ ςξ πνμξ ηδ πνήζδ ηςκ Σεπκμθμβζχκ Πθδνμθμνίαξ ηαζ 

Δπζημζκςκίαξ ζηδ δζδαζηαθία ηαζ ηδ ιάεδζδ. Ο δζηηοαηυξ ηυπμξ θεζημονβεί ςξ πχνμξ 

ακηαθθαβήξ ειπεζνζχκ ιεηαλφ ηςκ ζπμθείςκ ηαεχξ ηαζ ςξ ιέζμ ζφκαρδξ ζοκενβαζζχκ. 

Ζ Δ.Δ. ζηδκ πνμζπάεεζά ηδξ κα ακαπηφλεζ  ηδ ιαεδζζαηή ηζκδηζηυηδηα ζηδνίγεζ ηαζ ηδκ  

εζημκζηή ηζκδηζηυηδηα ιέζς ηδξ εζημκζηήξ δζηηφςζδξ ηαζ ηδξ δθεηηνμκζηήξ 

αδεθθμπμίδζδξ. Υνδιαημδμηεί βζα ημ θυβμ αοηυ ημ πνυβναιια eTwinning. (πθδνμθμνίεξ 

ζηδ δζεφεοκζδ: http://www.etwinning.net/el/pub/index.htm ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα ηαζ  

http://ec.europa.eu/education/index_en.html
http://www.europeanschoolnet.org/
http://www.europeanschoolnet.org/
http://myeurope.eun.org/ww/en/pub/myeurope/home/resources/los.cfm
http://enis.eun.org/eun.org2/eun/en/enis2/entry_page.cfm?id_area=18
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http://www.etwinning.net/el/pub/getting_started.htm), ημ μπμίμ είκαζ πμθφ δζαδεδμιέκμ 

ηαζ ζηδνίγεηαζ ζηδ πνήζδ ηςκ ΣΠΔ (δεξ ζπεηζηέξ μδδβίεξ πμο οπάνπμοκ ζημ 

http://www.etwinning.net/shared/data/etwinning/general/guidelines_el.pdf).  

  Ζ εζημκζηή ηζκδηζηυηδηα, δδθαδή δ πνήζδ ημο δζαδζηηφμο ηαζ άθθςκ δθεηηνμκζηχκ ιμνθχκ 

πθδνμθυνδζδξ ηαζ επζημζκςκίαξ, δίκμοκ ηδ δοκαηυηδηα ζημοξ κέμοξ κα ακαπηφλμοκ θζθίεξ ηαζ 

επαθέξ ηαζ κα πνμεημζιάζμοκ ιζα ιεθθμκηζηή ημοξ ιεηαηίκδζδ ζημ ελςηενζηυ. Καθθζενβεί 

επίζδξ ηδ δζαηήνδζδ επαθχκ ιε ηδ πχνα οπμδμπήξ, ιεηά ηδ θήλδ ηδξ πενζυδμο ηζκδηζηυηδηαξ. 

ημ πθαίζζμ αοηυ ιπμνμφκ επίζδξ μζ κέμζ κα δδιζμονβήζμοκ ηαζ δίηηοα επαθχκ ηαζ 

ακηαθθαβχκ απυρεςκ ηαζ βκχζεςκ, εζημκζηέξ πθαηθυνιεξ, δζαδναζηζηέξ ημζκυηδηεξ, υηακ δεκ 

ιπμνμφκ ή δεκ επζεοιμφκ κα ιεηααμφκ ζημ ελςηενζηυ.  

 ζμκ αθμνά ηδ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ, ζημ πθαίζζμ ημο πνμβνάιιαημξ Comenius, 

θεζημονβεί ημ  Comenius eTwinning. 50.000 ζπμθεία ζε υθδ ηδκ Δονχπδ 

ζοιιεηέπμοκ ζημ πνυβναιια αοηυ πμο ημοξ  δίκεζ ηδκ εοηαζνία κα ακαπηφλμοκ ημζκά 

παζδαβςβζηά ζπέδζα, ιε ηδ πνήζδ δθεηηνμκζηχκ ενβαθείςκ ηαζ δζαδζηηοαηχκ πχνςκ πμο ημοξ 

δζαηίεεκηαζ ιέζς ηδξ δθεηηνμκζηήξ πφθδξ European eTwinning. Σμ ζοβηεηνζιέκμ πνυβναιια 

δεκ πανέπεζ οπμζηήνζλδ βζα ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ παζδαβςβζηχκ ζπεδίςκ αθθά βζα ηδκ 

οπμζηήνζλδ οπδνεζζχκ, ζδεχκ, ενβαθείςκ ηαζ ακαβκχνζζδξ βζα ηδ δζεοηυθοκζδ ηδξ 

ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ζπμθείςκ (http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm). 

 

 
Ζ ΔΔ ιε ημ πνυβναιια αοηυ ζηδνίγεζ επίζδξ ηαζ ηδκ εζημκζηή πναβιαηζηυηδηα. Ζ πνήζδ ηςκ 

ΣΠΔ βζα ηδκ αδεθθμπμίδζδ ηαζ ηζξ ακηαθθαβέξ ιεηαλφ ηςκ κέςκ  ςξ ιέζμκ πνμεημζιαζίαξ, 

ειπθμοηζζιμφ ηαζ παναημθμφεδζδξ πναβιαηζηχκ ιεηαηζκήζεςκ, πζζηεφεηαζ υηζ εα ζοιαάθεζ 

ζημ κα δδιζμονβήζμοκ μζ κέμζ ζπμθζηήξ δθζηίαξ κέεξ επαθέξ ηαζ κα βκςνίζμοκ άθθμοξ 

πμθζηζζιμφξ.  

    ηζξ ηαθέξ πναηηζηέξ ηδξ εζημκζηήξ δζηηφςζδξ ηαζ δθεηηνμκζηήξ αδεθθμπμίδζδξ 

ζοβηαηαθέβμκηαζ ηαζ μζ παναηάης:  

 

1. Σμ Virtual European Music School:Νέν «εηθνληθό» κνπζηθό ζρνιείν. Πνυηεζηαζ βζα  έκα 

ηαζκμημιζηυ εονςπασηυ πνυβναιια πμο ζοκημκίγμοκ Έθθδκεξ επζζηήιμκεξ. Σμ πνυβναιια 

αοηυ  «αλζμπμζεί ηδκ ορδθή ηεπκμθμβία ζηδ δζδαζηαθία ηδξ ιμοζζηήξ, δδιζμονβχκηαξ έκα 

πμθφβθςζζμ πνυβναιια θμβζζιζημφ, ημ μπμίμ δνα ςξ εζημκζηυξ δάζηαθμξ, ζοιπθδνχκμκηαξ 

ημκ παναδμζζαηυ ηαεδβδηή ιμοζζηήξ». Πνυηεζηαζ βζα ημ εονςπασηυ ένβμ VEMUS (Virtual 

European Music School) πμο πνδιαημδμηείηαζ απυ ημ Πνυβναιια «Σεπκμθμβίεξ ηδξ Κμζκςκίαξ 

ηδξ Πθδνμθμνίαξ» ηαζ ζημπεφεζ ζηδ δζδαζηαθία ιμοζζηχκ μνβάκςκ, ιε ηδ πνήζδ ηαζκμηυιςκ 

ενβαθείςκ δθεηηνμκζηήξ ιάεδζδξ.  

2. Σμ πνυβναιια Δθπαίδεπζε Υσξίο ύλνξα, πμο έπεζ ςξ ζηυπμ ημο ηδκ παζδαβςβζηή ηαζ 

ημζκςκζηή έκηαλδ ιαεδηχκ πμο πνμένπμκηαζ απυ δζαθμνεηζηέξ ημζκςκζηέξ-πμθζηζζιζηέξ μιάδεξ 

αθθά ηαζ ιαεδηχκ ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ, ζηζξ δναζηδνζυηδηέξ ημο εέηεζ ηαζ 

«Δλαζθάθζζδ ηδξ πνυζααζδξ ζε κέεξ ηεπκμθμβίεξ ιέζα ζηδκ ηάλδ χζηε μζ ιαεδηέξ κα 

δναζηδνζμπμζδεμφκ ηαζ κα πνμεημζιαζημφκ ηαηάθθδθα βζα ηδκ έκηαλή ημοξ ζηδκ παναβςβζηή 

δζαδζηαζία» (http://1gym-ag-parask.att.sch.gr/no_borders/index.htm )COMENIUS - Γνάζδ II 

 

3. Σμ project Xperimania, είκαζ έκα ηαζκμηυιμ πνυβναιια, ημ μπμίμ ζημπεφεζ ζηδ πνήζδ ηςκ 

ΣΠΔ ( http://www.xperimania.net/ww/en/pub/xperimania/homepage.htm ) βζα ηδ δζάδμζδ 

http://www.etwinning.net/el/pub/getting_started.htm
http://www.etwinning.net/shared/data/etwinning/general/guidelines_el.pdf
http://www.apn.gr/art/virtual-european-music-school%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%ce%b5%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%bf/
http://1gym-ag-parask.att.sch.gr/no_borders/index.htm
http://www.xperimania.net/ww/en/pub/xperimania/homepage.htm
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ζδεχκ ηαζ βκχζεςκ επζζηδιμκζηχκ. Ζ Δ.Δ. ακαβκςνίγεζ ηδκ ακάβηδ βζα πενζζζυηενμοξ κέμοξ 

ενεοκδηέξ ζηζξ εεηζηέξ επζζηήιεξ ηαζ οπμζηδνίγεζ εηδδθχζεζξ (θεζηζαάθ, δζαβςκζζιμφξ ηθπ) 

ιέζα ζημ πκεφια αοηυ http://ec.europa.eu/news/culture/index_el.htm.  

 

Γζα ηδ ζηήνζλδ ηδξ ζηναηδβζηήξ ηδξ Λζζααυκαξ ημ Δονςπασηυ Κμζκμαμφθζμ ηαζ ημ οιαμφθζμ 

ιε ηδκ Απυθαζδ 2318/2003/ΔΚ, ηδξ 5δξ Γεηειανίμο 2003, εέζπζζε επίζδξ ημ πνυβναιια 

eLearning ημ μπμίμ απμζημπμφζε ζηδ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ εονςπασηχκ ζοζηδιάηςκ 

εηπαίδεοζδξ ηαζ ηαηάνηζζδξ ηαζ ηδξ πνυζααζδξ ζε αοηά, ιέζς απμηεθεζιαηζηήξ πνήζδξ ηςκ 

Σεπκμθμβζχκ ηςκ Πθδνμθμνζχκ ηαζ ηςκ Δπζημζκςκζχκ. 

Eζδζηυηενμζ ζηυπμζ ημο πνμβνάιιαημξ είκαζ  κα πνμςεδεμφκ ηα ιέζα πνήζδξ ηδξ 

δθεηηνμκζηήξ ιάεδζδξ, ηα μπμία αμδεμφκ  ζηδκ πνμζςπζηή ακάπηολδ ηαζ ζηδκ 

ημζκςκζηή ζοκμπή. Δκζζπφμοκ, επίζδξ, ημ δζαπμθζηζζιζηυ δζάθμβμ ηαζ ιεζχκμοκ ημ 

ρδθζαηυ πάζια. Ζ δθεηηνμκζηή ιάεδζδ είκαζ πνμτπυεεζδ βζα ηδ δζα αίμο ιάεδζδ ηαζ 

ηδκ ηαηάνηζζδ αθθά ηαζ βζα ηδκ εκδοκάιςζδ ηδξ εονςπασηήξ δζάζηαζδξ ζηδκ εηπαίδεοζδ. 

(http://www.elearningawards.eun.org/ww/en/pub/elearningawards/homepage.htm 

 

Αηυιδ δ Δονςπασηή Έκςζδ πνμςεεί ηαζ ηζξ επζπεζνδιαηζηέξ δνάζεζξ ηδξ κεμθαίαξ ζηζξ 

ακχηενεξ εηπαζδεοηζηέξ ααειίδεξ ιε ηδ αμήεεζα ηςκ ΣΠΔ, ιέζς (ηαζ) ημο εηπαζδεοηζημφ 

ζοζηήιαημξ (δεξ βζα πανάδεζβια ηα πνμβνάιιαηα κεακζηήξ Δπζπεζνδιαηζηυηδηαξ ζημ Λφηεζμ 

ηαζ ημ Πακεπζζηήιζμ). Ακηίζημζπα, πνμςεεί πνμβνάιιαηα  δζαθυνςκ ηφπςκ βζα ηδκ πνμχεδζδ 

ηδξ Πθδνμθμνζηήξ εββναιιαημζφκδξ ηςκ πμθζηχκ, ηδκ ρδθζμπμίδζδ ηςκ οπδνεζζχκ ηαζ ημ e-

commerce. To πνυβναιια «Γζηηοςεείηε» (go online) βζα πανάδεζβια, πενζθαιαάκεζ 

ηαζκμηυιεξ δνάζεζξ βζα ηδκ ηαηάνηζζδ ζδζμηηδηχκ πμθφ ιζηνχκ επζπεζνήζεςκ ζηζξ ρδθζαηέξ 

ηεπκμθμβίεξ. Έηζζ, μζ δνάζεζξ ηδξ Δ.Δ. βζα ηζξ ΣΠΔ ζηδκ Δηπαίδεοζδ ηαζ ηδκ Δηπαίδεοζδ ζηζξ 

ΣΠΔ είκαζ πμθοζπζδείξ ηαζ ηαεμθζηέξ, ηαζ ηαθφπημοκ υθμ ημ θάζια ιε πμθθμφξ ηνυπμοξ. 

H κέα πμθζηζηή ηδξ ΔΔ βζα ηζξ ΣΠΔ, απμηαθμφιεκδ i2010, European Information Society 2010   

(http://www.eurescom.de/message/messageOct2005/i2010_The_EUs_new_ICT_strategy.asp), 

απμηεθεί ιζα επέηηαζδ ηδξ ηναηδβζηήξ ηδξ Λζζζααυκαξ, ζηδκ μπμία δελζυηδηεξ ζηδ πνήζδ  

ηδξ ρδθζαηήξ ηεπκμθμβίαξ εεςνήεδηακ απαναίηδηεξ ( digital competence involves the 

confident and critical use of information society technology (IST) and thus basic skills in 

information and communication technology ακαθένεζ επί θέλεζ δ Δ.Δ. βζα κα πνμζδζμνίζεζ ηζξ 

δελζυηδηεξ αοηέξ). Ζ πμθζηζηή αοηή, δ μπμία οζμεεηήεδηε  ζπεηζηχξ πνυζθαηα, ημ 2005, ηαζ 

θεζημονβεί ζοιπθδνςιαηζηά, πενζθαιαάκεζ πμθθέξ ηαζ δζάθμνεξ δνάζεζξ. ημ 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/index_el.htm οπάνπεζ ιζα 

ζπεηζηά πθήνδξ ακαθμνά ζε πμθθά ζπεηζηά κημημοιέκηα ηαζ απμθάζεζξ ηδξ ΔΔ. ε άθθμοξ 

ζζημπχνμοξ (υπςξ http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/it-technologies_en.pdf) 

οπάνπμοκ εκδζάιεζεξ ακαθμνέξ ηαζ εηεέζεζξ βζα ηδκ πνυμδμ ζηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ πμο 

είπακ ηεεεί. 

 

8. Πξνηεηλόκελα ζπλνδεπηηθά θύιια εξγαζίαο θαη 
πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο. 

Φύιιν εξγαζίαο 1 

Πνμηείκεηαζ δ επίζηερδ ηςκ πθέμκ ζδιακηζηχκ ζζημπχνςκ απυ ημοξ 

ακαθενυιεκμοξ ηαζ μ εκημπζζιυξ ηςκ ααζζηχκ μνζζιχκ ηαζ ηαηεοεφκζεςκ ηδξ 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003D2318:EL:NOT
http://www.eurescom.de/message/messageOct2005/i2010_The_EUs_new_ICT_strategy.asp
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/it-technologies_en.pdf
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Δονςπασηήξ Έκςζδξ βζα ηδκ εκζςιάηςζδ ηςκ ΣΠΔ ζηδκ Δηπαίδεοζδ ηαζ ηδκ 

εηπαίδεοζδ ηςκ Δονςπαίςκ πμθζηχκ ζηζξ ΣΠΔ.  

 
 

9. Βηβιηνγξαθία – Αλαθνξέο  - πξόζζεην πιηθό 

 

European Network (EUN 

http://www.europeanschoolnet.org/web/guest;jsessionid=40C7983B197C00D3E20445F66

B1908AC   

 

myeurope http://myeurope.eun.org/ww/en/pub/myeurope/home/resources/los.cfm  

 

ENIS( European network of innovative schools 

http://enis.eun.org/eun.org2/eun/en/enis2/entry_page.cfm?id_area=18  

 

Σν eTwinning (πιεξνθνξίεο ζηε δηεύζπλζε: http://www.etwinning.net/el/pub/index.htm 

ζηελ ειιεληθή γιώζζα θαη  http://www.etwinning.net/el/pub/getting_started.htm 

 

etwinning  http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm. 

 

 

Οδεγίεο θαη εξγαιεία γηα ην etwinning 

http://www.etwinning.net/shared/data/etwinning/general/guidelines_el.pdf 

 

Virtual European Music School http://www.apn.gr/art/virtual-european-music-

school%CE%BD%CE%AD%CE%BF-

%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-

%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C-

%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF/  

Δθπαίδεπζε Υσξίο ύλνξα, http://1gym-ag-parask.att.sch.gr/no_borders/index.htm  

 

 Xperimania, http://www.xperimania.net/ww/en/pub/xperimania/homepage.htm 

 

elearning http://www.elearningawards.eun.org/ww/en/pub/elearningawards/homepage.htm  

European Commission, Education & training http://ec.europa.eu/education/index_en.html 

 

 

Γηθηπσζείηε http://www.go-online.gr/ 

 

European Information Society 2010   

http://www.eurescom.de/message/messageOct2005/i2010_The_EUs_new_ICT_strategy.as

p 

 

Implementation of education and training 2010 

http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/it-technologies_en.pdf)  

 

 

http://www.europeanschoolnet.org/web/guest;jsessionid=40C7983B197C00D3E20445F66B1908AC
http://www.europeanschoolnet.org/web/guest;jsessionid=40C7983B197C00D3E20445F66B1908AC
http://myeurope.eun.org/ww/en/pub/myeurope/home/resources/los.cfm
http://enis.eun.org/eun.org2/eun/en/enis2/entry_page.cfm?id_area=18
http://www.etwinning.net/el/pub/getting_started.htm
http://www.etwinning.net/shared/data/etwinning/general/guidelines_el.pdf
http://www.apn.gr/art/virtual-european-music-school%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF/
http://www.apn.gr/art/virtual-european-music-school%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF/
http://www.apn.gr/art/virtual-european-music-school%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF/
http://www.apn.gr/art/virtual-european-music-school%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF/
http://www.apn.gr/art/virtual-european-music-school%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF/
http://1gym-ag-parask.att.sch.gr/no_borders/index.htm
http://www.xperimania.net/ww/en/pub/xperimania/homepage.htm
http://www.elearningawards.eun.org/ww/en/pub/elearningawards/homepage.htm
http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
http://www.eurescom.de/message/messageOct2005/i2010_The_EUs_new_ICT_strategy.asp
http://www.eurescom.de/message/messageOct2005/i2010_The_EUs_new_ICT_strategy.asp
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/it-technologies_en.pdf
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ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Β’ ΔΠΙΠΔΓΟΤ  
 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΥΡΗΔΙ ΣΩΝ ΣΠΔ 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ 
ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ  

ΔΝΟΣΖΣΑ 1: Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληώλ ζηελ 

εθπαίδεπζε, εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη επηζηεκνληθή 

ζεκειίσζε 

                            

1.5 Μνληέια εηζαγσγήο ΣΠΔ ζηελ 
Δθπαίδεπζε – Δξεπλεηηθά δεδνκέλα γηα ηελ 

έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε 

 

 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ ΟΛΟΚΛΖΡΖ: 10 ώξεο 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ ΘΔΜΑΣΟ: 2 ώπερ 
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1. Σίηινο 

Δπξσπατθή θαη δηεζλήο Πνιηηηθή ζε ζέκαηα έληαμεο ησλ  ΣΠΔ ζηελ 

Δθπαίδεπζε 

 

2. Μνξθή θαη νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο  

Πνυηεζηαζ βζα έκα ιάεδια εεςνδηζημφ ηονίςξ παναηηήνα ζημ μπμίμ είκαζ επανηήξ δ 

πνυζααζδ ζημ Γζαδίηηομ.  

 

3. Απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή 

Απαζηείηαζ έκαξ ανζειυξ Ζ/Τ ηαζ έκαξ αζκηεμπνμαμθέαξ ημοθάπζζημκ ή θμβζζιζηυ δζαιμίναζδξ 

μεμκχκ. ημ ενβαζηήνζμ Πθδνμθμνζηήξ, υηακ μζ εηπαζδεουιεκμζ/επζιμνθμφιεκμζ 

πνδζζιμπμζήζμοκ ηα θφθθα ενβαζίαξ, απαζηείηαζ ζηακυξ ανζειυξ Ζ.Τ. ηαζ πνμθακχξ  

δοκαηυηδηα ζφκδεζδξ ηςκ Ζ.Τ. ζημ Γζαδίηηομ. 

 

4. Γλσζηηθά πξναπαηηνύκελα 

Γεκ οπάνπμοκ απαζηήζεζξ βζα πνμαπαζημφιεκεξ βκχζεζξ ή δελζυηδηεξ 

 

 

5. Γηδαθηηθνί θαη Μεηαγλσζηηθνί ηόρνη 

Ζ βκχζδ ηςκ ιμκηέθςκ πμο οθίζηακηαζ βζα ηδκ εζζαβςβή ηςκ ΣΠΔ ζηδκ Δηπαίδεοζδ ηαζ δ 

ηαηακυδζδ υθςκ ηςκ παναιέηνςκ μζ μπμίεξ παίγμοκ ηάπμζμ νυθμ: ημζκςκζηέξ, μζημκμιζηέξ, 

πμθζηζηέξ ηαζ ηεπκμθμβζηέξ. 

 

 

6. Δθηηκώκελε δηάξθεηα 

Ζ εκδεζηηζηή δζάνηεζα βζα ηδκ οθμπμίδζδ ημο πανυκημξ ιαεήιαημξ είκαζ 4 ώξεο.  

 

 

7. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

Ζ εζζαβςβή ηςκ Σ.Π.Δ. ζηδκ Δηπαίδεοζδ ιπμνεί κα ζδιαίκεζ: 

i. Υνήζδ ηςκ Σ.Π.Δ. ζηδ δζμίηδζδ ηδξ Δηπαίδεοζδξ 

ii. Σζξ ΣΠΔ ςξ αοηυκμιμ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ 

iii. Σζξ ΣΠΔ ςξ ιέζμ βζα ηδ δζδαζηαθία άθθςκ ακηζηεζιέκςκ (ηονίςξ εηπαζδεοηζηά 

θμβζζιζηά ηαζ πενζαάθθμκηα) 

iv. Σζξ ΣΠΔ ςξ ιέζμ επζημζκςκίαξ. 

 

Θα πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ζήιενα μζ εεςνήζεζξ αοηέξ ζοβηθίκμοκ. 
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Καη‘ ανπάξ οπάνπμοκ πμθθμί θυβμζ βζα ημοξ μπμίμοξ μζ Σ.Π.Δ. εζζάβμκηαζ ζηδκ εηπαίδεοζδ. Ο 

ζδιακηζηυηενμξ είκαζ ίζςξ δ ζφκδεζδ (άιεζδ ηαζ έιιεζδ) ηςκ ΣΠΔ ιε ηδκ Κμζκςκία ηδξ 

Πθδνμθμνίαξ (ή ηδξ Γκχζδξ) ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ μζ επζπεζνήζεζξ ηαζ μζ μζημκμιίεξ βεκζηυηενα  

ζηδνίγμκηαζ μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμ ζηδκ πθδνμθμνζηή ηαζ ηδκ πθδνμθυνδζδ. Έηζζ ηα 

ιμκηέθα εζζαβςβήξ ηςκ ΣΠΔ ζηδκ Δηπαίδεοζδ ζοκδέμκηαζ ιε αοηυ ημ βεβμκυξ – υπςξ ηαζ ιε 

ηδκ ίδζα ηδκ ηεπκμθμβζηή πνυμδμ ηαζ ηδ «δζείζδοζδ» ηςκ ΣΠΔ ζηδκ ημζκςκία.  

ε ηάεε πενίπηςζδ, δ εζζαβςβή ηδξ Πθδνμθμνζηήξ απαζηεί ιζα ζοκημκζζιέκδ, ζοζηδιαηζηή 

ζπεδυκ αθθαβή, αθμφ απαζημφκηαζ νζγζημί ιεηαζπδιαηζζιμί ζηα παναηάης: 

 

 Δλμπθζζιμί (οθζηυ ηαζ θμβζζιζηυ)  ηαζ ορδθήξ πμζυηδηαξ δζηηοαηή οπμδμιή ηαζ 

ζοκηήνδζδ/ακααάειζζή ημοξ ηαζ πνμζανιμβή ημοξ ζηα δζεεκή standards. 

 Αθθαβή εεζιζημφ πθαζζίμο (αθθαβή ζπεηζηήξ κμιμεεζίαξ) 

 Παναβςβή εζδζημφ θμβζζιζημφ, δδιζμονβία εηπαζδεοηζηχκ πενζααθθυκηςκ  ηαζ ζοκηήνδζδ 

ημοξ, δδιζμονβία ηαηάθθδθμο εηπαζδεοηζημφ οθζημφ (δζδαηηζημφ φθδξ ρδθζαηήξ ιμνθήξ ηαζ 

αζαθίμο) ηαζ δζανηήξ επζηαζνμπμίδζή ημοξ. 

 Δκζςιάηςζδ ηςκ αθθαβχκ ζημ πνυβναιια ζπμοδχκ ηςκ ιεθθμκηζηχκ εηπαζδεοηζηχκ 

(«ηαεδβδηζηέξ ζπμθέξ», παζδαβςβζηά Σιήιαηα ηθπ) 

 Δπζιυνθςζδ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ζηεθεπχκ (δζεοεοκηχκ, πνμσζηαιέκςκ, ζοιαμφθςκ ηθπ) 

 Πνμζανιμβή ηςκ δζμζηδηζηχκ δμιχκ ζηζξ απαζηήζεζξ ηςκ ρδθζαηχκ ιέζςκ 

 Αθθαβή ιζαξ βεκζηυηενδξ «κμμηνμπίαξ» 

 

Ζ εζζαβςβή ηδξ Πθδνμθμνζηήξ ηαζ ηςκ Σ.Π.Δ. ζηδκ εηπαίδεοζδ, δεκ είκαζ πάκημηε απθή. Γζα 

πανάδεζβια, μζ πχνεξ Γαθθία ηαζ Μ. Βνεηακία, πνςημπμνχκηαξ, εζζήβαβακ ιε ζοζηδιαηζηυ 

ηνυπμ ηδκ Πθδνμθμνζηή ηδ δεηαεηία ημο 1980, ζηα ζπμθεία ημοξ, ιε Ζ.Τ. δζηήξ ημοξ 

ζπεδίαζδξ, (Ζ.Τ. ζπεδζαζιέκμοξ απυ ηδκ ανπή βζα εηπαζδεοηζηή πνήζδ), αθθά εβηαηέθεζρακ 

ζηαδζαηά ημ πθάκμ ημοξ, ηαεχξ (θυβς ακοπανλίαξ αβμνάξ ηαζ μζημκμιζημφ ηζκήηνμο, ηαηά 

ηφνζμ θυβμ) δεκ οπήνλε μφηε πνυμδμξ ζημ οθζηυ, μφηε ζημ θμβζζιζηυ (hardware, software). Σα 

ακηίζημζπα πνμσυκηα ημο ειπμνίμο (ηονίςξ PC ημο ηέθμοξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1980) ηα μπμία 

ελεθίζζμκηακ ιε πμθφ βνήβμνμοξ νοειμφξ, απαλίςζακ ημοξ Ζ.Τ. ηςκ ζπμθείςκ ηαζ ημοξ 

ηαηέζηδζακ μοζζαζηζηά απδνπαζςιέκμοξ. Γζα ημ νυθμ ημο μζημκμιζημφ πανάβμκηα οπάνπεζ 

ζπεηζηυξ δζεεκήξ δζάθμβμξ εδχ ηαζ ανηεηά πνυκζα (βζα πανάδεζβια: 

http://portal.acm.org/citation.cfm?id=269014&dl=ACM&coll=GUIDE&preflayout=flat  ηαζ: 

.    

 

Οζ απαζηήζεζξ πμο πενζβνάθμκηαζ παναπάκς πενζπθέημκηαζ επίζδξ απυ ηδκ μζημκμιία ηδξ 

αβμνάξ, δ μπμία επζαάθθεζ εκίμηε αθθαβέξ ιμκηέθςκ βζα θυβμοξ ηαεανά 

ειπμνζημφξ/μζημκμιζημφξ. Δπζπθέμκ μ ζοκημκζζιυξ, μ πνμκζζιόξ ηςκ ακςηένς εκενβεζχκ είκαζ 

πμθφ ζδιακηζηυξ: ακ βζα πανάδεζβια δεκ επζηαζνμπμζδεεί εβηαίνςξ ηαζ πνμβναιιαηζζιέκα ημ 

εηπαζδεοηζηυ θμβζζιζηυ, ιπμνεί κα πάρεζ κα είκαζ ζοιααηυ ιε κευηενεξ εηδυζεζξ Ζ.Τ. ή 

θεζημονβζηχκ ζοζηδιάηςκ. Πμθφ ζοπκά ελάθθμο, δ ηεπκμθμβία θαίκεηαζ κα οπαβμνεφεζ ηζξ 
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ελεθίλεζξ. Ζ ίδζα δ UNESCO έπεζ επζζδιάκεζ ιενζηά επακαθαιαακυιεκα ηαζ ζδιακηζηά θάεδ 

ζηδκ εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή πμο ζοκδέεηαζ ιε ηζξ ΣΠΔ: 

(http://www.unescobkk.org/index.php?id=1539). Σέημζα θάεδ είκαζ δ εεχνδζδ ηδξ δζηηφςζδξ 

(ηαζ βεκζηά ηδξ ηεπκμθμβζηήξ οπμδμιήξ) ςξ εκυξ αοηυκμιμο ζημπμφ ηαεεαοηυκ (δεξ ιζα 

ζπεηζηή πνμαθδιαηζηή ζημ: http://portal.acm.org/citation.cfm?id=204871), δ επζηέκηνςζδ 

ζημοξ δζαεέζζιμοξ (μζημκμιζημφξ) πυνμοξ ηαζ υπζ ζηζξ εηπαζδεοηζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ ακάβηεξ, δ 

έθθεζρδ πνυαθερδξ βζα ημ ηυζημξ ζοκηήνδζδξ, επζηαζνμπμίδζδξ, ακααάειζζδξ ηςκ ΣΠΔ πμο 

εβηαείζηακηαζ ζηδκ οπδνεζία εκυξ εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ.  

 

ημ δζεεκή πχνμ, ηνία είκαζ ηα ηονίανπα ιμκηέθα εζζαβςβήξ ηςκ ΣΠΔ ζηδκ Δηπαίδεοζδ: 

(1) ημ ηεπκμηναηζηυ/ηεπκμηεκηνζηυ – πμο δίκεζ ιεβαθφηενδ ζδιαζία ζηδκ ηεπκμθμβία ηςκ 

ΖΤ  

(2) ημ μθζζηζηυ – πμο δίκεζ ζδιαζία ζηδκ δζαεειαηζηή ηαζ μθζζηζηή πνμζέββζζδ ηδξ 

βκχζδξ ηαζ  

(3) ημ πναβιαημθμβζηυ – πμο απμηεθεί έκα ζοκδοαζιυ ηςκ δομ. 

Ζ Δθθάδα, υπςξ ηαζ πμθθά άθθα ηνάηδ, αημθμφεδζε δζαδμπζηά ανπζηά ημ πνχημ ιμκηέθμ, εκχ 

ζηαδζαηά πνμζανιυζηδηε ζημ δεφηενμ ηαζ ημ ηνίημ, ηονίςξ απυ ηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 

1990. 

 

Θα πνέπεζ ςζηυζμ κα ημκζζηεί υηζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα έπμοκ ακαπηοπεεί δζεεκχξ δομ 

ζδζαίηενεξ πνμαθδιαηζηέξ, πμο ακηζιεηςπίγμοκ ημ πνυαθδια ζε ιζα δζαθμνεηζηή αάζδ. 

 Ζ έκκμζα ηςκ ααζζηχκ δελζμηήηςκ ζηδκ Πθδνμθμνζηή, δδθαδή ζηδ δζαπείνζζδ ηδξ 

πθδνμθμνίαξ, οπμηαηαζηάεδηε ζηαδζαηά απυ ηζξ δελζυηδηεξ πεζνζζιμφ Ζ.Τ. Σμφημ υιςξ ηείκεζ 

κα οπμηαηαζηαεεί ζήιενα απυ ηδκ Πθδνμθμνζηή «εοπένεζα» (fluency) – δδθαδή απυ 

δελζυηδηεξ πμο είκαζ ηαζ πμθφ πζμ δζεονοιέκεξ, αθθά ηαζ πμθφ πζμ ααεζέξ. (βζα ιζα ακαθοηζηή 

πνμζέββζζδ:  http://www7.nationalacademies.org/bose/Horwitz_Think_Piece.pdf ή ηαζ:  

http://www7.nationalacademies.org/bose/ICT%20Fluency_Learning_for_21st_Century_Article

.pdf). ηα πθαίζζα αοηά, θυβς ηδξ βεκίηεοζδξ ηςκ πνήζεςκ ηςκ ΣΠΔ ζημκ ηυζιμ ηδξ 

μζημκμιίαξ ηαζ ηδξ ενβαζίαξ, δομ ζδζαίηενα θαζκυιεκα έπμοκ ακαθακεί ηα ηεθεοηαία πνυκζα πμο 

ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ πμθζηζηή εκζςιάηςζδξ ηςκ ΣΠΔ ζηδκ Δηπαίδεοζδ: 

(α) δ εκζςιάηςζδ ηςκ ΣΠΔ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ δ ζπεηζηή ηαηάνηζζδ ηςκ πμθζηχκ απμηεθεί 

ημιαζηυ ζδιείμ ηαζ έηζζ απμηεθεί  ζηαεενυ ζημζπείμ ζημκ πνμβναιιαηζζιυ υθςκ ηςκ θμνέςκ 

ηδξ εθθδκζηήξ ημζκςκζηήξ γςήξ (βζα πανάδεζβια: ζηαεενή ακαθμνά απυ ηα πενζζζυηενα 

ηυιιαηα). 

(α) παναηδνείηαζ ιζα αθθαβή «θμνέα» οπεοεοκυηδηαξ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ηαηάνηζζδ ζηζξ 

ΣΠΔ – βζα πανάδεζβια ημ Τπμονβείμ Απαζπυθδζδξ πζζημπμζεί θμνείξ ηαηάνηζζδξ, εκχ 

ζδζςηζηέξ εηαζνείεξ πανέπμοκ πζζημπμίδζδ δελζμηήηςκ. 

 

 Δπίζδξ ημ ιμκηέθμ ηδξ πνμζέββζζδξ (μθζζηζηήξ ή πναβιαημθμβζηήξ) ηείκεζ ζήιενα κα 

ακαπεεί ζηδκ πνμαθδιαηζηή ημο Πθδνμθμνζημύ ή ρδθζαημύ βναιιαηζζιμύ (βζα πανάδεζβια: 

http://www.ictliteracy.info/  ή ηαζ: 

http://www.21stcenturyskills.org/index.php?Itemid=33&id=31&option=com_content&task=vie

w ), ιέζα ζηα εεςνδηζηά πθαίζζα ηςκ πμθοβναιιαηζζιώκ 

http://www.unescobkk.org/index.php?id=1539
http://www7.nationalacademies.org/bose/Horwitz_Think_Piece.pdf
http://www7.nationalacademies.org/bose/ICT%20Fluency_Learning_for_21st_Century_Article.pdf
http://www7.nationalacademies.org/bose/ICT%20Fluency_Learning_for_21st_Century_Article.pdf
http://www.ictliteracy.info/
http://www.21stcenturyskills.org/index.php?Itemid=33&id=31&option=com_content&task=view
http://www.21stcenturyskills.org/index.php?Itemid=33&id=31&option=com_content&task=view
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.  

8. Πξνηεηλόκελα ζπλνδεπηηθά θύιια εξγαζίαο θαη 
πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο. 

Οζ πνμηεζκυιεκεξ δναζηδνζυηδηεξ έπμοκ ζπέζδ ιε ηδκ ηνζηζηή ελέηαζδ ηςκ δζαθυνςκ 

ιμκηέθςκ εκζςιάηςζδξ ηςκ ΣΠΔ ζηδκ εηπαίδεοζδ.  

 

Φύιιν εξγαζίαο 1 

Γναζηδνζυηδηα 1 

 

Ακαγήηδζδ ζημζπείςκ βζα ηζξ πμθζηζηέξ έκηαλδξ ηςκ Σ.Π.Δ. ζηδκ εηπαίδεοζδ. 

Γδιζμονβία ιζαξ εκδεπυιεκδξ «πνμκμβναιιήξ» (timeline) πμο κα ζοζπεηίγεζ ηζξ 

πμθζηζηέξ αοηέξ ιε ηδκ ηεπκμθμβζηή πνυμδμ ή άθθεξ παναιέηνμοξ 

 

Γναζηδνζυηδηα 2 

 

Γζενεφκδζδ ζε ιεβαθφηενμ αάεμξ ηςκ ηνζχκ «ηθαζζηχκ» ιμκηέθςκ βζα ηδκ εζζαβςβή 

ηςκ Σ.Π.Δ. ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ζοζπέηζζή ημοξ ιε ηδκ εθθδκζηή εηπαζδεοηζηή 

πμθζηζηή βζα ηζξ ΣΠΔ – ζε δζάθμνα επίπεδα (παναβςβή θμβζζιζημφ, ελμπθζζιυξ, υρεζξ 

ηδξ Πθδνμθμνζηήξ ηαζ ηςκ ΣΠΔ ζηδκ εηπαίδεοζδ – ηοπζηή ηαζ ιδ ηοπζηή, 

ηεπκμθμβζηή-επαββεθιαηζηή, υθςκ ηςκ ααειίδςκ ηθπ). 

 

Γναζηδνζυηδηα 3 

Γζενεφκδζδ ζε ιεβαθφηενδ έηηαζδ ηαζ αάεμξ ηδξ πνμαθδιαηζηήξ ηδξ «πθδνμθμνζηήξ 

εοπένεζαξ» (fluency), ηαεχξ επίζδξ ημο Πθδνμθμνζημφ βναιιαηζζιμφ. 
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ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ύγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηε κάζεζε θαη 
ηε δηδαζθαιία θαη ε εθαξκνγή ηνπο κε εξγαιεία 
ππνινγηζηηθήο θαη δηθηπαθήο ηερλνινγίαο 
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ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Β’ ΔΠΙΠΔΓΟΤ  
 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΥΡΗΔΙ ΣΩΝ ΣΠΔ 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ 
ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 
 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ  

ΔΝΟΣΖΣΑ 2: ύγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία 

θαη ε εθαξκνγή ηνπο κε εξγαιεία ππνινγηζηηθήο θαη 

δηθηπαθήο ηερλνινγίαο 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΩΡΔ: 40 

 

 

Οζ επζιμνθςηέξ πνέπεζ: 

• Να είκαζ ζε εέζδ κα εέημοκ απυ ηδκ ανπή ημ εέια ηδξ αλζμπμίδζδξ ηςκ 

ΣΠΔ ζημ πθαίζζμ ηδξ ιεηελέθζλδξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ πναηηζηήξ ζφιθςκα 

ιε ζφβπνμκεξ εεςνίεξ ιάεδζδξ ηαζ παζδαβςβζηέξ ακηζθήρεζξ. 

• Να ακηζθαιαάκμκηαζ ηδ πνμκζηή αθθδθελάνηδζδ ηδξ ελέθζλδξ ηδξ 

πθδνμθμνζηήξ ηαζ ηςκ εεςνζχκ ιάεδζδξ. 

• Να βκςνίγμοκ ιεευδμοξ εκίζποζδξ ηδξ εκενβμφ δζαπείνζζδξ ηδξ ιάεδζδξ 

ηαζ ηδξ εονζζηζηήξ ακηζιεηχπζζδξ ηδξ βκχζδξ, απυ ημοξ ιαεδηέξ ηαεχξ 

ηαζ ημ δοκαιζηυ ηςκ ζφβπνμκςκ ηεπκμθμβζχκ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή. 

• Να βκςνίγμοκ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ νυθςκ ημο εηπαζδεοηζημφ ηαζ ημο 

ιαεδηή έηζζ υπςξ αοημί δζαιμνθχκμκηαζ ιέζα απυ ηζξ ζφβπνμκεξ 

ακηζθήρεζξ βζα ηδ ιάεδζδ ηαζ ηδ δζδαζηαθία. 

• Να είκαζ ζε εέζδ κα μνβακχκμοκ ηδκ ηάλδ ηαζ ηδ δζδαζηαθία ιε αάζδ ηζξ 

ανπέξ πμο οπαβμνεφμκηαζ απυ ηδκ παζδαβςβζηή αλζμπμίδζδ ηςκ ΣΠΔ. 

• Να βκςνίγμοκ ηα ααζζηά ζημζπεία ζπεδζαζιμφ εηπαζδεοηζηχκ 

δναζηδνζμηήηςκ ιε δζαεειαηζηυ παναηηήνα ηαζ ηφπμο project.  
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ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Β’ ΔΠΙΠΔΓΟΤ  
 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΥΡΗΔΙ ΣΩΝ ΣΠΔ 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ 
ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ  

ΔΝΟΣΖΣΑ 2: ύγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία 

θαη ε εθαξκνγή ηνπο κε εξγαιεία ππνινγηζηηθήο θαη 

δηθηπαθήο ηερλνινγίαο 

                            

2.1 Από ηηο παξαδνζηαθέο ζηηο ζύγρξνλεο 
απόςεηο γηα ηε κάζεζε: Θεσξεηηθό πιαίζην 
θαη κεηεμέιημε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο  

 

 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ ΟΛΟΚΛΖΡΖ: 40 ώξεο  

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ ΘΔΜΑΣΟ: 10 ώπερ 
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1. Σίηινο 

2.1 Από ηηο παξαδνζηαθέο ζηηο ζύγρξνλεο απόςεηο γηα ηε κάζεζε: 

Θεσξεηηθό πιαίζην θαη κεηεμέιημε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο  

 

2. Μνξθή θαη νξγάλσζε ηεο ελόηεηαο 

Σα ιάεδια πνμηείκεηαζ κα δζελάβεηαζ ςξ ιία εκαθθαβή εεςνδηζηήξ πανμοζίαζδξ, 

ζογήηδζδξ επζιένμοξ εειάηςκ, αλζμπμίδζδξ αζςιάηςκ ηςκ εηπαζδεομιέκςκ, επελενβαζία 

οπμεειάηςκ ιε εηαζνζηή ηαζ μιαδζηή ιμνθή, πμο εα βίκεηαζ ζηδκ ηάλδ, ηαζ πανμοζίαζδ ηαζ 

ζογήηδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ζηδκ μθμιέθεζα ηδξ ηάλδξ. οζηήκεηαζ ζημκ δζδάζημκηα κα 

πανμοζζάγεζ ιζα ζφκημιδ εκυηδηα, κα δίκεζ ζε θςημηοπία ή ζε ρδθζαηή ιμνθή ζημοξ 

ζοιιεηέπμκηεξ ημκ ζηεθεηυ ηδξ εκυηδηαξ, ιε αάζδ ημκ μπμίμ μζ ζοιιεηέπμκηεξ εα ζογδημφκ ζε 

ιζηνέξ μιάδεξ ηαζ εα επακένπμκηαζ ζε ζογήηδζδ ηδξ εκυηδηαξ ζηδκ μθμιέθεζα, ζηδκ μπμία εα 

εκζςιαηχκμκηαζ ηαζ πνμζςπζηά αζχιαηα ηαζ ειπεζνίεξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ απυ ηδκ ιαεδηζηή 

ημοξ γςή ηαζ ηδκ εηπαζδεοηζηήξ ημοξ πνάλδ. 

 

3. Απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή 

Απαζηείηαζ έκαξ Ζ/Τ ηαζ έκαξ αζκηεμπνμαμθέαξ ημοθάπζζημκ ή θμβζζιζηυ δζαιμίναζδξ 

μεμκχκ ηαζ πίκαηαξ ιανηαδυνμο. Δπίζδξ απαζηείηαζ ενβαζηήνζμ Ζ.Τ. βζα ηδκ πναηηζηή ηςκ 

επζιμνθμοιέκςκ. Δπεζδή ζηδκ πανμφζα εκυηδηα οπάνπμοκ ακαθμνέξ ζε ελςηενζημφξ 

οπενδεζιμφξ (links), ίζςξ εα ήηακ ζηυπζιμ, ζημ ιέηνμ ημ δοκαημφ κα πνμεημζιαζημφκ 

ηαηάθθδθεξ ζζημζεθίδεξ (ή ημοθάπζζημκ ιζα ζζημζεθίδα) ιε ζοβηεκηνςιέκμοξ ημοξ ζπεηζημφξ 

οπενδεζιμφξ, χζηε κα επζηαποκεμφκ μζ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ επζιμνθμοιέκςκ. 

 

 

4. Γλσζηηθά πξναπαηηνύκελα 

Γεκ οπάνπμοκ. 

 

 

5. Δπηζπκεηνί Γηδαθηηθνί θαη Μεηαγλσζηηθνί ηόρνη 
Δλμζηείςζδ ιε ηδκ ααζζηή μνμθμβία ηδξ ιάεδζδξ ηαζ ηδξ δζδαζηαθίαξ.  

Δλμζηείςζδ ιε ηδκ ααζζηή μνμθμβία ηδξ Φοπμθμβίαξ ηδξ ιάεδζδξ. 

Γκχζδ ηςκ ααζζηχκ ανπχκ ηδξ ιάεδζδξ. 

Γκχζδ ηςκ ααζζηχκ εεςνζχκ ηδξ ιάεδζδξ ηαζ ζδιαζία ημοξ βζα ηδκ εηπαζδεοηζηή πνάλδ. 

φκδεζδ ηςκ ααζζηχκ παναδμπχκ ηςκ εεςνζχκ ηδξ ιάεδζδξ ιε ααζζηέξ εηπαζδεοηζηέξ 

πναηηζηέξ. 

ηήνζλδ ααζζηχκ εηπαζδεοηζηχκ παναδμπχκ ζε δεδμιέκα ηαζ εεςνίεξ ηδξ Φοπμθμβίαξ ηδξ 

ιάεδζδξ. 
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Δκημπζζιυξ ηςκ ααζζηχκ δζαθμνχκ ακάιεζα ζε παναδμπέξ παθαζυηενςκ ηαζ ζφβπνμκςκ 

εεςνζχκ ηδξ ιάεδζδξ ηαζ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ημοξ ζοκεπαβςβχκ. 

 

6. Δθηηκώκελε δηάξθεηα 

Ζ εκδεζηηζηή δζάνηεζα βζα ηδ δζδαζηαθία ηδξ πανμφζαξ εκυηδηαξ είκαζ 10 ώξεο.  

 

 

7. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο ελόηεηαο 

Μμθμκυηζ ηακείξ δεκ ιπμνεί κα αιθζζαδηήζεζ ημ βεβμκυξ υηζ ηαζ ηα γχα ιαεαίκμοκ, δ 

ιάεδζδ εκημφημζξ εεςνείηαζ ςξ ηαηελμπήκ ακενχπζκμ παναηηδνζζηζηυ αθθά ηαζ ςξ απαναίηδηδ 

πνμτπυεεζδ βζα ηδκ πναβιάηςζδ ηδξ ακενχπζκδξ θφζδξ ημο. Tα γχα παναηηδνίγμκηαζ απυ ιζα 

ζζβμονζά ηαζ ζηαεενυηδηα ζοιπενζθμνάξ -ζε ααειυ ιάθζζηα πμο είκαζ ζε ιεβάθμ ααειυ 

πνμαθέρζιδ-, δζυηζ δ ζοιπενζθμνά ημοξ ηαηεοεφκεηαζ ηονίςξ απυ ημοξ ιδπακζζιμφξ ηςκ 

εκζηίηηςκ. Ακηίεεηα, μ άκενςπμξ «βίκεηαζ» άκενςπμξ ιε ηδκ ιάεδζδ. Σδκ ακενχπζκδ 

ζοιπενζθμνά ημο ιέζα ζε δζάθμνεξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ πενζζηάζεζξ δεκ ηδκ θένκεζ έημζιδ ιε ηδκ 

«θφζδ» ημο, αθθά πνέπεζ κα ηδκ «εηιάεεζ». Έπμοιε ιάεεζ υπζ ιυκμκ κα βνάθμοιε ηαζ κα 

δζααάγμοιε, υπζ ιυκμκ Ηζημνία ηαζ Γεςβναθία, υπζ ιυκμκ υ,ηζ έπμοιε δζδαπεεί ζημ ζπμθείμ αθθά 

ηαζ ηζξ αημιζηέξ ηαζ ηζξ ημζκςκζηέξ ζοκήεεζέξ ιαξ, ηζξ πνμηζιήζεζξ ηςκ θαβδηχκ ηαζ ηα βμφζηα 

ηςκ πνςιάηςκ, αηυιδ ηαζ ηζξ ενδζηεοηζηέξ ηαζ πμθζηζηέξ ζδέεξ ηαζ πεπμζεήζεζξ ιαξ. 

Πάκηα ιάεαζκακ ηαζ πάκηα εα ιαεαίκμοκ αέααζα μζ ιαεδηέξ ιέζα αθθά ηαζ έλς απυ ημ 

ζπμθείμ. Σμ πνυαθδια βζα ημ ζπμθείμ ηαζ ηδκ εηπαίδεοζδ βεκζηυηενα είκαζ κα ιαεαίκμοκ μζ 

ιαεδηέξ ηαηά ημ δοκαηυκ μζημκμιζηυηενα (ιε ηαηααμθή θζβυηενδξ πνμζπάεεζαξ) ηαζ 

απμηεθεζιαηζηυηενα (κα δζαηδνμφκ βζα ιεβαθφηενμ ηαηά ημ δοκαηυκ πνμκζηυ δζάζηδια αοηά πμο 

ιαεαίκμοκ). Αβςβή ηαζ ιυνθςζδ ζημ ζπμθείμ ελάθθμο ιυκμκ ιέζς ηδξ ιάεδζδξ επζηοβπάκεηαζ, 

ιέζς ηδξ επαθήξ ημο ιαεδηή δδθ. ιε ηα ιμνθςηζηά αβαεά, ηαζ βζα αοηυκ ημκ θυβμ δ ιάεδζδ 

απμηεθεί ηδκ ηονζυηενδ δζάζηαζδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ ζημ ζπμθείμ.  

 

7.1. Οξηζκόο ηεο κάζεζεο 

Ζ ιάεδζδ ηαεαοηή είκαζ ιζα δζαδζηαζία ιδ πνμζζηή ζηδκ άιεζδ παναηήνδζδ ηαζ 

δζενεφκδζδ ηαζ ηδξ μπμίαξ ηδκ επεκένβεζα δζαπζζηχκμοιε ιυκμκ απυ ηδκ ιεηααμθή ηδξ 

ζοιπενζθμνάξ ημο οπμηεζιέκμο. Έκαξ θμζπυκ απυ ημοξ μνζζιμφξ ηδξ ιάεδζδξ είκαζ μ ελήξ: 

«Μάεδζδ είκαζ δ δζανηήξ ιεηααμθή ηδξ ζοιπενζθμνάξ εκυξ αηυιμο δ μπμία πνμηφπηεζ ςξ 

απμηέθεζια ειπεζνίαξ ή άζηδζδξ». φιθςκα ιε ημκ μνζζιυ αοηυκ ηνία είκαζ ηα ηφνζα 

παναηηδνζζηζηά ηδξ ιάεδζδξ:  

α) Ζ ιάεδζδ είκαζ ιζα δζαδζηαζία δ μπμία μδδβεί ζηδκ ιεηααμθή ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημο 

οπμηεζιέκμο.  
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α) Ζ ιεηααμθή αοηή πνμηφπηεζ ςξ απμηέθεζια ηδξ ειπεζνίαξ ηαζ ηδξ άζηδζδξ (ιε ηδκ 

έκκμζα ημο έιιεζμο, ημο επελενβαζιέκμο, ημο δζαιεζμθααδιέκμο απμηεθέζιαημξ). Με αάζδ ημ 

παναηηδνζζηζηυ αοηυ, ακηζδζαζηέθθεηαζ δ ιεηααμθή ηδξ ζοιπενζθμνάξ δ μπμία απμδίδεηαζ ζηδκ 

ιάεδζδ απυ μπμζαδήπμηε άθθδ, δ μπμία είκαζ δοκαηυκ κα πνμηφπηεζ ςξ απμηέθεζια εκζηζηηςδχκ 

ακηζδνάζεςκ, αζμθμβζηήξ ςνίιακζδξ, ηυπςζδξ, αζεέκεζαξ ή ηναοιαηζζιμφ, ιέεδξ, πνήζδξ 

θανιάηςκ ηαζ κανηςηζηχκ η.α.π.  

β) Ζ ιεηααμθή ηδξ ζοιπενζθμνάξ, δ μπμία πνμηφπηεζ απυ ηδκ ιάεδζδ, είκαζ ζπεηζηά 

ιυκζιδ, ζε ακηίεεζδ πνμξ ηδκ πανμδζηυηδηα ηςκ ιμνθχκ ζοιπενζθμνάξ, μζ μπμίεξ μθείθμκηαζ ζε 

έκα ή ιενζηά απυ ηα παναπάκς αίηζα.  

Νευηενμζ ιεθεηδηέξ ςζηυζμ επζπείνδζακ κα δζεονφκμοκ ηδκ ζημπζά αοηή, εεςνχκηαξ ςξ 

ιάεδζδ ηδκ ζπεηζηχξ δζανηή ιεηααμθή ηδξ ηαηακυδζδξ, ηςκ ζηάζεςκ, ηςκ βκχζεςκ, ηςκ 

πθδνμθμνζχκ, ηςκ δελζμηήηςκ ηαζ ηςκ ζηακμηήηςκ ιέζς ηςκ ειπεζνζχκ ημο οπμηεζιέκμο. Καη‘ 

αοηυκ ημκ ηνυπμ εκηάζζμκηαζ ζηζξ δζαδζηαζίεξ ηδξ ιάεδζδξ ηαζ ιεηααμθέξ, μζ μπμίεξ 

ακαθένμκηαζ ζηζξ βκχζεζξ, ζηζξ δελζυηδηεξ, ζηζξ ζοκήεεζεξ. Ζ ζημπζά αοηή δζεονφκεζ ηαζ ημκ νυθμ 

ημο ιαεδηή, μ μπμίμξ ακαγδηεί εκενβδηζηά πθδνμθμνίεξ ηαζ ζοβηνμηεί ηζξ βκχζεζξ ημο ηαζ δεκ 

είκαζ έκαξ παεδηζηυξ απμδέηηδξ ηςκ ενεεζζιάηςκ ημο πενζαάθθμκημξ. ημ επίηεκηνμ ζύβπνμκςκ 

ακηζθήρεςκ ανίζηεηαζ δ απόηηδζδ βκώζεςκ ηαζ δ ιεηααμθή ηςκ βκςζηζηώκ δμιώκ ηαζ όπζ πθέμκ δ 

παναηδνήζζιδ ζοιπενζθμνά ηαζ ιόκμκ. Δπμιέκςξ, έκαξ άθθμξ μνζζιυξ ηδξ ιάεδζδξ, μ μπμίμξ 

είκαζ ηυζμ θεζημονβζηυξ, χζηε κα ελδβεί ηζξ πμζηίθεξ ιμνθέξ ηδξ, είκαζ μ ελήξ: Μάεδζδ είκαζ δ 

απυηηδζδ ηαζ δ ιεηααμθή βκχζεςκ, δελζμηήηςκ, ζηναηδβζηχκ, πεπμζεήζεςκ, ζηάζεςκ ηαζ 

δζάθμνςκ ιμνθχκ ζοιπενζθμνάξ, δδθ. δ δζαδζηαζία ηαηά ηδκ μπμία αθθάγεζ ημ βκςζηζηυ 

δοκαιζηυ ημο οπμηεζιέκμο ςξ απμηέθεζια ηςκ πμζηίθςκ ειπεζνζχκ ηζξ μπμίεξ απμγδηεί ηαζ 

επελενβάγεηαζ.  

Σμ ηαη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ δζανηχξ ιεηαααθθυιεκμ ηαζ δζεονοκυιεκμ βκςζηζηυ δοκαιζηυ 

επζηνέπεζ ζημ άημιμ υπζ ιυκμ κα ενιδκεφεζ ημκ ηυζιμ, αθθά απμηεθεί ηαζ ηδκ αάζδ, δ μπμία ημο 

επζηνέπεζ κα επειααίκεζ ζοκεζδδηά ηαζ κα αζηεί έκακ υθμ ηαζ ιεβαθφηενμ έθεβπμ επί ημο ηυζιμο. 

Σμ βκςζηζηυ δοκαιζηυ δδθ. είκαζ απυ ηδκ ιζα ιενζά ημ απμηέθεζια ηδξ ιάεδζδξ, απυ ηδκ άθθδ 

υιςξ απμηεθεί ηαζ πνμτπυεεζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ιάεδζδξ, ηδξ ζηέρδξ ηαζ ηδξ επίθοζδξ 

πνμαθδιάηςκ.  

Ζ ιάεδζδ δεκ είκαζ ημ ίδζμ πνάβια ιε ηδκ ζηέρδ, ιμθμκυηζ μζ δφμ δζαδζηαζίεξ εκζζπφμκηαζ 

αιμζααίςξ. ηέρδ είκαζ δ πνήζδ βκςζηζηχκ ζηακμηήηςκ ηαζ δζαδζηαζζχκ βζα ηδκ επίθοζδ 

πνμαθδιάηςκ. Ζ ιάεδζδ ειπθμοηίγεζ ηδκ ζηέρδ ιε ηδκ δζανηή δζεφνοκζδ ηςκ βκςζηζηχκ δμιχκ 

πμο ηδξ πνμζθένεζ. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά ηαζ δ ζηέρδ ιπμνεί κα παναβάβεζ ιάεδζδ, υηακ μζ 

βκςζηζηέξ ζηακυηδηεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ επελενβαζία κέςκ ενεεζζιάηςκ ή υηακ μ 

ακαζημπαζιυξ βζα πνμδβμφιεκεξ ειπεζνίεξ μδδβεί ζε κέεξ εκμνάζεζξ.  
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7.2. Μάζεζε θαη ζρνιείν 

ηδκ ηαεδιενζκή βθχζζα δ έκκμζα ηδξ ιάεδζδξ πνδζζιμπμζείηαζ ζε ζηεκή ζφκδεζδ πνμξ 

ημ ζπμθείμ. ημ ζπμθείμ ιαεαίκεζ μ ιαεδηήξ ακάβκςζδ ηαζ βναθή, ανίειδζδ ηαζ Γεςβναθία, 

Ηζημνία ηαζ Θνδζηεοηζηά η.ά.π. Αθθά ηαζ δ απυηηδζδ μνζζιέκςκ ηνυπςκ ημζκςκζηήξ 

ζοιπενζθμνάξ βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ έκκμζα αοηή. ημ επίηεκηνμ αοηήξ ηδξ άπμρδξ βζα ηδκ 

ιάεδζδ ανίζηεηαζ δ παζδαβςβζηή πενίζηαζδ. Παναδείβιαηα ηαη‘ ελμπήκ απμηεθμφκ μ δάζηαθμξ 

ιε ηδκ μνβακςιέκδ δζδαζηαθία ηαζ μζ βμκείξ ιε ηδκ αβςβή ηδκ μπμία αζημφκ πςνίξ πνυβναιια 

ηαζ ζπέδζμ.  

Ο δάζηαθμξ ηαηααάθθεζ πνμζπάεεζεξ κα δζαπαζδαβςβήζεζ ημκ ιαεδηή, απεοεφκεηαζ δδθ. 

πνμξ αοηυκ ιε ηδκ πνυεεζδ κα ειπθμοηίζεζ ηζξ βκχζεζξ ημο, κα ακαπηφλεζ ηζξ ζηακυηδηέξ ημο, κα 

μνεμθμβζημπμζήζεζ ηζξ ζηάζεζξ ημο, κα δζεονφκεζ ηδκ αάζδ ηςκ αλζχκ ημο ηθπ. ηακ επζηοβπά-

κμκηαζ μζ ζημπμί αοημί, ηυηε έπμοιε ζδιακηζηέξ αθθαβέξ ζημκ ηνυπμ ζηέρδξ ηαζ δνάζδξ ημο 

ιαεδηή ςξ απμηέθεζια δζαδζηαζζχκ ιάεδζδξ.  

Ζ ιάεδζδ ελανηάηαζ απυ πνμτπμεέζεζξ ηυζμ εκηυξ υζμ ηαζ εηηυξ ημο ιαεδηή. Αοηυ 

ζδιαίκεζ υηζ ιάθθμκ δεκ ζζπφεζ δ άπμρδ υηζ δ ιάεδζδ ελανηάηαζ απμηθεζζηζηά ηαζ οπυηεζηαζ 

ζημκ απυθοημ έθεβπμ ημο πενζαάθθμκημξ. ηζξ εζςηενζηέξ πνμτπμεέζεζξ οπάβμκηαζ ιεηαλφ άθθςκ 

βκςζηζηέξ δζαδζηαζίεξ, μζ μπμίεξ επζηνέπμοκ ζημκ ιαεδηή κα ακηζπαναηεεεί ιε ηα παζδαβςβζηά 

ιέηνα ημο δαζηάθμο, π.π. κα ηα ενιδκεφζεζ ή ηαζ κα ηα αβκμήζεζ. Καηά ζοκέπεζα μ ηνυπμξ 

ακηίδναζδξ ημο ιαεδηή πνμξ ηζξ πνμζπάεεζεξ επίδναζδξ ημο δαζηάθμο δεκ ελανηάηαζ ιυκμκ απυ 

ημκ δάζηαθμ αθθά ηαζ απυ ημκ ιαεδηή. Με άθθα θόβζα οπεναπθμοζηεύεζ (ηαζ άνα δζαζηνεαθώκεζ) 

ηδκ μοζία ηδξ δζδαζηαθίαξ δ ακηίθδρδ όηζ μ δάζηαθμξ απθώξ πνμζθένεζ ηαζ μ ιαεδηήξ από ηδκ 

πθεονά ημο απθώξ απμδέπεηαζ ηζξ επζδνάζεζξ ηδξ δζδαζηαθίαξ. Ο δνυιμξ ηαζ δ ηαηεφεοκζδ πμο εα 

πάνεζ δ δζδαζηαθία ηαεμνίγμκηαζ ηεθζηά απυ ημζκμφ απυ ημκ δάζηαθμ ηαζ ημκ ιαεδηή, ακ ηαζ μ 

ηαεέκαξ απυ αοημφξ έπεζ αζθαθχξ δζαθμνεηζηέξ θεζημονβίεξ, δζαθμνεηζημφξ νυθμοξ ηαζ δζα-

θμνεηζηέξ οπμπνεχζεζξ. 

 

7.3. Γηδαζθαιία θαη κάζεζε 

ημ επίηεκηνμ ηδξ ζπμθζηήξ ενβαζίαξ ανίζηεηαζ δ ζοιπενζθμνά ημο ιαεδηή, ηδκ μπμία 

πνμζπαεεί κα ιεηααάθεζ μ δάζηαθμξ ηαηά ηνυπμ ζοκεζδδηυ, ζπεδζαζιέκμ ηαζ πνμβναιιαηζζιέκμ. 

Σμ ζφκμθμ αοηχκ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ημ μκμιάγμοιε «δζδαζηαθία». Δκκμείηαζ υηζ δ δζδαζηαθία 

θαιαάκεζ πχνακ υπζ ακελάνηδηα απυ ηδκ ιάεδζδ. Δίκαζ άημπμ κα θέεζ έκαξ δάζηαθμξ υηζ 

πανμοζίαζε ζημοξ ιαεδηέξ ημο έκα εέια, υηζ ημοξ δίδαλε έκα εέια, αθθά μζ ιαεδηέξ δεκ ημ 

έιαεακ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή μ δάζηαθμξ αοηυξ εεςνεί ηδκ δζδαζηαθία ημο ηαζ ηδκ ιάεδζδ ηςκ 

ιαεδηχκ ημο ςξ δφμ δζαθμνεηζηέξ ηαζ ζαθχξ δζαηνζηέξ δζαδζηαζίεξ. Αοηυ υιςξ δεκ ζζπφεζ, υπςξ 

δεκ ζζπφεζ μ ζζπονζζιυξ εκυξ πςθδηή υηζ πμφθδζε έκα πνάβια, αθθά ηακείξ πεθάηδξ δεκ ημ έπεζ 

αβμνάζεζ. πμο οπάνπεζ πχθδζδ οπάνπεζ ηαζ αβμνά ηαζ ακηζζηνυθςξ. Καηά ημκ ίδζμ ηνυπμ 

θεζημονβεί δ ζπέζδ δζδαζηαθίαξ ηαζ ιάεδζδξ. Γζδαζηαθία οπάνπεζ, υηακ οπάνπεζ ιάεδζδ. Καηά 

ηδκ δζάνηεζα ηδξ δζδαζηαθίαξ μ δάζηαθμξ πνμζπαεεί κα αθθάλεζ αοηά πμο ιπμνμφκ ηαζ αοηά πμο 
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λένμοκ μζ ιαεδηέξ. Άνα ιπμνεί κα ζζπονζζεεί υηζ έπεζ δζδάλεζ, ιυκμκ υηακ δζαπζζηχκμκηαζ μζ 

επζεοιδηέξ αθθαβέξ απυ ηδκ πθεονά ηςκ ιαεδηχκ. Ακ δεκ ζοιααίκεζ αοηυ, ηυηε πνέπεζ μ 

δάζηαθμξ κα εθέβλεζ ημκ ηνυπμ ηαζ ηζξ ιεευδμοξ ημο, κα πνμζπαεήζεζ κα ηζξ αεθηζχζεζ ηαζ κα 

επακαθάαεζ ηδκ πνμζπάεεζά ημο, ιέπνζξ υημο επζηφπεζ δ δζδαζηαθία ημο.  

ηακ δ δζδαζηαθία δεκ επζηφπεζ, ηυηε μζ αζηίεξ πνέπεζ κα ακαγδηδεμφκ ηυζμ ζηδκ πθεονά 

ημο δαζηάθμο, υζμ ηαζ ζηδκ πθεονά ημο ιαεδηή. Καζ επεζδή δζδαζηαθία ηαζ ιάεδζδ απμηεθμφκ 

ηζξ δφμ υρεζξ εκυξ ηαζ ημο αοημφ κμιίζιαημξ, πνέπεζ ζε ηεθζηή ακάθοζδ δ πνμζμπή κα 

επζηεκηνχκεηαζ ηαζ ζημοξ δφμ ηαζ ζηζξ ιεηαλφ ημοξ δζαδνάζεζξ. Πνέπεζ αέααζα κα ζδιεζχζμοιε 

υηζ ακάιεζα ζημκ πςθδηή ηαζ ζημκ δάζηαθμ οπάνπεζ ιία ααζζηή δζαθμνά ιε ζδιακηζηέξ 

επζπηχζεζξ: Ο πςθδηήξ ιπμνεί κα δζαηείκεηαζ υηζ πμφθδζε ηάηζ, ιμθμκυηζ ηακείξ δεκ έπεζ 

αβμνάζεζ ηάηζ, ίζςξ βζα κα πανμοζζάζεζ εοκμσηά ημκ εαοηυ ημο απέκακηζ ζημοξ άθθμοξ. Γεκ 

ιπμνεί αέααζα κα ζοκεπίγεζ βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια ηα ρέιαηά ημο. Πνέπεζ μπςζδήπμηε 

ηάπμηε κα πμοθήζεζ ηάηζ, δζαθμνεηζηά εα πνέπεζ κα ηθείζεζ ημ ηαηάζηδιά ημο ηαζ κα πάζεζ ημ 

ρςιί ημο. Με ημκ δάζηαθμ δεκ ζοιααίκεζ ημ ίδζμ. Ο δάζηαθμξ ιπμνεί κα ελαημθμοεεί επί ιεβάθμ 

πνμκζηυ δζάζηδια κα ζζπονίγεηαζ υηζ δζδάζηεζ, αθμφ δεκ πάκεζ μφηςξ ή άθθςξ ηδκ πεθαηεία ημο, 

αηυιδ ηαζ ακ αοηή δ πεθαηεία δεκ ρςκίγεζ ηίπμηε ή εθάπζζηα απυ ημ ηαηάζηδιά ημο.  

 

7.4. Βαζηθέο έλλνηεο 

Θα ακαθενεμφιε ζηδκ ζοκέπεζα ζε ιενζηέξ ααζζηέξ έκκμζεξ, μζ μπμίεξ επακένπμκηαζ ηαζ 

επακαθαιαάκμκηαζ ζοπκά ηαηά ηδκ ζπεηζηή επζζηδιμκζηή ζογήηδζδ ηαζ πανάθθδθα ιπμνμφκ κα 

θεζημονβήζμοκ ςξ ζδιεία επαθήξ, ηα μπμία επζηνέπμοκ κα παναημθμοεήζμοιε εηθεηηζηά ηαζ 

ηαοηυπνμκα ζθαζνζηά ηζξ δζάθμνεξ πνμζεββίζεζξ ηδξ ιάεδζδξ.  

 

7.4.1. Δληζρύζεηο 

Οζ δζάθμνεξ ιμνθέξ ηδξ ζοιπενζθμνάξ, δναζηδνζυηδηεξ, βκχζεζξ, δελζυηδηεξ, ζηάζεζξ, 

δζαεέζεζξ ηθπ., ηζξ μπμίεξ πνδζζιμπμζεί ημ άημιμ ηαηά ηδκ πνμζανιμβή ημο πνμξ ημ πενζαάθθμκ, 

ενιδκεφμκηαζ ςξ πνμξ ηδκ επζηοπία ημοξ ηαζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηά ημοξ ηονίςξ ιε αάζδ ηδκ 

απμδμπή ή ηδκ ακηίδναζδ πμο ζοκακημφκ ζημ πενζαάθθμκ. Ζ απμδμπή αολάκεζ ηζξ πζεακυηδηεξ 

επακάθδρδξ ιζαξ ιμνθήξ ζοιπενζθμνάξ, δ ακηίδναζδ ηζξ ιεζχκεζ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή ιζθμφιε 

ακηίζημζπα βζα εεηζηή ηαζ ανκδηζηή εκίζποζδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ιμνθήξ ζοιπενζθμνάξ. Καζ μζ 

ακηζδνάζεζξ ημο πενζαάθθμκημξ, πμο επδνεάγμοκ εεηζηά ή ανκδηζηά ηδκ ζοιπενζθμνά, θέβμκηαζ 

(εεηζημί ή ανκδηζημί) εκζζποηέξ. Σμ «ιπνάαμ» πμο θέεζ μ δάζηαθμξ ζημκ ιαεδηή βζα ηα ςναία 

βνάιιαηα ζημ ηεηνάδζμ ηδξ ακηζβναθήξ απμηεθεί εεηζηή εκίζποζδ, δ μπμία αολάκεζ ηζξ 

πζεακυηδηεξ επακάθδρδξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ επζεοιδηήξ ζοιπενζθμνάξ, εκχ ημ αοζηδνυ αθέιια 

πμο νίπκεζ ζε έκακ ιαεδηή πμο αηαηηεί απμηεθεί ανκδηζηή εκίζποζδ, δ μπμία ιεζχκεζ ηζξ 

πζεακυηδηεξ επακάθδρδξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ακεπζεφιδηδξ ζοιπενζθμνάξ.  



Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηψλ Σεχρνο 1:  ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

ΔΑΗΣΤ - Σνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΣΔΚ) 48/488 

Σδκ εεηζηή εκίζποζδ αθθά ηαζ ηδκ απμθοβή ιζαξ ακαιεκυιεκδξ ανκδηζηήξ εκίζποζδξ ημ 

οπμηείιεκμ ηδκ αζχκεζ ςξ επζηοπία, δ μπμία υπζ ιυκμ ζηαεενμπμζεί ηδκ ζοβηεηνζιέκδ ιμνθή 

ζοιπενζθμνάξ, αθθά ηαζ εκζζπφεζ βεκζηά ηδκ αοημεζηυκα ημο ηαζ ηδκ αοημεηηίιδζή ημο. 

Γδιζμονβμφκηαζ ηαη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ ζημ άημιμ μζ ζοκαζζεδιαηζηέξ πνμτπμεέζεζξ βζα 

παναπένα επζηοπίεξ. Ζ ανκδηζηή εκίζποζδ ακηίεεηα ηαζ δ ιαηαίςζδ ιζαξ ακαιεκυιεκδξ εεηζηήξ 

εκίζποζδξ αζχκεηαζ ςξ απμηοπία ιε υθα ηα ζοκαζζεδιαηζηά ηδξ ζοκεπαηυθμοεα. Γζα αοηυκ ημκ 

θυβμ δ εεηζηή εκίζποζδ εεςνείηαζ βεκζηά απμηεθεζιαηζηυηενδ βζα ηδκ δζαιυνθςζδ ή ηδκ 

ζηαεενμπμίδζδ ιζαξ ιμνθήξ ζοιπενζθμνάξ, εκχ ζοκζζηάηαζ κα απμθεφβμοιε ηζξ ανκδηζηέξ 

εκζζπφζεζξ. Οζ έκκμζεξ «αιμζαή» ηαζ «πμζκή», πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοπκά ςξ ζοκχκοιεξ ηδξ 

εεηζηήξ ηαζ ηδξ ανκδηζηήξ εκίζποζδξ, είκαζ πμθφ ζηεκέξ ςξ πνμξ ημ πενζεπυιεκυ ημοξ ηαζ είκαζ 

ζοκαζζεδιαηζηά πμθφ θμνηζζιέκεξ, βζα αοηυ ηαζ απμθεφβμοκ ζοκήεςξ κα ηζξ πνδζζιμπμζμφκ μζ 

επζζηήιμκεξ. 

Δκίζποζδ θμζπυκ ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ είκαζ δ ζοκέπεζα ιζαξ εκένβεζαξ, δ μπμία αολάκεζ 

ή ιεζχκεζ ηζξ πζεακυηδηεξ επακάθδρδξ αοηήξ ηδξ εκένβεζαξ. Πνέπεζ ςζηυζμ κα επζζδιάκμοιε υηζ 

πμθθέξ θμνέξ βίκεηαζ ζπεηζηχξ έκα θάεμξ. Πμθθμί δάζηαθμζ θέκε «εβχ εκίζποζα ημκ ιαεδηή 

ηάδε, αθθά δεκ έβζκε πανυθα αοηά ηίπμηε». φιθςκα ιε υζα είπαιε υιςξ, έκα πνάβια θεζημονβεί 

ςξ εκίζποζδ, ιυκμκ υηακ έπεζ απμηεθεζιαηζηυηδηα. Έκαξ δάζηαθμξ θμζπυκ, μ μπμίμξ θέεζ ηα 

παναπάκς, εκκμεί υηζ είπε πνυεεζδ κα εκζζπφζεζ ημκ ιαεδηή, ηαεχξ θαίκεηαζ υιςξ, δεκ ηα 

ηαηάθενε. Σμ βεβμκυξ αοηυ ιαξ ακαβηάγεζ κα πνμζέλμοιε ηάηζ ζδιακηζηυ, υηζ δδθ. δ εκίζποζδ, 

βζα κα θεζημονβήζεζ ςξ ηέημζα, ελανηάηαζ απυ ημ πνυζςπμ ζημ μπμίμ απεοεφκεηαζ. Πμθθέξ θμνέξ 

ιάθζζηα δζαθμνμπμζείηαζ απυ πνυκμ ζε πνυκμ ηαζ ςξ πνμξ ημ ίδζμ άημιμ. Γεκ ιπμνμφιε θμζπυκ 

κα απανζειήζμοιε ακηζηείιεκα, δναζηδνζυηδηεξ, ζοκαζζεήιαηα, ζπέζεζξ ηθπ. πμο απμηεθμφκ 

πάκηα ή δεκ απμηεθμφκ πμηέ εκζζποηέξ. Ζ απυδεζλδ υηζ ηάηζ εκήνβδζε ςξ εκζζποηήξ ανίζηεηαζ 

ιυκμκ ζημ απμηέθεζια, ηαηά πυζμ άθθαλε ηδκ ζοιπενζθμνά ημο οπμηεζιέκμο. 

Τπάνπμοκ δζάθμνεξ ηαηδβμνζμπμζήζεζξ εκζζποηχκ ηαζ εκζζπφζεςκ. Μζα πνχηδ δζάηνζζδ 

βίκεηαζ ακάιεζα ζε πνςημβεκείξ ηαζ δεοηενμβεκείξ εκζζποηέξ. Πνςημβεκείξ εκζζποηέξ 

μκμιάγμκηαζ εηείκμζ μζ μπμίμζ δεκ πνεζάγεηαζ κα ιαεεοημφκ. Οζ εκζζποηέξ αοημί ζπεηίγμκηαζ ιε 

ηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ ααζζηχκ ακαβηχκ ημο μνβακζζιμφ (ηνμθή, φπκμξ, κενυ, ζηέβδ, 

ακαπαναβςβή). Πνςημβεκείξ εκζζποηέξ είκαζ επίζδξ ηαζ υ,ηζ πνμζθένεζ αζζεδηδνζαηά 

ενεείζιαηα, δδθ. παζπκίδζα, puzzles, αζαθία η.ά.π. Σέθμξ ζημοξ πνςημβεκείξ εκζζποηέξ ακήηεζ ηαζ 

μηζδήπμηε ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ ροπμθμβζηχκ ακαβηχκ, αθμφ ηαζ αοηέξ μζ ακάβηεξ 

είκαζ πνςημβεκείξ, δδθ. δεκ ιπμνεί κα επζαζχζεζ μ μνβακζζιυξ (ζηδκ πενίπηςζδ αοηή μ 

άκενςπμξ), ακ δεκ ηζξ ζηακμπμζήζεζ. Γεοηενμβεκείξ (ή ελανηδιέκμζ) εκζζποηέξ ακηίεεηα είκαζ υθμζ 

μζ άθθμζ, υζμζ ανπζηά ήηακ μοδέηενμζ, επεζδή υιςξ ζοκδέεδηακ ζοπκά ιε πνςημβεκείξ ή ιε 

άθθμοξ ζζπονμφξ δεοηενμβεκείξ εκζζποηέξ, απέπηδζακ ηδκ ζδζυηδηα εκυξ εκζζποηή (π.π. παιυβεθμ, 

πηφπδια ζημκ χιμ, ααειμί ηθπ.). 

Μζα άθθδ δζάηνζζδ βίκεηαζ ζοκήεςξ ακάιεζα ζε οθζημφξ, ζοιαμθζημφξ ηαζ ημζκςκζημφξ 

εκζζποηέξ. Τθζημί εκζζποηέξ είκαζ ηα παζπκίδζα, μζ ηαναιέθεξ ηαζ μπμζμδήπμηε οθζηυ πνάβια πμο 
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είκαζ επζεοιδηυ. οιαμθζημί εκζζποηέξ είκαζ μζ εκζζποηέξ μζ μπμίμζ έπμοκ ζοιααηζηή αλία, υπςξ 

ημ πνήια, μζ ααειμί, μζ ιάνηεξ πμο ελανβονχκμκηαζ, ηα αζηενάηζα πμο δίκεζ δ δαζηάθα βζα ηάεε 

άνζζηα ηθπ., ηαζ ιπμνμφκ κα «ελανβονςεμφκ» ζε πνςημβεκείξ εκζζποηέξ (π.π. δ ιδηένα δίκεζ ζημ 

παζδί ζμημθάηα, επεζδή έθενε ηαθμφξ ααειμφξ απυ ημ ζπμθείμ), ζε άθθμοξ οθζημφξ εκζζποηέξ 

(π.π. παζπκίδζα, θυνεια, πμδήθαημ), ζε άθθμοξ ζοιαμθζημφξ εκζζποηέξ (π.π. πνήιαηα βζα ημκ 

ημοιπανά) ηθπ. Κμζκςκζημί εκζζποηέξ ηέθμξ είκαζ εηείκμζ μζ μπμίμζ ζπεηίγμκηαζ ιε εηδδθχζεζξ 

απμδμπήξ ηαζ επζδμηζιαζίαξ, π.π. πνμζμπή, έπαζκμξ, επίκεοζδ, παιυβεθμ ηθπ. Οζ εκζζποηέξ αοημί 

θεζημονβμφκ ζηδκ πενζμπή ηςκ δζαπνμζςπζηχκ ζπέζεχκ ιαξ ηαζ βζα αοηυ πμθθέξ θμνέξ δεκ 

ζοκεζδδημπμζμφιε ηακ ηδκ δνάζδ ημοξ. Πανυθα αοηά δ δναζηζηυηδηά ημοξ είκαζ πμθφ ιεβάθδ, 

επεζδή αοημί ηονίςξ δδιζμονβμφκ ζηα παζδζά εεηζηή πνμδζάεεζδ βζα έκακ δάζηαθμ ή βζα έκα 

ιάεδια, βεβμκυξ ημ μπμίμ έπεζ αζθαθχξ ιαηνμπνυεεζιδ επίδναζδ ζηδκ ιάεδζδ. 

Δηηυξ απυ ημοξ ελςηενζημφξ αοημφξ εκζζποηέξ απμθαζζζηζηυ νυθμ ζηδκ ιάεδζδ ηαζ ζηδκ 

εηπαίδεοζδ παίγμοκ μζ εζςηενζημί εκζζποηέξ. Μενζηά παναδείβιαηα εζςηενζηχκ εκζζποηχκ είκαζ 

δ οπενδθάκεζα βζα ηζξ επζδυζεζξ, δ ζηακμπμίδζδ ηδξ πενζένβεζαξ, δ εοπανίζηδζδ ηδξ ιάεδζδξ, δ 

αζζεδηζηή απυθαοζδ ηθπ., μζ μπμίεξ δίκμοκ απυ ιυκεξ ημοξ εοπανίζηδζδ, αηυιδ ηαζ υηακ δεκ 

μδδβμφκ ζε ιζα ελςηενζηή αιμζαή. ηζξ πενζπηχζεζξ δδθ. αοηέξ δ εκένβεζα δ ίδζα απμηεθεί ηαζ 

ηδκ εκίζποζή ηδξ. Οζ εηπαζδεοηζημί αέααζα εθπίγμοκ πάκηα υηζ εα μδδβήζμοκ ημοξ ιαεδηέξ ημοξ 

ζε εζςηενζημφξ εκζζποηέξ ηδξ ιάεδζδξ, ζε εζςηενζηά ηίκδηνα ιάεδζδξ, χζηε κα ιαεαίκμοκ 

επεζδή δ ιάεδζδ εα ημοξ ηάκεζ ηέθζ, ημ βεβμκυξ υιςξ υηζ δζαηδνμφιε ηδκ οπμπνεςηζηή 

παναημθμφεδζδ ηςκ ιαεδιάηςκ, ημοξ ααειμφξ ηαζ υθμοξ ημοξ άθθμοξ ελςηενζημφξ εκζζποηέξ 

απμδεζηκφεζ υηζ ακαβκςνίγμοιε υηζ αοηυ παναιέκεζ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ απθχξ ιζα εθπίδα 

ιαξ. 

διακηζηή είκαζ ηέθμξ ηαζ δ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ εκζζποηχκ ζε εεηζημφξ ηαζ ανκδηζημφξ. 

πςξ είπαιε ηαζ παναπάκς, εεηζημί είκαζ εηείκμζ μζ μπμίμζ αολάκμοκ ηζξ πζεακυηδηεξ 

επακάθδρδξ ιζαξ ιμνθήξ ζοιπενζθμνάξ, ανκδηζημί υζμζ ηζξ ιεζχκμοκ. Χξ ανκδηζηυξ εκζζποηήξ 

ιπμνεί αζθαθχξ κα θεζημονβήζεζ ηαζ δ απμοζία εκυξ ακαιεκυιεκμο εεηζημφ εκζζποηή. Οζ 

ανκδηζημί εκζζποηέξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ιε απμηεθεζιαηζηυηδηα ηονίςξ ζηζξ πενζπηχζεζξ ηαηά ηζξ 

μπμίεξ επζπεζνείηαζ δ απμθοβή ή δ ελάθεζρδ ακεπζεφιδηςκ ιμνθχκ ζοιπενζθμνάξ, εκχ βζα ηδκ 

μζημδυιδζδ επζεοιδηχκ ακηζδνάζεςκ εκδείηκοηαζ πενζζζυηενμ δ πνήζδ εεηζηχκ εκζζποηχκ. Γζα 

αοηυ εκχ ηαηά ηδκ ελάζηδζδ ηαζ ημ δαιαζιυ ηςκ γχςκ αημθμοεείηαζ ιζα δζαδζηαζία δ μπμία 

ζηδνίγεηαζ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ ζηδκ ανκδηζηή εκίζποζδ, βζα ηδκ αβςβή ημο ακενχπμο ζζπφεζ 

μ ηακυκαξ: Πνέπεζ κα εκζζπφμοιε ζοζηδιαηζηά ηδκ επζεοιδηή ζοιπενζθμνά ηαζ κα αβκμμφιε ηδκ 

ακεπζεφιδηδ.  

 

7.4.2. Απόζβεζε 

Μζα ζοβηεηνζιέκδ ιμνθή ζοιπενζθμνάξ απμζαέκκοηαζ, υηακ παφεζ κα ηδκ ζοκμδεφεζ δ 

εκίζποζδ δ μπμία ηδκ ζηδνίγεζ. Ο ζηφθμξ ημο Παοθχθ παφεζ κα εηηνίκεζ ζάθζμ ιε ημ 

ημοδμφκζζια, ακ επί ιενζηέξ θμνέξ δεκ αημθμοεήζεζ ιεηά απυ αοηυ δ πνμζθμνά ηδξ ηνμθήξ. 



Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηψλ Σεχρνο 1:  ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

ΔΑΗΣΤ - Σνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΣΔΚ) 50/488 

φιθςκα ιε ιζα παθζά αθθά εκδεζηηζηή ένεοκα ηνεζξ μιάδεξ ιαεδηχκ ηθήεδηακ κα 

απμικδιμκεφζμοκ ζοθθααέξ πςνίξ κυδια. Ο πεζναιαηζζηήξ επαζκμφζε ιυκμκ ηδκ πνχηδ μιάδα, 

έρεβε ηδκ δεφηενδ βζα ηα θάεδ ηδξ ηαζ αβκμμφζε ζοζηδιαηζηά ηδκ ηνίηδ. Απυ ηδκ αλζμθυβδζδ 

δζαπζζηχεδηε υηζ δ πνχηδ μιάδα έηακε ηζξ ηαθφηενεξ πνμυδμοξ, αημθμοεμφζε δ δεφηενδ ηαζ 

ιάθζζηα πςνίξ πμθφ ιεβάθδ δζαθμνά, εκχ δ ηνίηδ μιάδα είπε ηζξ πεζνυηενεξ επζδυζεζξ. Οζ εζδζημί 

ενιδκεφμοκ ηζξ παιδθέξ επζδυζεζξ ηδξ ηνίηδξ μιάδαξ ςξ ελήξ: Σα παζδζά ήηακ ζοκδεζζιέκα απυ 

ηδκ ηακμκζηή ζπμθζηή ημοξ γςή κα εκζζπφμκηαζ μζ επζδυζεζξ ημοξ εεηζηά ή ανκδηζηά ηαζ ηαηά 

ηνυπμκ ακάθμβμ πενίιεκακ εκίζποζδ ηαζ απυ ηδκ πεζναιαηζηή πενίζηαζδ. ηακ ιε ημκ ηαζνυ δεκ 

δέπμκηακ ηαιζά εκίζποζδ ηαζ μ πεζναιαηζζηήξ πνμπςνμφζε ζημ ιάεδια πςνίξ ηακέκα ζπυθζμ 

(ηαιζά εκίζποζδ), ηυηε μζ επζδυζεζξ ημοξ άνπζζακ κα ελαζεεκμφκ. 

Δίκαζ θμζπυκ δζδαηηζηυ θάεμξ κα ιδκ παίνκεζ οπυρδ ηoο μ δάζηαθμξ ηαζ κα ιδκ ζπμθζάγεζ 

ακάθμβα ηζξ επζδυζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ημο, επεζδή ηζξ εεςνεί αοημκυδηεξ, κα ιδκ ζδηχκεζ ημοξ 

ηαθμφξ ιαεδηέξ, ιμθμκυηζ ζδηχκμοκ επακεζθδιιέκα πένζ, δζυηζ «αοημί έηζζ ή αθθζχξ ηα λένμοκ 

πάκηα υθα», κα ιδκ δζμνεχκεζ ηα ηεηνάδζά ημοξ ηαζ κα ιδκ εθέβπεζ ηζξ ενβαζίεξ ημοξ, επεζδή 

λένεζ υηζ δεκ εα πνδζζιμπμζήζεζ ηαευθμο ημ ηυηηζκμ ιμθφαζ ημο ή επεζδή είκαζ ζίβμονμξ υηζ ηζξ 

ημίηαλε ηαθά δ ιδηένα ημο παζδζμφ, πνζκ αοηυ λεηζκήζεζ βζα ημ ζπμθείμ.  

 

7.4.3. Δπαλαηξνθνδόηεζε 

Γζα κα θεζημονβήζεζ ημ ζφζηδια ηςκ εκζζπφζεςκ, πνέπεζ ημ άημιμ κα είκαζ ζε εέζδ κα 

ακηζθαιαάκεηαζ ηδκ εεηζηή εκίζποζδ ςξ επζηοπία ηαζ ηδκ ανκδηζηή εκίζποζδ ή ηδκ έθθεζρδ 

εκίζποζδξ ςξ απμηοπία. Συηε ιπαίκεζ ζε εκένβεζα ημ βκςζηυ απυ ηδκ Κοαενκδηζηή ζφζηδια 

«επακαηνμθμδυηδζδξ» (feedback). Ζ έκκμζα αοηή πνδζζιμπμζείηαζ βζα ημκ ιδπακζζιυ εηείκμκ, μ 

μπμίμξ έπεζ ηδκ δοκαηυηδηα κα πθδνμθμνεί ημ ηέκηνμ ζπεηζηά ιε ημ απμηέθεζια ηςκ εκενβεζχκ 

ημο ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα κα νοειίγεζ ακάθμβα ηζξ δναζηδνζυηδηέξ ημο. 

 Έκα απθυ πανάδεζβια επακαηνμθμδυηδζδξ απμηεθεί δ θεζημονβία ημο εενιμζηάηδ ζε έκα 

δθεηηνμκζηυ ζφζηδια εένιακζδξ. Ο εενιμζηάηδξ είκαζ έκαξ εοαίζεδημξ ιδπακζζιυξ, μ μπμίμξ 

ημπμεεηείηαζ ζημ ηφηθςια ημο ζοζηήιαημξ εένιακζδξ. Ζ ακχηαηδ εενιμηναζία έπεζ 

πνμηαεμνζζεεί ηαζ μ ηαοζηήναξ ανπίγεζ κα θεζημονβεί. ηακ δ εενιμηναζία θηάζεζ ζημ 

πνμηαεμνζζιέκμ υνζμ, μ εενιμζηάηδξ ηθείκεζ αοηυιαηα ηαζ δζαηυπηεζ ηδκ θεζημονβία ημο 

ηαοζηήνα. Ζ εενιμηναζία ανπίγεζ ηυηε κα πέθηεζ. Μυθζξ πέζεζ ηάης απυ έκα επίζδξ 

πνμηαεμνζζιέκμ υνζμ, μ εενιμζηάηδξ εέηεζ πάθζ ζε θεζημονβία ημκ ηαοζηήνα. Καηά ζοκέπεζα δ 

εενιμηναζία ηοιαίκεηαζ ιέζα ζηα πνμηαεμνζζιέκα υνζα. Σμ ίδζμ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ηδκ ιάεδζδ. 

ζμ πενζζζυηενμ ιαεαίκμοιε, ηυζμ δδιζμονβμφιε ηζξ πνμτπμεέζεζξ βζα παναπένα ιάεδζδ. Έηζζ 

ελδβμφκηαζ ελάθθμο ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ ζηδκ μπμία ακαθενεήηαιε αιέζςξ 

παναπάκς αθθά ηαζ άθθςκ ακηίζημζπςκ ενεοκχκ, ζφιθςκα ιε ηζξ μπμίεξ υηακ ηαηά ηδκ 

δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ μ ιαεδηήξ εκδιενχκεηαζ (απυ ημκ δάζηαθμ ή απυ ημκ ίδζμ ημο ημκ 

εαοηυ) ζπεηζηά ιε ηδκ πμνεία ηδξ ιάεδζδξ, δ εκδιένςζδ αοηή αζηεί άιεζδ εκζζποηζηή επίδναζδ 

ζηζξ πνμζπάεεζέξ ημο ηαζ μδδβεί ζε αεθηίςζδ ηςκ επζδυζεχκ ημο.  



Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηψλ Σεχρνο 1:  ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

ΔΑΗΣΤ - Σνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΣΔΚ) 51/488 

Ζ επακαηνμθμδυηδζδ ηδξ ιάεδζδξ θεζημονβεί ήδδ πμθφ κςνίξ ζημ παζδί ηαζ εα πνέπεζ, 

ηαεχξ θαίκεηαζ, κα ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ζηακυηδηά ημο κα ζπεηίγεζ ημ άημιυ ημο ιε ημ απμηέθεζια 

ηςκ πνάλεχκ ημο. Μυθζξ ανπίζεζ κα βίκεηαζ δ ζοζπέηζζδ αοηή, ιπαίκεζ ζε εκένβεζα δ δζαδζηαζία 

ηδξ επακαηνμθμδυηδζδξ, δ μπμία δζαηδνεί πάκηα γςδνή ηδκ ελενεοκδηζηή ημο δζάεεζδ. 

 

7.5. Οη βαζηθέο ζεσξίεο κάζεζεο 

ηδκ δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ ζοιιεηέπμοκ ηνεζξ πανάβμκηεξ, ημ ενέεζζια (Δ), ημ 

οπμηείιεκμ ή μ μνβακζζιυξ (Ο) ηαζ δ ακηίδναζδ ή απάκηδζδ (Α). Απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ βζα 

ηάεε ιμνθή ιάεδζδξ είκαζ έκα ενέεζζια (δζεεκέξ ζφιαμθμ s = stimulus). Σα ενεείζιαηα είκαζ 

ζοκήεςξ ελςηενζηά, πνμένπμκηαζ δδθ. απυ ημ πενζαάθθμκ ημο οπμηεζιέκμο, υπςξ π.π. ηα 

ενεείζιαηα ηα μπμία ηνμθμδμημφκ ηζξ αζζεήζεζξ ιαξ, μζ πνάλεζξ, μ θυβμξ, δ δζδαπή, ηα ζφιαμθα, 

ηα οπμδείβιαηα ηθπ. Πμθφ ζδιακηζηά βζα ηδκ ιάεδζδ είκαζ επίζδξ ηα εζςηενζηά ενεείζιαηα, 

αοηά δδθ. πμο πνμένπμκηαζ απυ ημ ίδζμ ημ οπμηείιεκμ, υπςξ π.π. α. δ θοζζηή πενζένβεζα δ μπμία 

παναηζκεί ημ οπμηείιεκμ ζηδκ ελενεφκδζδ ημο ηυζιμο πμο ημ πενζαάθθεζ, α. δ θεζημονβζηή 

ακάβηδ βζα ηίκδζδ δ μπμία παναηηδνίγεζ ηονίςξ ημ παζδί ηαζ ημ μδδβεί ζηδκ εηηέθεζδ ζηυπζιςκ 

ηαζ πνμβναιιαηζζιέκςκ ηζκήζεςκ ηαζ πνάλεςκ ιε απμηέθεζια ηδκ ιάεδζδ, β. δ ακία δ μπμία 

μδδβεί ημ οπμηείιεκμ ζηδκ ακαγήηδζδ ενεεζζιάηςκ, υηακ ημ πενζαάθθμκ δεκ ημο πνμζθένεζ υζα 

πνεζάγεηαζ η.ά.π.  

Σμ οπμηείιεκμ ή μ μνβακζζιυξ (Ο = organismus) δζεβείνεηαζ απυ ημ ενέεζζια ηαζ 

πνμααίκεζ ζε δζάθμνεξ δζενβαζίεξ, πνμηεζιέκμο κα ηαηακμήζεζ, κα επελενβαζεεί ημ ενέεζζια ηαζ 

κα ακηζδνάζεζ ηαηάθθδθα. Δίκαζ αέααζα δφζημθμ κα ιεθεηήζεζ ηακείξ ηαζ κα δζαπζζηχζεζ αοηυ ημ 

μπμίμ πνάβιαηζ ζοιααίκεζ ζημκ μνβακζζιυ απυ ηδκ ζηζβιή ηαηά ηδκ μπμία δέπεηαζ ημ ενέεζζια 

χξ ηδκ ζηζβιή ηαηά ηδκ μπμία εηδδθχκεζ ηζξ ακηζδνάζεζξ ημο. Οζ εκδζάιεζεξ αοηέξ δζαδζηαζίεξ, μζ 

μπμίεξ πανειαάθθμκηαζ ακάιεζα ζημ ενέεζζια ηαζ ζηδκ ακηίδναζδ, δεκ είκαζ εφημθα πνμζζηέξ 

ζηδκ παναηήνδζδ ηαζ ζημκ επζζηδιμκζηυ έθεβπμ. Καζ ιμθμκυηζ ζοκζζημφκ ηδκ πναβιαηζηή θφζδ 

ηδξ ιάεδζδξ, δεκ απμηεθμφκ ακηζηείιεκμ ηδξ ένεοκαξ βζα ιζα ιεβάθδ ιενίδα επζζηδιυκςκ ηαζ 

ζδζαίηενα εηείκςκ μζ μπμίμζ είκαζ ιπδπεσαζμνζζηζηά πνμζακαημθζζιέκμζ. Ζ ακηίδναζδ (R = 

reactio) ηέθμξ απμηεθεί ηδκ απάκηδζδ ημο μνβακζζιμφ ζημ ενέεζζια. Μυκμκ απυ αοηήκ 

δζαπζζηχκμοιε υηζ έπεζ ζοκηεθεζεεί ιάεδζδ. 

Ζ ιάεδζδ θμζπυκ δεκ είκαζ απμηέθεζια ιυκμκ ημο ενεείζιαημξ, δζυηζ πνεζάγεηαζ κα 

εκενβμπμζδεεί ημ οπμηείιεκμ ιε ηζξ ροπμθοζζμθμβζηέξ ημο θεζημονβίεξ, κα επελενβαζεεί ηα 

δεδμιέκα ημο ενεείζιαημξ ηαζ κα ακηζδνάζεζ ακάθμβα. Αθθά μφηε ηαζ ιυκμκ ημο οπμηεζιέκμο 

απμηέθεζια είκαζ, αθμφ ημ οπμηείιεκμ έπεζ ακάβηδ απυ ενεείζιαηα, βζα κα δναζηδνζμπμζδεεί. Ζ 

ακηίδναζδ ηέθμξ αζηεί επακαηνμθμδμηζηή επίδναζδ ζηδκ υθδ δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ, επεζδή 

δίκεζ κέεξ δοκαηυηδηεξ ζημ οπμηείιεκμ κα επζγδηεί ηαζ κα επζθέβεζ ηα ενεείζιαηα ηαζ κα 

ακηζθαιαάκεηαζ, κα ηα ακαθφεζ ηαζ κα ηα ακαζοκεέηεζ ηαηά πθδνέζηενμ ηνυπμ. Ζ δζαδζηαζία δδθ. 

ηδξ ιάεδζδξ δεκ είκαζ εοεφβναιιδ δζεοεέηδζδ ημο ηφπμο S-Ο-R, αθθά θεζημονβεί ηαηά ηάπμζμκ 

ηνυπμ υπςξ ημ ηθεζζηυ ηφηθςια, ημ μπμίμ ανπίγεζ ιε ημ ενέεζζια, ζοκεπίγεηαζ ιε ηζξ εκδζάιεζεξ 
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δζαδζηαζίεξ ηαζ αημθμοεείηαζ απυ ηδκ ακηίδναζδ, δ μπμία ιε ηδκ ζεζνά ηδξ ιεηααάθθεηαζ ζε 

ενέεζζια, μπυηε λακανπίγεζ δ ίδζα δζαδζηαζία. 

Ονζζιέκεξ ροπμθμβζηέξ ζπμθέξ ενιδκεφμοκ ηδκ δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ ιυκμκ ςξ 

ζφκδεζδ ενεείζιαημξ ηαζ ακηίδναζδξ (S-R), απμηθείμοκ δδθ. απυ ηδκ ιεθέηδ ηζξ εκδζάιεζεξ 

δζαδζηαζίεξ. Οζ επζζηήιμκεξ μζ μπμίμζ ηζξ εηπνμζςπμφκ (ζοκεζνιζζηέξ ηαζ ιπδπεσαζμνζζηέξ) 

ζηδνίγμκηαζ ηονίςξ ζηα πμνίζιαηα ηδξ πεζναιαηζηήξ ένεοκαξ ηδξ ιάεδζδξ ιε γχα. Άθθεξ 

εεςνίεξ ακηίεεηα, ηαζ ζδζαίηενα εηείκεξ μζ μπμίεξ αζπμθμφκηαζ ηονίςξ ιε ηδκ ιάεδζδ ζημκ 

άκενςπμ, ημκίγμοκ ημκ ααζζηυ νυθμ ηδξ ζοκείδδζδξ (ημο μνβακζζιμφ) ζηδκ δζαδζηαζία ηδξ 

ιάεδζδξ (S-Ο-R). Σδκ ιεηαθμνά ηςκ πμνζζιάηςκ ηςκ πεζναιαηζηχκ ενεοκχκ ιε γχα ζηδκ 

ενιδκεία ηδξ ιάεδζδξ ημο ακενχπμο ηδκ εεςνμφκ εκηεθχξ αοεαίνεηδ, επεζδή παναβκςνίγεζ ημ 

βεβμκυξ υηζ μ ηνζηζηυξ μνεμθμβζζιυξ ηαζ δ ζηακυηδηα αοημεθέβπμο παναηηδνίγμοκ ιυκμκ ημκ 

άκενςπμ ηαζ ηακέκα άθθμ γχμ. Καηά ζοκέπεζα δ ιάεδζδ ζημκ άκενςπμ δεκ είκαζ απθχξ ηαηά 

έκα ζηαθμπάηζ ακχηενδ απυ ηδκ ιάεδζδ ζηα γχα, αθθά έπεζ ζφιθςκα ιε ηζξ απυρεζξ αοηέξ εκ-

ηεθχξ δζαθμνεηζηή οθή ηαζ πμζυηδηα. 

ηζξ ανπέξ ημο πεναζιέκμο αζχκα μ Αιενζηακυξ ροπμθυβμξ John Watson (1878-1958) 

έβναρε ημ άνενμ «Φοπμθμβία υπςξ ηδκ αθέπεζ έκαξ ζοιπενζθμνζζηήξ» ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα 

δδιμζίεοζε ημ αζαθίμ «Behaviorismus», εειεθζχκμκηαξ ηαη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ ημκ 

ζοιπενζθμνζζιυ, ηδκ Φοπμθμβία ηδξ ζοιπενζθμνάξ. Βαζζηή εέζδ ηςκ δφμ δδιμζζεφζεςκ ήηακ δ 

ελήξ: Ακ εέθμοιε κα βίκεζ επζζηήιδ δ Φοπμθμβία, εα πνέπεζ κα ηάκμοιε ακηζηείιεκυ ηδξ ηδκ 

παναηδνήζζιδ ζοιπενζθμνά ημο ακενχπμο. Θα πνέπεζ δδθ. κα πενζμνίζμοιε ηδκ επζζηδιμκζηή 

ιαξ δναζηδνζυηδηα ζε θαζκυιεκα, ηα μπμία ιπμνμφιε κα παναηδνήζμοιε ηαζ κα δζαηοπχζμοιε 

κυιμοξ ηαζ ηακυκεξ, μζ μπμίμζ εα ακαθένμκηαζ ιυκμκ ζε αοηά. Καζ αοηυ ημ μπμίμ ιπμνμφιε κα 

παναηδνήζμοιε είκαζ δ ζοιπενζθμνά, υ,ηζ ηάκεζ μ μνβακζζιυξ ηαζ υ,ηζ θέεζ. Αοηυ ημ αίηδια ημο 

εειεθζςηή ημο ζοιπενζθμνζζιμφ είπε ςξ απμηέθεζια κα αζπμθείηαζ δ Φοπμθμβία ηονίςξ ιε ηδκ 

ζφκδεζδ S-R (stimulus-reactio, ενεεζζιυξ ηαζ ακηίδναζδ). 

 ημπυξ ηαζ ακηζηείιεκμ ηδξ Φοπμθμβίαξ θμζπυκ είκαζ ηαηά ημοξ ζοιπενζθμνζζηέξ δ 

δζενεφκδζδ ηςκ ζοκδέζεςκ ακάιεζα ζε ελςηενζηά ενεείζιαηα (δδθ. πνμτπμεέζεζξ ημο 

πενζαάθθμκημξ) ηαζ παναηδνήζζιεξ ιμνθέξ ζοιπενζθμνάξ ημο μνβακζζιμφ. Φαζκυιεκα υπςξ 

ζοκείδδζδ, ζοκαίζεδια, εκυναζδ, αίςια η.ά.π. δεκ ιπμνμφκ ζφιθςκα ιε ηδκ Φοπμθμβία ηδξ 

ζοιπενζθμνάξ κα απμηεθέζμοκ ακηζηείιεκμ ένεοκαξ, αθμφ δεκ απμηεθμφκ εηδδθχζεζξ ηδξ 

ελςηενζηήξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ μνβακζζιχκ, ηδκ μπμία ιπμνμφιε κα ζοθθάαμοιε ηαζ κα 

ιεθεηήζμοιε ιε πεζναιαηζηέξ ιεευδμοξ.  

Ζ Φοπμθμβία ηδξ ζοιπενζθμνάξ είκαζ απυθοηα ζοιααηή ιε ηδκ εέζδ ημο Άββθμο 

θζθμζυθμο John Locke (1632-1704) υηζ μ άκενςπμξ ένπεηαζ ζημκ ηυζιμ ςξ tabula rasa (άβναθμξ 

πίκαηαξ, άβναθμ πανηί), πάκς ζημ μπμίμ εββνάθμκηαζ μζ κέεξ ειπεζνίεξ ημο. πςξ ημ πανηί 

πνέπεζ κα οπμζηεί, κα δεπεεί εκηεθχξ παεδηζηά ηζξ δζάθμνεξ εββναθέξ επάκς ημο, ηαηά ημκ ίδζμ 

ηνυπμ αθέπμοκ μζ ζοιπενζθμνζζηέξ ημκ ακαπηοζζυιεκμ άκενςπμ ςξ έκα παεδηζηυ μκ, ημ μπμίμ 

απθχξ «ακηζδνά» (ιε ηδκ ροπμθμβζηή έκκμζα ημο υνμο, δδθ. απακηά) ζημ πενζαάθθμκ. Καηά 
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ζοκέπεζα μζ παζδαβςβμί ηαζ μζ δάζηαθμζ ιπμνμφκ ιε ηδκ ηαηάθθδθδ δζεοεέηδζδ ή ηδκ 

πεζναβχβδζδ ηςκ ζοκεπεζχκ ηδξ ζοιπενζθμνάξ (εεηζηή ή ανκδηζηή εκίζποζδ) κα εκζζπφζμοκ ηδκ 

επζεοιδηή ζοιπενζθμνά ηαζ κα ελαζεεκίζμοκ ηδκ ακεπζεφιδηδ.  

Απυ ηδκ ζημπζά ηδξ ζοιπενζθμνζηήξ ιάεδζδξ ημ ιείγμκ πνυαθδια ηδξ δζδαζηαθίαξ είκαζ 

κα ζοθθέλεζ μ δάζηαθμξ ηαζ κα πανμοζζάζεζ ζημοξ ιαεδηέξ ηα ζςζηά ενεείζιαηα, ζηα μπμία εα 

επζηεκηνχζεζ ηδκ πνμζμπή ηαζ ηδκ πνμζπάεεζα, χζηε κα απμπηήζμοκ μζ ιαεδηέξ επζεοιδηέξ 

ζηακυηδηεξ ηαζ δελζυηδηεξ, ζοζπεηίγμκηαξ ηζξ κέεξ πθδνμθμνίεξ ιε υ,ηζ ήδδ λένμοκ. Γζα κα βίκεζ 

αοηυ ιε επζηοπία, πνέπεζ κα δεπεμφιε ςξ ααζζηή ανπή ηδξ δζδαζηαθίαξ ημκ ηειαπζζιυ ημο 

ιαεήιαημξ ζε ιζηνέξ εκυηδηεξ ή αηυιδ ηαζ ζημζπεία. Ο ηειαπζζιυξ αοηυξ επζηνέπεζ ζημκ ιαεδηή 

κα επζδείλεζ ηαζ ζημκ δάζηαθμ κα επζηεκηνςεεί ζε παναηδνήζζιδ ζοιπενζθμνά. Αοηυ ηάκεζ π.π. 

μ δάζηαθμξ, υηακ δζδάζηεζ ηακυκεξ Γναιιαηζηήξ ζημοξ ιαεδηέξ. Καζ υηακ πνάβιαηζ μ ιαεδηήξ 

επζδείλεζ ηδκ πνμζδμηχιεκδ ζοιπενζθμνά, μ δάζηαθμξ ηδκ εκζζπφεζ εεηζηά. Ακ υπζ, δίκεζ ζημκ 

ιαεδηή επακαηνμθμδυηδζδ βζα δζυνεςζδ, ιέπνζξ υημο μ ιαεδηήξ επζδείλεζ ηδκ επζεοιδηή 

ζοιπενζθμνά. Ο νυθμξ ημο δαζηάθμο είκαζ κα πανμοζζάζεζ ημ ιάεδια ζε πμθφ ηαθά 

μνβακςιέκεξ ηαζ ηαηημπμζδιέκεξ ζεζνέξ δζδαηηζηχκ αδιάηςκ, ηα μπμία αμδεμφκ ημκ ιαεδηή κα 

επζδείλεζ ηδκ επζεοιδηή ζοιπενζθμνά. Οζ ιαεδηέξ εεςνμφκηαζ ςξ παεδηζημί απμδέηηεξ ηςκ 

πθδνμθμνζχκ πμο ημοξ δίκεζ μ δάζηαθμξ.  

Καηαθήβμκηαξ πνέπεζ κα ζδιεζχζμοιε υηζ μ ζοιπενζθμνζζιυξ είκαζ έκαξ βεκζηυξ υνμξ μ 

μπμίμξ ζηεβάγεζ δζάθμνεξ πνμζεββίζεζξ, μζ μπμίεξ απμδέπμκηαζ ηνεζξ ημοθάπζζημκ ααζζηέξ ανπέξ 

ηαζ πεπμζεήζεζξ: 

α. Ζ ιεθέηδ ηδξ ιάεδζδξ πνέπεζ κα επζηεκηνχκεηαζ ζηδκ παναηδνήζζιδ ζοιπενζθμνά ηαζ 

υπζ ζε εζςηενζηά πκεοιαηζηά θαζκυιεκα ηαζ βεβμκυηα ή ζε βθςζζζηέξ ακαπαναζηάζεζξ 

βεβμκυηςκ. 

α. Ζ ιεθέηδ ηδξ ζοιπενζθμνάξ πνέπεζ κα ανπίγεζ ιε ηα πζμ απθά ζημζπεία ηδξ, δδθ. ιε 

εζδζηά ενεείζιαηα ηαζ εζδζηέξ ακηζδνάζεζξ.  

β. Ζ δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ μδδβεί ζε ιεηααμθή ηδξ ζοιπενζθμνάξ.  

Δίκαζ πνμθακέξ υηζ δ επζηέκηνςζδ ηδξ πνμζμπήξ ηςκ ζοιπενζθμνζζηχκ ζηδκ ιεθέηδ ηδξ 

ακμζπηήξ ζοιπενζθμνάξ, δ μπμία ιπμνεί κα παναηδνδεεί ηαζ κα ιεηνδεεί, απυ ηδκ ιζα ιενζά 

ζηεκεφεζ πμθφ ημ ακηζηείιεκμ ηαζ δεκ επζηνέπεζ ηδκ ιεθέηδ ημο εονφηαημο θάζιαημξ ηςκ 

θαζκμιέκςκ ηδξ ιάεδζδξ. Απυ ηδκ άθθδ ιενζά πενζμνίγεζ ηδκ ένεοκα ζε επζθακεζαηά ζημζπεία 

ηαζ παναηηδνζζηζηά ηδξ ιάεδζδξ ηαζ δεκ ηδξ επζηνέπεζ κα εζζέθεεζ ζηδκ μοζία ημο θαζκμιέκμο. 

Πανυθα αοηά δ ζοιπενζθμνζηή πνμζέββζζδ, υπςξ εα δμφιε ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα, έπεζ πμθθέξ 

εθανιμβέξ ζε εέιαηα ζπμθζηήξ ιάεδζδξ αθθά ηαζ δζαπείνζζδξ ηδξ ζπμθζηήξ ηάλδξ. 

 

7.5.1. Μάζεζε κε εμάξηεζε εξεζηζκάησλ 

Έπμοιε δφμ εζδχκ ιάεδζδ ιε ελάνηδζδ ενεεζζιάηςκ, α. ηδκ ηθαζζηή ελάνηδζδ, ζφιθςκα 

ιε ηδκ μπμία μ μνβακζζιυξ ιαεαίκεζ κα ζοκδέεζ δφμ ενεείζιαηα ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ α. ηδκ 

θεζημονβζηή ελάνηδζδ, ηαηά ηδκ μπμίακ μ μνβακζζιυξ ιαεαίκεζ κα ζοκδέεζ ζοβηεηνζιέκμοξ 
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ηνυπμοξ ζοιπενζθμνάξ ιε ζοβηεηνζιέκεξ ζοκέπεζέξ ημοξ. Σδκ πνχηδ ιμνθή ιεθέηδζε μ Ηαάκ 

Παοθχθ (1849-1936, ανααείμ Νυιπεθ 1904), ηδκ δεφηενδ μ B. F. Skinner (1904-1990). 

Μεθεηχκηαξ μ Παοθχθ ηδκ θεζημονβία ηδξ πέρδξ ζε ζηφθμοξ, έπεζε ηοπαία πάκς ζημ 

θαζκυιεκμ ηδξ ιάεδζδξ ακελάνηδηςκ ενεεζζιάηςκ. Δίκαζ πμθφ βκςζηυ ημ πείναιά ημο ιε ημκ 

ζηφθμ. Πεναζηένς ένεοκέξ ημο ςζηυζμ έδεζλακ υηζ υπζ ιυκμκ ζηα γχα αθθά ηαζ ζημκ άκενςπμ 

ιπμνμφιε κα δδιζμονβήζμοιε ελανηδιέκα ακαηθαζηζηά.  

φιθςκα ιε ηζξ ζπεηζηέξ ένεοκεξ ελάθθμο μζ πνχηεξ εκδείλεζξ ικήιδξ ζηα παζδζά 

ζηδνίγμκηαζ ζηα ελανηδιέκα ακαηθαζηζηά. Μυθζξ π.π. θένεζ δ ιάκα ημ ανέθμξ ζηδκ εέζδ 

εδθαζιμφ, αοηυ ανπίγεζ ηζξ ακάθμβεξ ηζκήζεζξ. Δπίζδξ ζηα παζδζά ηα μπμία ηαΐγμκηαζ ιε ημ 

ιπζιπενυ, δζαπζζηχκεηαζ υηζ, ιυθζξ δ ιδηένα δέζεζ ηδκ πμδίηζα ημοξ, ηα παζδζά ανπίγμοκ ηζξ ίδζεξ 

ηζκήζεζξ. Αιενζηακμί επζζηήιμκεξ οπμζηδνίγμοκ ιάθζζηα υηζ είκαζ δοκαηή δ δδιζμονβία 

ελανηδιέκςκ ακαηθαζηζηχκ αηυιδ ηαζ ζε έιανοα 6½ έςξ 8½ιδκχκ ζηδκ ημζθζά ηδξ ιδηέναξ 

ημοξ. 

 

7.5.1.1. Κθαζζηή ελάνηδζδ ηαζ ζηενεόηοπα 

ηδκ ιάεδζδ ιε ελάνηδζδ ζηδνίγεηαζ υθδ δ «ροπμθμβία» ηδξ δζαθήιζζδξ. Γεκ είκαζ ηοπαίμ 

ημ βεβμκυξ υηζ μ J. Watson εβηαηέθεζρε ηδκ πακεπζζηδιζαηή ημο ζηαδζμδνμιία ηαζ αζπμθήεδηε 

ιε ηδκ δζαθήιζζδ. ηδκ ιάεδζδ ιε ελάνηδζδ επίζδξ ηαζ ζε ιζα δζαδζηαζία απθμοζηεοηζηήξ 

βεκίηεοζδξ ζηδνίγεηαζ δ δδιζμονβία ζηενεμηφπςκ. ηακ πνυζςπα ή μιάδεξ πανμοζζάγμκηαζ 

πάκηα ζε έκα ηθζζέ, ηυηε δζεοημθφκεηαζ δ δζαδζηαζία δδιζμονβίαξ ζηενεμηφπςκ. Γεκ είκαζ υθμζ μζ 

ηαθθζηέπκεξ ιαθθζάδεξ, μφηε υθμζ μζ δζεοεοκηέξ ζηθδνυηανδμζ, μφηε υθμζ μζ Πυκηζμζ αθεθείξ. Ζ 

απθμοζηεοηζηή βεκίηεοζδ υιςξ ηαζ ημ ηθζζέ ημφξ εέθεζ έηζζ. Σμ ίδζμ ημ ζπμθείμ ιάθζζηα 

ηαθθζενβεί ηέημζα ζηενευηοπα. ηα ζπμθζηά αζαθία π.π. ηα ημνίηζζα παίγμοκ απμηθεζζηζηά ιε 

ημφηθεξ, ηα αβυνζα ιε υπθα ηαζ αοημηίκδηα. Χξ έκα ααειυ αέααζα μζ βεκζηεφζεζξ έπμοκ 

νεαθζζηζηή αάζδ ηαζ αμδεμφκ ζηδκ ηαηακυδζδ αηυιςκ ηαζ ημζκςκζηχκ μιάδςκ. Οζ βοκαίηεξ δεκ 

έπμοκ ζοκήεςξ ηυζδ ζςιαηζηή δφκαιδ υζδ μζ άκδνεξ, μζ Σμφνημζ είκαζ ζοκήεςξ ιεθαπνζκμί, μζ 

πθμφζζμζ κηφκμκηαζ ζοκήεςξ ιμκηένκα. Ζ απθμοζηεοηζηή βεκίηεοζδ υιςξ ηςκ ζηενεμηφπςκ 

δζαζηνέθεζ πμθθέξ θμνέξ ηδκ πναβιαηζηυηδηα. Καεήημκ ημο ζπμθείμο ηαζ ηςκ ζπμθζηχκ 

εβπεζνζδίςκ θμζπυκ είκαζ κα πνμζθένμοκ ζημοξ ιαεδηέξ δζαθμνμπμζδιέκδ βκχζδ ηαζ ιε ημκ 

ηνυπμ αοηυκ κα «ακηζδνάζμοκ» ζηδκ δδιζμονβία ηαζ ηδκ θεζημονβία ζηενεμηφπςκ. 

 

7.5.1.2. Κθαζζηή ελάνηδζδ ηαζ ζοκαζζεήιαηα 

Ζ ηθαζζηή ελάνηδζδ είκαζ ζδζαίηενα απμηεθεζιαηζηή ζηδκ ζοκαζζεδιαηζηή πενζμπή. 

Ακηζηείιεκα π.π. ηα μπμία ζοκδέεδηακ ζοπκά ιε εοπάνζζηεξ ηαηαζηάζεζξ βίκμκηαζ βεκζηά 

ηαηαθφηεξ εοπάνζζηςκ αζςιάηςκ, πνάβιαηα ή πνυζςπα ηα μπμία ζοκδέεδηακ ιε δοζάνεζηα 

ζοκαζζεήιαηα ιαξ πνμηαθμφκ ηαζ απυ ιυκα ημοξ δοζθμνία ηαζ ηα απμθεφβμοιε, υπςξ 

απμθεφβμοιε ηα ίδζα ηα δοζάνεζηα ζοκαζζεήιαηα. Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια είκαζ δ 
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απμζηνμθή ημο παζδζμφ ζηα άζπνα βέκζα φζηενα απυ ιζα εβπείνδζή ημο πμο ηδκ έηακε έκαξ 

ηαεδβδηήξ ιε άζπνα βέκζα. 

Με έκα ηθαζζηυ πείναια ελάθθμο μ J. Watson πνμζπάεδζε κα απμδείλεζ υηζ μζ 

πενζζζυηενμζ θυαμζ ιαξ δεκ είκαζ έιθοημζ, υπςξ πζζηεφμοκ πμθθμί, αθθά ιαεαίκμκηαζ. O Albert, 

έκα ανέθμξ 11 ιδκχκ, δεκ θμαυηακ ηίπμηε πανά ιυκμκ ημκ μλφ ήπμ εκυξ δπείμο. Μυθζξ άημοβε 

ημκ ήπμ αοηυκ έααγε ηα ηθάιαηα. Αημφβμκηαξ ημκ ήπμ, υηακ είπε ζηα πένζα ημο έκα άζπνμ 

πμζνίδζμ, ιεηέθενε ημκ θυαμ ζημ πμζνίδζμ. Όζηενα απυ επηά ζοκδέζεζξ (ήπμξ + πμζνίδζμ) μ θυαμξ 

ημο Albert δεκ πενζμνζγυηακ ιυκμ ζημ πμζνίδζμ, αθθά επεηηάεδηε ζε πμθθά άθθα άζπνα ηαζ 

ιαθαηά ακηζηείιεκα, ζηδκ άζπνδ ιαθαηή ημοαένηα, ζηδκ βμφκα ηδξ ιδηέναξ αηυιδ ηαζ ζηα 

άζπνα βέκζα ημο πεζναιαηζζηή. Με ημ επίζδξ βκςζηυ πείναιά ηδξ δ M. C. Jones αημθμφεδζε 

αηνζαχξ ημκ ακηίζηνμθμ δνυιμ ηαζ ηαηάθενε κα «απελανηήζεζ» ημκ θυαμ εκυξ παζδζμφ πνμξ 

ηνζπςηά ακηζηείιεκα.  

Δίκαζ βεκζηυηενα παναδεηηυ πάκηςξ ζήιενα υηζ ιαεαίκμκηαζ ηαη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ πμθθέξ 

ζοκαζζεδιαηζηέξ ακηζδνάζεζξ, ζδίςξ ηαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ πνχζιδξ παζδζηήξ δθζηίαξ. Πμθθέξ 

θμαίεξ π.π. πνμηφπημοκ ςξ απμηέθεζια ακάθμβςκ δζαδζηαζζχκ. Δπίζδξ μ οπεναμθζηυξ θυαμξ πμο 

πανμοζζάγεζ έκαξ ιαεδηήξ ζε πενζζηάζεζξ ελεηάζεςκ, ηα δζάθμνα ροπμζςιαηζηά ζοιπηχιαηα, δ 

απμζηνμθή ημο απέκακηζ ζε έκα ιάεδια, ημ άβπμξ ημο κα ιζθήζεζ εκχπζμκ ηδξ ηάλδξ η.ά.π. 

απμηεθμφκ παναδείβιαηα ιαεδιέκςκ ακηζδνάζεςκ, μζ μπμίεξ δεκ είκαζ άιεζα εθεβπυιεκεξ, ακ ηαζ 

ζφιθςκα ιε ηδκ ηθαζζηή ελάνηδζδ ιπμνμφιε κα ηζξ επδνεάζμοιε. Δλίζμο ηαθά υιςξ 

ελδβμφκηαζ πμθθέξ θμνέξ ηαζ εεηζηά ζοκαζζεήιαηα απέκακηζ ζημ ζπμθείμ. Γζα αοηυ πνέπεζ μ 

δάζηαθμξ κα θνμκηίγεζ ηαζ κα εκεαννφκεζ ηα παζδζά ζοζηδιαηζηά, χζηε κα ζπδιαηίγμοκ 

εοπάνζζημοξ ζοκεζνιμφξ βζα ημ ζπμθείμ. 

 

7.5.1.3. Ζ ηθαζζηή ελάνηδζδ ζηδκ ηάλδ 

Δλανηήζεζξ δεκ βίκμκηαζ ιυκμ ζημ ενβαζηήνζμ ή ζε πεζναιαηζηέξ ζοκεήηεξ, αθθά ηαζ ζηα 

πθαίζζα πμθθχκ πενζζηάζεςκ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ. Ζ αίεμοζα πνμζθένεζ πμθθέξ δοκαηυηδηεξ 

ηαζ εοηαζνίεξ κα δδιζμονβήζμοκ μζ ιαεδηέξ ζοκεζνιμφξ ηαζ ζοκδέζεζξ ακάιεζα ζε βεβμκυηα ηαζ 

ζοκαζζεδιαηζηέξ ακηζδνάζεζξ. Ο δάζηαθμξ, ημ ζοβηεηνζιέκμ ιάεδια (π.π. Μαεδιαηζηά), ηα 

πνδζζιμπμζμφιεκα ιέζα δζδαζηαθίαξ (π.π. ζπμθζηά εβπεζνίδζα) ή ημ ζπμθείμ ςξ ίδνοια 

απμηεθμφκ ανπζηά βζα ημκ ηάεε ιαεδηή θμνείξ μοδέηενςκ ενεεζζιάηςκ. Μεηά απυ ηδκ οπμδμπή 

ημοξ ηα ενεείζιαηα αοηά ζε ζοκδοαζιυ ιε άθθα ενεείζιαηα (π.π. έπαζκμξ ή ρυβμξ, ακαβκχνζζδ 

ή αβκυδζδ ηθπ.) πνμηαθμφκ εοπάνζζηα ή δοζάνεζηα ζοκαζζεήιαηα. Αοηέξ μζ ζοκαζζεδιαηζηέξ 

ζοκέπεζεξ απμηεθμφκ επίηεκηνμ δζαδζηαζζχκ ηθαζζηήξ ελάνηδζδξ ιε ηδκ ζοπκή επακάθδρδ, ηαηά 

ηδκ μπμία απυ μοδέηενα ανπζηχξ ενεείζιαηα πνμηφπημοκ ζηαδζαηά ελανηδιέκεξ ακηζδνάζεζξ, μζ 

μπμίεξ έπμοκ ςξ ζοκέπεζα ηδκ ειθάκζζδ εοπάνζζηςκ ή δοζάνεζηςκ ζοκαζζεδιαηζηχκ αζςιάηςκ. 

Με ηδκ ίδζα δζαδζηαζία πμθθά δεδμιέκα ηδξ ηαεδιενζκήξ ζπμθζηήξ γςήξ πάκμοκ ηδκ 

μοδεηενυηδηά ημοξ ηαζ παίνκμοκ εεηζηυ ή ανκδηζηυ πνςιαηζζιυ. ηακ έκαξ ιαεδηήξ ζηα πθαίζζα 

ημο ιαεήιαημξ ηςκ Μαεδιαηζηχκ αζχκεζ ζοκεπχξ ηδκ ιμιθή ηαζ ηδκ εζνςκεία βζα ηζξ απμηοπίεξ 
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ημο, είκαζ επυιεκμ κα πενζιέκεζ ηακείξ κα δδιζμονβήζεζ (ιε ηδκ ηθαζζηή ελάνηδζδ) απέπεεζα ηαζ 

απμζηνμθή απέκακηζ ζημ ιάεδια αοηυ.  

Καεήημκ ημο δαζηάθμο θμζπυκ είκαζ κα πνμζπαεεί κα δδιζμονβεί δοκαηυηδηεξ ζφκδεζδξ 

ηςκ ενεεζζιάηςκ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ ηάλδ (ιένμξ ηςκ μπμίςκ είκαζ ηαζ μ ίδζμξ) ιε εεηζηά 

ζοκαζζεήιαηα. Ηζπφεζ βζα αοηυ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή δ ζφζηαζδ πμο απεοεφκμοκ πνμξ ημκ 

δάζηαθμ μζ ακενςπζζηέξ ροπμθυβμζ βζα δδιζμονβία εεηζημφ ηθίιαημξ ζηδκ ηάλδ. διεζχζαιε 

παναπάκς υηζ μζ επζηοπίεξ ζοκμδεφμκηαζ ηαηά ηακυκα απυ εοπάνζζηα ζοκαζζεήιαηα ηαζ μζ 

απμηοπίεξ απυ δοζάνεζηα. Ηδζαίηενα βζα ηζξ απμηοπίεξ ηςκ ιαεδηχκ είκαζ ζδιακηζηυ κα θνμκηίζεζ 

μ δάζηαθμξ κα ηζξ ζοκδέμοκ μζ ιαεδηέξ ημο ιε ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ ενβαζίεξ ηαζ ηα ζοβηεηνζιέκα 

πνμαθήιαηα ηαζ υπζ κα ηζξ αζχκμοκ βεκζηχξ ςξ απαλίςζδ ηδξ πνμζςπζηυηδηάξ ημοξ. Απαναίηδηδ 

πνμτπυεεζδ βζα αοηυ απμηεθεί δ ακαβκχνζζδ ηαζ δ απμδμπή ηςκ ιαεδηχκ απυ ημκ δάζηαθμ.  

Ο δάζηαθμξ αέααζα δεκ έπεζ πάκηα ημκ απυθοημ έθεβπμ υθςκ ηςκ δζαδζηαζζχκ πμο 

βίκμκηαζ ιέζα ζηδκ ηάλδ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ιπμνεί κα έβζκακ ζοκδέζεζξ ηαζ ελανηήζεζξ ζε 

πνμδβμφιεκεξ ηάλεζξ ηαζ ιε πνμδβμφιεκμοξ δαζηάθμοξ, μπυηε δζαιμνθχεδηακ ιμνθέξ 

ζοιπενζθμνάξ δοζάνεζηεξ ή ηαζ πνμαθδιαηζηέξ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή μ δάζηαθμξ πνέπεζ 

ιάθθμκ κα θεζημονβήζεζ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ απυζαεζδξ, ηδξ απελάνηδζδξ ή ηδξ 

απεοαζζεδημπμίδζδξ. Μπμνεί π.π. κα αμδεήζεζ έκακ ιαεδηή κα ιδκ ηνέιεζ, υηακ αημφεζ υηζ 

ανπίγεζ ημ ιάεδια ηςκ Μαεδιαηζηχκ.  

Κθείκμκηαξ ημκίγμοιε ηδκ ααζζηή εέζδ ημο J. Watson υηζ μ άκενςπμξ ένπεηαζ ζημκ ηυζιμ 

ιε πμθφ θίβα ακαηθαζηζηά ηαζ ιε αθθεπάθθδθεξ ελανηήζεζξ δζαιμνθχκεζ ηδκ πνμζςπζηυηδηα ηαζ 

ηδκ ζοιπενζθμνά ημο. Με άθθα θυβζα δ ακενχπζκδ ζοιπενζθμνά ιαεαίκεηαζ. Δθέβπμκηαξ ηδκ 

δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ, ιπμνμφιε κα εθέβπμοιε ηδκ ακενχπζκδ πνμζςπζηυηδηα ηαζ 

ζοιπενζθμνά. Οζ απυρεζξ αοηέξ δζηαζμθμβμφκ ημκ παναηηδνζζιυ ημο Watson ςξ νζγμζπαζηζημφ 

κηεηενιζκζζηή ημο πενζαάθθμκημξ. Ο κηεηενιζκζζιυξ ημο αοηυξ εηθνάγεηαζ ιε ηδκ βκςζηή αηναία 

εέζδ ημο: «Γχζηε ιμο ιζα κημογίκα ηακμκζηά παζδζά ηαζ αθήζηε ιε κα δζαιμνθχζς μ ίδζμξ ημκ 

ηυζιμ ζημκ μπμίμκ εα ηα ακαενέρς ηαζ ζαξ οπυζπμιαζ υηζ ιπμνχ κα πάνς ηοπαία ηαζ κα ηα 

ηάκς υ,ηζ εβχ εέθς, ημ έκα βζαηνυ, ημ άθθμ δζηδβυνμ, ημ ηνίημ ηαθθζηέπκδ, ημ ηέηανημ έιπμνμ, ή 

αηυιδ ηαζ επαίηδ ηαζ ηθέθηδ, ακελάνηδηα απυ ηα ηαθέκηα ημο, ηζξ ηάζεζξ ημο, ηζξ ζηακυηδηέξ ημο, 

ηδκ θοθή ημο ηαζ ημοξ πνμβυκμοξ ημο»  

οκμρίγμκηαξ ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ δ ελανηδιέκδ ιάεδζδ είκαζ ηονίςξ αζμθμβζηή 

ιάεδζδ. ημπυξ ηδξ είκαζ κα πνμεημζιάζεζ ημκ μνβακζζιυ βζα ηδκ γςή ηαζ κα ημκ αμδεήζεζ ζηδκ 

πνμζανιμβή ημο ζημ πενζαάθθμκ. Χζηυζμ μ ηνυπμξ αοηυξ ιάεδζδξ είκαζ ηαζ ζημκ άκενςπμ 

ζοκδεζζιέκμξ, ακ ηαζ υπζ μ ιμκαδζηυξ. Ηδζαίηενα ζηδκ πνχζιδ παζδζηή δθζηία ηάεε ζπεδυκ ιμνθή 

ιάεδζδξ βίκεηαζ ιε αάζδ ηζξ ελανηδιέκεξ ακηζδνάζεζξ. Αθθά ηαζ ζηδκ ζπμθζηή δθζηία πμθθέξ 

ικδιμκζηέξ δελζυηδηεξ (π.π. πνμπαίδεζα, θελζθυβζμ λέκδξ βθχζζαξ) ή ηαζ ανβυηενα ζηδκ 

επαββεθιαηζηή γςή πμθθέξ ζοκήεεζεξ ααζίγμκηαζ ζε αοημφ ημο είδμοξ ηδκ ιάεδζδ. Οζ ακχηενεξ 

υιςξ ιμνθέξ ιάεδζδξ δεκ ιπμνμφκ κα ενιδκεοεμφκ ιε ηδκ εεςνία αοηή, υπςξ εα δμφιε ηαζ 

παναηάης  
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7.5.2. Μάζεζε κε δνθηκή θαη ιάζνο 

Ζ ιάεδζδ ιε δμηζιή ηαζ θάεμξ είκαζ επίζδξ ιζα ιμνθή ζοκεζνιζηήξ ιάεδζδξ, δ μπμία 

ζοιπθδνχκεζ ηδκ ηθαζζηή ελάνηδζδ ιε ηδκ ιεθέηδ ηδξ πνμζανιμζηζηήξ ζοιπενζθμνάξ. 

Δζζδβδηήξ ηαζ ηφνζμξ εηπνυζςπυξ ηδξ είκαζ μ Edward L. Thorndike (1874-1949). Ο ααζζηυξ 

ηφπμξ ημο πεζνάιαημξ, επί ημο μπμίμο ζηήνζλε ηζξ εεςνδηζηέξ ημο εέζεζξ, είκαζ μ ελήξ: Έααγε ιζα 

πεζκαζιέκδ βάηα ζε έκα ηθμοαί ηαζ ημπμεεημφζε έλς απυ ηδκ πυνηα ημο ηθμοαζμφ, έηζζ χζηε κα 

θαίκεηαζ απυ ημ πεζναιαηυγςμ, έκα ημιιάηζ ηνμθήξ. Γζα κα ακμίλεζ ημ γχμ ημ ηθμοαί ηαζ κα 

πάνεζ ηδκ ηνμθή, έπνεπε κα παηήζεζ έκακ ιμπθυ ζημ εζςηενζηυ ημο ηθμοαζμφ. ηδκ ανπή ημ γχμ 

έηακε δζάθμνεξ αζοκηυκζζηεξ εκένβεζεξ -πδδμφζε, δάβηςκε, βναηγμοκμφζε-, χζπμο ιε ιζα ηοπαία 

ηίκδζδ παημφζε ημκ ιμπθυ ηαζ άκμζβε ηδκ πυνηα ημο ηθμοαζμφ. Σμ πείναια επακαθαιαακυηακ 

πμθθέξ θμνέξ ηαζ ηα πνμκζηά δζαζηήιαηα ιέπνζ ημ άκμζβια ηδξ πυνηαξ βίκμκηακ υθμ ηαζ πζμ 

ιζηνά. ημ ηέθμξ ημ πεζναιαηυγςμ άκμζβε ημ ηθμοαί ιε ηδκ πνχηδ πνμζπάεεζα. οκεπχξ, εκχ 

άνπζγε ηζξ ακηζδνάζεζξ ιε δμηζιή ηαζ θάεμξ, ηαηέθδβε φζηενα ζημ ζπήια δμηζιή ηαζ επζηοπία.  

Ο Thorndίke δεκ ήηακ ιυκμκ μ ενεοκδηήξ, μ μπμίμξ ιεθέηδζε ηδκ δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ 

βζα εεςνδηζημφξ θυβμοξ, αθθά είκαζ ηαζ o παζδαβςβυξ μ μπμίμξ πνμζπάεδζε κα ζηδνίλεζ ηδκ 

παζδαβςβζηή πνάλδ ζηζξ ανπέξ ιζαξ επζζηήιδξ ηδξ αβςβήξ. Σα πμνίζιαηα ηςκ ενεοκχκ ηα 

ζοκυρζζε ζε κυιμοξ ηδξ ιάεδζδξ, ηονζυηενμζ απυ ημοξ μπμίμοξ είκαζ μζ ελήξ: 

α) Ο κυιμξ ηδξ εημζιυηδηαξ (βζα ηάεε ιάεδζδ πνέπεζ κα οπάνπμοκ ηίκδηνα).  

α) Ο κυιμξ ημο απμηεθέζιαημξ. Μζα ζφκδεζδ ακάιεζα ζε έκα ενέεζζια ηαζ ζημ 

απμηέθεζια πμο πνμηαθεί εκζζπφεηαζ ηαζ ζηαεενμπμζείηαζ, υηακ ημ απμηέθεζια είκαζ εοπάνζζημ 

ηαζ ακηίεεηα ελαζεεκεί, υηακ ημ απμηέθεζια είκαζ δοζάνεζημ.  

β) Ο κυιμξ ηδξ άζηδζδξ. Μζα ζφκδεζδ ακάιεζα ζε έκα ενέεζζια ηαζ ιζα ακηίδναζδ 

εκζζπφεηαζ ηαζ ζηαεενμπμζείηαζ ιε ηδκ άζηδζδ ηαζ ηδκ επακάθδρδ.  

Θα πνέπεζ κα παναηδνήζμοιε υηζ ηυζμ ηα γχα υζμ ηαζ o άκενςπμξ ιαεαίκμοκ ιε δμηζιή 

ηαζ θάεμξ. Ζ ιάεδζδ υιςξ αοηή δεκ απμηεθεί ιζα θάζδ απυ ηδκ μπμία πενκάεζ μπςζδήπμηε ηάεε 

δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ. οκήεςξ ηαηαθήβμοιε ζηδκ ιμνθή αοηή ηδξ ιάεδζδξ, υηακ ηακέκα 

άθθμ ζημζπείμ ηδξ ειπεζνίαξ δεκ ιπμνεί κα ιαξ αμδεήζεζ ζηδκ εφνεζδ ηδξ θφζδξ ή υηακ 

οπάνπμοκ ηέημζα ζημζπεία πνμδβμφιεκδξ ειπεζνίαξ, ειείξ υιςξ δεκ ιπμνμφιε κα ηα ζοκδοάζμοιε 

ιε ημ πνυαθδιά ιαξ (αθ. εκμναηζηή ιάεδζδ). Έκα ιζηνυ παζδί π.π. ηάκεζ έκακ πφνβμ ιε ημφαθα. 

Πνμημφ ημκ ηεθεζχζεζ, μ πφνβμξ πέθηεζ. Γμηζιάγεζ λακά ηαζ λακά, χζπμο ζοθθαιαάκεζ έκακ 

ααζζηυ ηακυκα ηδξ ζηαηζηήξ ηαζ ηαηαθένκεζ κα ζηήζεζ ημκ πφνβμ ημο. Αοηή υιςξ δεκ είκαζ πάκηα 

δ ηαηάθθδθδ δζαδζηαζία ηδκ μπμία πνέπεζ κα αημθμοεμφιε ηαηά ηδκ δζδαζηαθία. Μμθμκυηζ 

πμθθέξ θμνέξ ημ ιάεδια απυ ημ πάεδια είκαζ ίζςξ δ πζμ απμηεθεζιαηζηή ιμνθή ιάεδζδξ, 

εκημφημζξ δεκ ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ είκαζ ηαζ δ πζμ πνυζθμνδ βζα ηδκ δζδαζηαθία. Δκχ θμζπυκ 

μζ κυιμζ ημο Thorndike ανίζημοκ άιεζδ εθανιμβή ζηδκ ζπμθζηή πνάλδ, δ ιάεδζδ ιε δμηζιή ηαζ 

θάεμξ δεκ πνμζθένεηαζ βζα ζοζηδιαηζηή παζδαβςβζηή αλζμπμίδζδ. 
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Ζ ιεβαθφηενδ ζοιαμθή ημο Thorndike ζηδκ ιάεδζδ ηαζ ηδκ δζδαζηαθία δεκ έβηεζηαζ υιςξ 

ηυζμ ζημοξ κυιμοξ ηδξ ιάεδζδξ, ημοξ μπμίμοξ δζαηφπςζε, αθθά ηονίςξ ζημ βεβμκυξ υηζ πνχημξ 

αοηυξ ηυκζζε ημκ νυθμ ηςκ ηζκήηνςκ βζα ηδκ ιάεδζδ, υπςξ εα δμφιε παναηάης. 

 

7.5.3. Λεηηνπξγηθή εμάξηεζε 

πςξ έπμοιε ζδιεζχζεζ παναπάκς, μζ ζοιπενζθμνζζηέξ εηηζκμφκ απυ ηδκ πεπμίεδζδ υηζ δ 

ζοιπενζθμνά ανίζηεηαζ οπυ ημκ έθεβπμ ημο πενζαάθθμκημξ, ηδξ ιάεδζδξ. Με ηα πεζνάιαηά ημο μ 

Thorndike έδεζλε υηζ δ ζοιπενζθμνά νοειίγεηαζ (άνα εθέβπεηαζ) απυ ηζξ ζοκέπεζέξ ηδξ. Σα 

πεζναιαηυγςα ιαεαίκμοκ κα επζθέβμοκ ιμνθέξ ζοιπενζθμνάξ ακάθμβα ιε ηζξ ζοκέπεζεξ, μζ 

μπμίεξ πνμηαθμφκηαζ απυ αοηέξ. Ζ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ ιζαξ ιμνθήξ ζοιπενζθμνάξ αολάκεηαζ, 

υηακ αημθμοεμφκ εοπάνζζηεξ ζοκέπεζεξ ηαζ ιεζχκεηαζ, υηακ αημθμοεμφκ δοζάνεζηεξ. Καη‘ αοηυκ 

ημκ ηνυπμ ιζα ιμνθή ζοιπενζθμνάξ βίκεηαζ θεζημονβζηυ ενβαθείμ ημ μπμίμ πνμηαθεί εοπάνζζηεξ 

ζοκέπεζεξ. Γζ‘ αοηυκ ημκ θυβμ αοηή δ ιμνθή ιάεδζδξ μκμιάγεηαζ θεζημονβζηή ελάνηδζδ, δζυηζ δ 

ιάεδζδ ιζαξ ζοιπενζθμνάξ βίκεηαζ ημ ενβαθείμ, ημ υνβακμ, ημ ιέζμκ, ημ μπμίμ πνμηαθεί 

ζοβηεηνζιέκεξ ζοκέπεζεξ. ηδκ θεζημονβζηή ελάνηδζδ μζ ζοκέπεζεξ, μζ μπμίεξ αημθμοεμφκ ιζα 

ιμνθή ζοιπενζθμνάξ ηαεμνίγμοκ ακ εα επακειθακζζεεί ζημ ιέθθμκ.  

Σδκ ιμνθή αοηή ιάεδζδξ ιεθέηδζε μ Burrhus F. Skinner (1904-1990) ηαζ μζ εθανιμβέξ 

ηδξ ζηδκ ζπμθζηή ηάλδ έηακακ πάηαβμ ηαηά ηδκ δεηαεηία ημο 1960. Σα πεζνάιαηά ημο (ηονίςξ ιε 

πενζζηένζα) έβζκακ ιε ιζα εζδζηή ζοζηεοή ηδκ μπμία επζκυδζε μ ίδζμξ, ημ βκςζηυ Skinner-box. Ζ 

ιάεδζδ ζημ πνχημ ζηάδζμ ηδξ θεζημονβζηήξ ελάνηδζδξ ημο Skinner ανπίγεζ επίζδξ ιε δμηζιή ηαζ 

θάεμξ, αθθά ζηδκ ζοκέπεζα ηαηεοεφκεηαζ ζοκεζδδηά ιε αάζδ έκα πνυβναιια εκζζπφζεςκ. Ο 

πεζναιαηζζηήξ υιςξ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή δεκ εκδζαθένεηαζ κα εκζζπφζεζ απθχξ ιζα οθζζηάιεκδ 

ιμνθή ζοιπενζθμνάξ ηαζ κα αολήζεζ έηζζ ηζξ πζεακυηδηεξ επακειθάκζζήξ ηδξ, αθθά ζημπεφεζ 

ζηδκ δδιζμονβία κέςκ ιμνθχκ ζοιπενζθμνάξ. Γζα κα ημ επζηφπεζ αοηυ αημθμοεεί ηδκ ελήξ 

δζαδζηαζία: Ακαθφεζ πνχηα ηδκ επζεοιδηή ζοιπενζθμνά ζηα πζμ απθά ηδξ ζημζπεία ηαζ ηα 

ηαλζκμιεί ακάθμβα ιε ηδκ ζεζνά ηδξ ειθάκζζήξ ημοξ. Με αάζδ ηδκ ζεζνά αοηή εα πνμπςνήζεζ 

επίζδξ δ δζαδζηαζία πνυζηηδζδξ ηδξ κέαξ ζοιπενζθμνάξ. Βαειζαία φζηενα απυ αοηυ εκζζπφμκηαζ 

ηα ζημζπεία ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηα μπμία ζοββεκεφμοκ πνμξ ηδκ επζεοιδηή (ηεπκζηή ηδξ 

πνμμδεοηζηήξ πνμζέββζζδξ ημο ζηυπμο). Μεβάθδξ ζδιαζίαξ πάκηςξ είκαζ δ βεκκαζυδςνδ 

εκίζποζδ ζηα ανπζηά ζηάδζα. Με ημκ ηνυπμ αοηυκ ηα πενζζηένζα ημο Skinner έιαεακ κα 

πμνεφμοκ, κα παίγμοκ πζβη-πμβη, κα παίγμοκ ιζα ιεθςδία ζημ λοθυθςκμ ηθπ.  

Μζα ζδιακηζηή δζαθμνά ακάιεζα ζηδκ ηθαζζηή ηαζ ζηδκ θεζημονβζηή ελάνηδζδ ανίζηεηαζ 

ζηδκ εκίζποζδ. Δκχ ζηδκ ηθαζζηή ελάνηδζδ δ εκίζποζδ δίκεηαζ πνζκ απυ ηδκ ακηίδναζδ, ζηδκ 

θεζημονβζηή ελάνηδζδ δ εκίζποζδ αημθμοεεί ηδκ επζηοπδιέκδ ζοιπενζθμνά. ηα πεζνάιαηα ημο 

Παοθχθ μ μνβακζζιυξ εκζζπφεηαζ πνχηα, βζα κα δχζεζ ηδκ ελανηδιέκδ ακηίδναζδ, ζε εηείκα ημο 

Skinner εκζζπφεηαζ, ιυκμκ αθμφ ακηζδνάζεζ ηαηά ηνυπμκ επζεοιδηυ.  
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7.5.3.1. Πνμβνάιιαηα εκζζπύζεςκ 

Σμ ηθεζδί ηδξ θεζημονβζηήξ ελάνηδζδξ απμηεθμφκ μζ εκζζπφζεζξ. Απυ ηδκ ζςζηή πνήζδ ηςκ 

εκζζπφζεςκ ελανηάηαζ δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ ιάεδζδξ. Ζ πεζναιαηζηή ένεοκα ημο Skinner 

ζπεηζηά ιε ηζξ εκζζπφζεζξ έδςζε πμθοάνζειεξ εκδζαθένμοζεξ παναηδνήζεζξ, μζ μπμίεξ έπμοκ 

πναηηζηή ζδιαζία ηαζ βζα ηδκ ζπμθζηή ιάεδζδ. Μζα απυ ηζξ ααζζηυηενεξ ζπεηζηέξ δζαπζζηχζεζξ 

ημκίγεζ υηζ δ εκίζποζδ πνέπεζ κα είκαζ ιενζηή, χζηε κα απμθεφβεηαζ μ ημνεζιυξ, δδθ. κα ιδκ 

εκζζπφεηαζ μ μνβακζζιυξ βζα ηάεε επζεοιδηή ακηίδναζδ, αθθά δ εκίζποζδ κα δίκεηαζ φζηενα απυ 

ιενζηέξ επζεοιδηέξ ακηζδνάζεζξ. Πνέπεζ ιε άθθα θυβζα κα βίκεηαζ αοηυ ημ μπμίμ ζοιααίκεζ ιε ημκ 

παίπηδ ηδξ νμοθέηαξ, o μπμίμξ εκζζπφεηαζ ιενζηέξ ιυκμκ θμνέξ ηαζ υπζ φζηενα απυ ηάεε πανηίδα. 

Οζ ένεοκεξ ημο Skinner απέδεζλακ υηζ δ ιενζηή εκίζποζδ ζζπονμπμζεί ηδκ ακηίζηαζδ ζηδκ 

απυζαεζδ. Σμ οπμηείιεκμ εηηεθεί ηδκ επζεοιδηή εκένβεζα, πςνίξ κα λένεζ ακ εα αημθμοεήζεζ 

μπςζδήπμηε εκίζποζδ, ιμθμκυηζ αέααζα ηδκ πενζιέκεζ.  

 

7.5.3.2. Αβςβή ηαζ δζαιόνθςζδ ηδξ πνμζςπζηόηδηαξ 

Ο Skinner ζοιιενίγεηαζ ημκ πενζααθθμκηζηυ κηεηενιζκζζιυ ημο Watson, ηαεχξ δέπεηαζ υηζ 

υθεξ μζ ιμνθέξ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ιαξ απμπηήεδηακ φζηενα απυ εκζζπφζεζξ ηζξ μπμίεξ δεπηήηαιε 

απυ ημ πενζαάθθμκ. Οζ εκζζπφζεζξ αοηέξ αέααζα ηαεμνίγμκηαζ απυ πμθθμφξ πανάβμκηεξ. Ακ εα 

ιπμνμφζε κα απμπηήζεζ ηακείξ ημκ έθεβπμ υθςκ αοηχκ ηςκ παναβυκηςκ, εα ιπμνμφζε κα 

δζαιμνθχζεζ ημκ παναηηήνα ηαζ κα δζαπθάζεζ ηδκ πνμζςπζηυηδηα ημο ακενχπμο ηαηά αμφθδζδ, 

υπςξ μ βθφπηδξ ημ ένβμ ημο. 

Ζ αβςβή ηαηά ηδκ ακηίθδρδ ημο Skinner δεκ είκαζ ηίπμηε άθθμ πανά δ δζαδζηαζία 

ιεηααμθχκ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ιε αάζδ ηζξ εκζζπφζεζξ. ζμ πενζζζυηενμ εκζζπφεηαζ ιζα ιμνθή 

ζοιπενζθμνάξ, ηυζμ πενζζζυηενμ παβζχκεηαζ ηαζ ηυζμ πενζζζυηενμ βίκεηαζ ακεεηηζηή ζηδκ 

απυζαεζδ. Ο έπαζκμξ ηαζ δ ακαβκχνζζδ είκαζ μζ ααζζηυηενεξ εκζζπφζεζξ ηζξ μπμίεξ πνδζζιμπμζεί 

μ δάζηαθμξ ηαζ βζ‘ αοηυ απμηεθμφκ ηα ζπμοδαζυηενα ιέζα ηδξ αβςβήξ. Σδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα 

ηςκ πμζκχκ ηαζ βεκζηυηενα ηςκ ανκδηζηχκ εκζζπφζεςκ ηδκ εεςνεί ακηίεεηα ιδδαιζκή. Πζζηεφεζ 

υηζ μζ πμζκέξ δεκ ιπμνμφκ κα ελαθείρμοκ ιζα ακεπζεφιδηδ ζοιπενζθμνά, αθθά απθχξ ηδκ 

ηαηαζηέθθμοκ πνμζςνζκά. Ζ ηαθφηενδ δοκαηυηδηα κα ελαθείρμοιε ιζα ακεπζεφιδηδ ιμνθή 

ζοιπενζθμνάξ είκαζ κα ηδκ αβκμήζμοιε, δδθ. κα ιδκ ηδκ εκζζπφζμοιε μφηε εεηζηά μφηε ανκδηζηά.  

οπκά αέααζα πνμζπαεεί o δάζηαθμξ ιέζα ζηδκ ηάλδ κα αβκμήζεζ ιζακ ακεπζεφιδηδ 

ζοιπενζθμνά ηςκ ιαεδηχκ ημο ηαζ δ ακηζιεηχπζζή ημο αοηή δεκ έπεζ απμηεθεζιαηζηυηδηα, 

βεβμκυξ ημ μπμίμ ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ πνμξ ηδκ ααζζηή εέζδ ημο Skinner βζα αβκυδζδ ηδξ 

ακεπζεφιδηδξ ζοιπενζθμνάξ. Δπ‘ αοημφ πνέπεζ κα παναηδνήζμοιε υηζ πμθθέξ θμνέξ δεκ έπεζ 

ιεβάθδ ζδιαζία ακ δ επίδναζδ ιζαξ εκένβεζαξ είκαζ εοπάνζζηδ ή δοζάνεζηδ, αθθά ηονίςξ ακ δ 

ακηίδναζδ αοηή εεςνείηαζ απυ ημ οπμηείιεκμ ςξ ζδιακηζηή. Γεκ απμηθείεηαζ ελάθθμο δ 

ζοιπενζθμνά αοηή κα εκζζπφεηαζ απυ ηδκ ηάλδ, επεζδή ανέζεζ ζημοξ ζοιιαεδηέξ ή ημοξ ηάκεζ 

εκηφπςζδ. Καηά ημκ ίδζμ ηνυπμ είκαζ επίζδξ δοκαηυκ δ πμζκή ή δ επίπθδλδ, δ μπμία δίκεηαζ απυ 

ημκ δάζηαθμ ςξ ανκδηζηή εκίζποζδ, κα αζχκεηαζ απυ ημκ ιαεδηή ςξ εεηζηή εκίζποζδ, ζδζαίηενα 
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αέααζα απυ μνζζιέκα παζδζά. Γζα κα έπεζ θμζπυκ ηα ακαιεκυιεκα εεηζηά απμηεθέζιαηα δ ζηυπζιδ 

αβκυδζδ ηαζ βεκζηυηενα βζα κα θεζημονβεί πνμξ ηδκ επζεοιδηή ηαηεφεοκζδ ημ ζφζηδια ηςκ 

εκζζπφζεςκ, εα πνέπεζ δάζηαθμξ ηαζ ιαεδηέξ ηδξ ηάλδξ κα έπμοκ ημ ίδζμ πενίπμο ζφζηδια αλζχκ, 

πνάβια ημ μπμίμ δεκ ιπμνμφιε κα ημ πνμτπμεέζμοιε πάκηα, ζδίςξ ζηζξ ιεβαθφηενεξ ααειίδεξ ηαζ 

ηάλεζξ ηδξ εηπαίδεοζδξ.  

Καιία άθθδ ίζςξ εεςνία ηδξ ιάεδζδξ δεκ έδςζε ηυζα ενεείζιαηα ζηδκ δζδαηηζηή πνάλδ 

υζμ δ εεςνία ηδξ θεζημονβζηήξ ελάνηδζδξ. Ο B. Skinner δεκ πενζμνίζηδηε ζηζξ ένεοκεξ ζημ 

ενβαζηήνζμ ηαζ ζηζξ παναηδνήζεζξ ημο βζα ηδκ ιάεδζδ ηςκ γχςκ, αθθά ακέθααε ηδκ δφζημθδ 

πνμζπάεεζα κα επεηηείκεζ ηδκ εεςνία ημο ζηδκ ζπμθζηή αίεμοζα ηαζ κα ηδκ εθανιυζεζ ζηδκ 

δζδαηηζηή πνάλδ. Γεκ πεζναιαηίζηδηε ιυκμ ιε πμκηίηζα ηαζ πενζζηένζα, αθθά ηαηαπζάζηδηε 

επίζδξ ζμαανά ιε ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ιαεαίκεζ μ ιαεδηήξ ζηδκ αίεμοζα. Πανυθα αοηά μ 

Skinner δεκ ιπυνεζε, ηζ μφηε ήηακ δοκαηυκ αέααζα, κα λεθφβεζ απυ ηα δεζιά ηδξ ίδζαξ ημο ηδξ 

εεςνίαξ, ιζαξ εεςνίαξ απυθοηα ζοιπενζθμνζζηζηήξ ηαζ ιδπακζζηζηήξ. ηα πθαίζζα ιζαξ ηέημζαξ 

εεςνίαξ δεκ έπμοκ εέζδ ιμνθέξ ιάεδζδξ ηαζ αβςβήξ, μζ μπμίεξ έπμοκ ζπέζδ ιε αλίεξ, επζθμβέξ 

ηαζ απμθάζεζξ, αοημπναβιάηςζδ, αοημηαηεφεοκζδ ηαζ αοημαβςβή. Ζ αβςβή ελζζχκεηαζ ιε ηδκ 

εηβφικαζδ ηαζ ηδκ πθφζδ εβηεθάθμο, αθμφ ηαηά ημκ Skinner μ «αοηυκμιμξ άκενςπμξ είκαζ ιζα 

μοημπία».  

ηδκ ζοκέπεζα εα ακαθενεμφιε ζε ιενζηέξ πναηηζηέξ ηαζ πμθφ ζπμοδαίεξ βζα ηδκ 

ζφβπνμκδ επμπή εθανιμβέξ ηδξ εεςνίαξ ημο Skinner. 

 

7.5.3.3. Ο έπαζκμξ ημο δαζηάθμο 

πζ ιυκμκ μ Skinner αθθά υθμζ μζ ζοιπενζθμνζζηέξ ημκίγμοκ ηδκ ζδιαζία ηςκ εεηζηχκ 

εκζζπφζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ μ έπαζκμξ ημο δαζηάθμο εεςνείηαζ ςξ ιία απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ 

εκζζπφζεζξ. πςξ ζδιεζχζαιε παναπάκς, ζφιθςκα ιε ημκ πνοζυ ηακυκα ηςκ ζοιπενζθμνζζηχκ, 

πνέπεζ κα ζηδνίγμοιε ηδκ ιάεδζδ ζηζξ εεηζηέξ εκζζπφζεζξ ηδξ εεηζηήξ ζοιπενζθμνάξ ηαζ κα 

αβκμμφιε ηζξ ακεπζεφιδηεξ ιμνθέξ ζοιπενζθμνάξ. Ακ εεθήζμοιε κα αημθμοεήζμοιε ημκ ηακυκα 

αοηυκ ζηδκ ηάλδ, πνέπεζ κα ζοζηήκμοιε ζημοξ δαζηάθμοξ κα δίκμοκ ζημοξ ιαεδηέξ 

απμηθεζζηζηά εεηζηέξ εκζζπφζεζξ ηαζ κα πνδζζιμπμζμφκ ζοπκά ημκ έπαζκμ, αθμφ είκαζ πνμθακέξ 

υηζ ιεηά απυ ημκ έπαζκμ ημο δαζηάθμο μ ιαεδηήξ πνέπεζ ιάθθμκ κα αζζεάκεηαζ εοπάνζζηα.  

Πανά ηδκ βεκζηυηενδ απμδμπή ηδξ ζδιαζίαξ ημο επαίκμο ημο δαζηάθμο ςξ εεηζηήξ 

εκίζποζδξ ηαζ πανά ηδκ βεκζηυηενδ δζαπίζηςζδ υηζ μζ δάζηαθμζ είκαζ βεκζηχξ πμθφ θεζδςθμί 

ζηδκ πνήζδ ημο επαίκμο ζηδκ ηάλδ δεκ ιπμνεί ηακείξ κα εειεθζχζεζ ιε αάζδ ηζξ δζαπζζηχζεζξ 

αοηέξ ηδκ ζφζηαζδ πνμξ ημοξ δαζηάθμοξ κα επαζκμφκ ζοπκά ημοξ ιαεδηέξ ημοξ. Γζυηζ ημ 

ζδιακηζηυηενμ πνμθακχξ δεκ είκαζ δ εκζζποηζηή θεζημονβία ημο επαίκμο, αθθά δ 

επακαηνμθμδμηζηή. ηδκ πενίπηςζδ ιάθζζηα αοηή ζζπφεζ ςξ ααζζηυξ ηακυκαξ –ηαζ ιάθζζηα 

πςνίξ ελαζνέζεζξ- υηζ μ δάζηαθμξ πνέπεζ κα δίκεζ ζοπκά ζημοξ ιαεδηέξ ημο επακαηνμθμδυηδζδ, 

χζηε κα λένμοκ πμφ ανίζημκηαζ ηαζ ηί πνέπεζ κα ηάκμοκ πεναζηένς.  
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Απυ ηδκ ζημπζά ηςκ ηζκήηνςκ ιάεδζδξ ιζα δζαηφπςζδ ημο δαζηάθμο, δ μπμία οπμδδθχκεζ 

ακαβκχνζζδ ημο ιαεδηή βζα ηάηζ ημ μπμίμ έηακε ζςζηά, πνέπεζ κα οπμδδθχκεζ επίζδξ υηζ δίκεζ 

ημκ έπαζκμ βζα ηδκ ζοβηεηνζιέκδ επίδμζδ ημο ιαεδηή ηαζ υπζ δζυηζ επέηοπε ηάηζ ηαθφηενμ ζε 

ζφβηνζζδ πνμξ ημοξ άθθμοξ ιαεδηέξ. Γζυηζ ζζπφεζ ςξ ηακυκαξ υηζ ακαθμνέξ ζε ζηακυηδηεξ μζ 

μπμίεξ εεςνμφκηαζ ςξ αιεηάαθδηεξ («ια, είζαζ πνάβιαηζ ηαθέκημ!») δεκ πνέπεζ πμηέ κα βίκμκηαζ. 

πςξ δεκ πνέπεζ επίζδξ πμηέ κα πνμαάθθεζ μ δάζηαθμξ έκακ ιαεδηή ςξ πνυηοπμ, ηονίςξ δζυηζ 

ηαη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ ιπμνμφκ κα δδιζμονβδεμφκ ημζκςκζηέξ ζοβηνμφζεζξ ιε ημοξ άθθμοξ 

ιαεδηέξ. Ακ ακηίεεηα έκαξ ιαεδηήξ πθδνμθμνείηαζ υηζ επέηοπε έκακ ζηυπμ ημκ μπμίμ επζδζχηεζ, 

ακελάνηδηα απυ ηζξ επζδυζεζξ ηςκ άθθςκ ζοιιαεδηχκ ημο, ηαζ δεπεεί βζα αοηυ ηδκ ακάθμβδ 

επακαηνμθμδυηδζδ απυ ημκ δάζηαθμ ημ βεβμκυξ αοηυ επεκενβεί πμθφ εεηζηά ζηδκ 

δναζηδνζμπμίδζδ ηςκ ηζκήηνςκ ιάεδζδξ.  

 

7.5.3.4. Πνμβναιιαηζζιέκδ δζδαζηαθία 

Τπυ ηδκ επήνεζα ημο ζοιπενζθμνζζιμφ δ ιάεδζδ δζενεοκήεδηε ηαηανπήκ απμηθεζζηζηά 

ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα ζε ιεβάθδ έηηαζδ ιε πεζναιαηζηέξ ένεοκεξ ηονίςξ ιε γχα. Μεηά απυ ημκ α΄ 

παβηυζιζμ πυθειμ δ πνμζμπή ηςκ ενεοκδηχκ επζηεκηνχεδηε ζημκ άκενςπμ ιε πνμελάνπμκηα 

ημκ Β. Skinner, μζ απυρεζξ ημο μπμίμο έβζκακ ακηζηείιεκμ έκημκςκ επζζηδιμκζηχκ ζογδηήζεςκ 

ηαηά ηδκ δεηαεηία ημο 1960. Σζξ εεαιαηζηέξ ημο επζηοπίεξ ηζξ ζηήνζλε μ Skinner ζε δομ ααζζηέξ 

ανπέξ, α) ηδξ πνμμδεοηζηήξ πνμζέββζζδξ ημο ζηυπμο ηαζ α) ηδξ ζπεδζαζιέκδξ εκίζποζδξ. 

Πνμηεζιέκμο π.π. κα ζπεδζάζεζ ηδκ δζδαζηαθία ιζαξ δελζυηδηαξ, μ εζδζηυξ ακαθαιαάκεζ ηαηανπήκ 

ηδκ ακάθοζδ ηδξ επζεοιδηήξ ζοιπενζθμνάξ ζηα ζημζπεία ηδξ ηαζ αημθμοεεί ιζα βεκκαζυδςνδ 

ζηδκ ανπή εκίζποζδ ηαζ ηδξ παναιζηνήξ πνμζέββζζδξ ημο επζεοιδημφ ζηυπμο ηαζ ιζα 

πνμβναιιαηζζιέκδ εκίζποζδ ηςκ παναπένα αδιάηςκ. Καζ επεζδή πνμβναιιαηίγεηαζ ηαηά ημκ 

ίδζμ ηνυπμ αοζηδνά ηαζ μνβακχκεηαζ ζοζηδιαηζηά ιζα μπμζαδήπμηε εκυηδηα δζδαζηαθίαξ, βζα 

αοηυ πήνε ημ υκμια «πνμβναιιαηζζιέκδ δζδαζηαθία» δ ιέεμδμξ δ μπμία ζηδνίγεηαζ ζηζξ ανπέξ 

ηδξ θεζημονβζηήξ ελάνηδζδξ. διεζχκμοιε υηζ ζηζξ ανπέξ ηδξ πνμβναιιαηζζιέκδξ δζδαζηαθίαξ 

ζηδνίγμκηαζ ζήιενα πμθθά εηπαζδεοηζηά πνμβνάιιαηα, ηα μπμία πνμζθένμκηαζ ιέζς ηςκ 

δθεηηνμκζηχκ οπμθμβζζηχκ.  

Ζ ιέεμδμξ αοηή δδιζμονβήεδηε απυ ημκ Skinner ιε ζημπυ κα ελαζθαθίζεζ ζδεχδεζξ ηαηά 

ημ δοκαηυκ πνμτπμεέζεζξ ηαζ άνζζηα απμηεθέζιαηα ιάεδζδξ, πεδίμ ζημ μπμίμ έπεζ ηαηά ηδκ 

άπμρή ημο απμηφπεζ δ παναδμζζαηή Γζδαηηζηή. Πάκς θμζπυκ ζηζξ δομ ααζζηέξ ανπέξ ζηζξ μπμίεξ 

ακαθέναιε ζηήνζλε μ Skinner ιενζημφξ ηακυκεξ ημοξ μπμίμοξ πνέπεζ κα αημθμοεεί δ 

πνμβναιιαηζζιέκδ δζδαζηαθία: 

 1. Ο ιαεδηήξ πνέπεζ κα ζοιιεηέπεζ εκενβδηζηά ζηα αήιαηα ηδξ ιάεδζδξ.  

2. Ο ιαεδηήξ πνέπεζ κα πθδνμθμνείηαζ αιέζςξ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ πνμζπαεεζχκ ημο.  

3. Ο ιαεδηήξ πνέπεζ κα δζμνεχκεζ αιέζςξ ηα θάεδ ηα μπμία ηάκεζ.  

4. Ο ιαεδηήξ πνέπεζ κα παίνκεζ ημ ιέβζζημκ ηςκ εκζζπφζεςκ. 
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Σμ ιεβαθφηενμ, ηαεχξ θαίκεηαζ, πνυαθδια ηδξ πνμβναιιαηζζιέκδξ δζδαζηαθίαξ είκαζ 

ιέπνζ ζηζβιήξ δ πμζυηδηα ηςκ πνμβναιιάηςκ. Ζ πνμβναιιαηζζιέκδ δζδαζηαθία είκαζ ηυζμ ηαθή 

υζμ ηα πνμβνάιιαηα. Αθθά ηαζ ηα πνμβνάιιαηα ιε ηδκ ζεζνά ημοξ είκαζ ηυζμ ηαθά υζμ μζ 

πνμβναιιαηζζηέξ, μζ μπμίμζ ηα ηάκμοκ. Καζ ακαιθζζαήηδηα μζ πνμβναιιαηζζηέξ πμζηίθθμοκ ςξ 

πνμξ ηζξ ζηακυηδηεξ, υπςξ πμζηίθθμοκ μζ δάζηαθμζ βεκζηά ηαζ μζ ζοββναθείξ δζδαηηζηχκ αζαθίςκ. 

Πένα υιςξ απυ ηζξ ζηακυηδηεξ δ ζφκεεζδ πνμβναιιάηςκ απαζηεί θνμκηίδα, επζιέθεζα ηαζ 

ελεζδίηεοζδ. Ζ ενβαζία αοηή θμζπυκ δεκ ιπμνεί κα βίκεζ ζηακμπμζδηζηά απυ ιενζημφξ 

πνμζηζζιέκμοξ ή αθμζζςιέκμοξ, αθθά απαζηεί ηδκ ζοκενβαζία εζδζηχκ. Ζ ιέπνζ ηχνα πναηηζηή 

πάκηςξ δεκ θαίκεηαζ κα ημ παίνκεζ ζμαανά οπυρδ αοηυ. Σα πενζζζυηενα πνμβνάιιαηα 

πνμβναιιαηζζιέκδξ δζδαζηαθίαξ είκαζ βναιιέκα απυ έκα ιυκμκ άημιμ. Ζ ελάπθςζδ ηςκ 

δθεηηνμκζηχκ οπμθμβζζηχκ ηαζ μ πεζναζιυξ ηςκ ειπμνζηχκ ζοιθενυκηςκ πθδιιφνζζακ ηδκ 

αβμνά ιε πνμβνάιιαηα αιθίαμθδξ πμζυηδηαξ, ηα μπμία απεζθμφκ κα εάρμοκ υθμ ημ ηίκδια ζε 

ιζα πζμκμζηζαάδα επζπυθαζςκ αοημζπεδζαζιχκ, μζ πενζζζυηενμζ απυ ημοξ μπμίμοξ ανημφκηαζ 

ζηδκ ιεηαθμνά ζε πνμβναιιαηζζιέκδ ιμνθή ημο πενζεπμιέκμο ηςκ ζοκδεζζιέκςκ, ηαζ ιάθζζηα 

ηςκ πεζνυηενςκ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ, εβπεζνζδίςκ. 

 Έκαξ ααζζηυξ θυβμξ βζα ημκ μπμίμ ιενζημί απμννίπημοκ ηδκ πνμβναιιαηζζιέκδ 

δζδαζηαθία είκαζ επεζδή θμαμφκηαζ υηζ μζ οπμθμβζζηέξ (ιδπακέξ ιάεδζδξ) εα οπμηαηαζηήζμοκ 

ημκ δάζηαθμ. Ακ αέααζα μ νυθμξ ημο δαζηάθμο έπεζ ζε έκακ ααειυ ιδπακζηυ παναηηήνα, μζ 

ιδπακέξ εα ιπμνμφζακ ζε ιζακ ακάθμβδ έηηαζδ κα ακαθάαμοκ αοηυ ημ ένβμ ημο. Ακ ζηυπμξ ηδξ 

δζδαζηαθίαξ είκαζ κα επακαθαιαάκεζ μ ιαεδηήξ ιε ημ κζ ηαζ ιε ημ ζίβια υ,ηζ είπε μ δάζηαθμξ, 

ηυηε δ ιδπακή ιπμνεί ελίζμο ή ηαζ ηαθφηενα αηυιδ κα εηπθδνχζεζ αοηήκ ηδκ απμζημθή. H 

πνμζθμνά υιςξ ημο δαζηάθμο δεκ θηάκεζ ιυκμκ ιέπνζξ εηεί. Γζα αοηυ ηαζ δεκ οπάνπεζ άιεζμξ 

ηίκδοκμξ κα ημκ εηημπίζεζ δ ιδπακή. H ιδπακή ιάθζζηα ημο είκαζ πνήζζιδ, δζυηζ ιπμνεί κα ημκ 

απαθθάλεζ απυ ενβαζίεξ ηδξ νμοηίκαξ ηαζ κα ημο δχζεζ ηδκ δοκαηυηδηα κα αθζενχκεζ 

πενζζζυηενμ πνυκμ ζηζξ ηαεαοηυ παζδαβςβζηέξ ημο αζπμθίεξ. 

Γεκ ιπμνεί θμζπυκ κα πάνεζ ηακείξ ζηα ζμαανά ημκ θυαμ υηζ μζ οπμθμβζζηέξ ηαζ δ 

πνμβναιιαηζζιέκδ δζδαζηαθία βεκζηυηενα εα δδιζμονβήζμοκ έκα πνμθεηάνζμ άκενβςκ 

δαζηάθςκ. Οφηε ιπμνεί κα αιθζζαδηήζεζ ηακείξ ηδκ πνδζζιυηδηά ημοξ, ακ πάνεζ οπυρδ ημο ηδκ 

απμηεθεζιαηζηή ημοξ πνδζζιμπμίδζδ ζηδκ ηαπφννοειδ εηπαίδεοζδ ή επζιυνθςζδ ημο 

πνμζςπζημφ. Δίκαζ ηέθμξ βεβμκυξ υηζ μνζζιέκεξ βκχζεζξ (π.π. λέκεξ βθχζζεξ) πνμζθένμκηαζ 

ηαθφηενα βζα πνμβναιιαηζζιέκδ δζδαζηαθία απυ υ,ηζ άθθεξ. πςξ υιςξ ηάεε ιέεμδμξ 

ααζζζιέκδ ζηδκ ιεθέηδ ηάπμζαξ εζδζηήξ υρδξ ηδξ ιάεδζδξ, έηζζ ηαζ δ πνμβναιιαηζζιέκδ 

δζδαζηαθία επζηοβπάκεζ ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ ζηακμπμζδηζηά απμηεθέζιαηα, ηαοηυπνμκα 

υιςξ παναιέκεζ ακεπανηήξ ςξ βεκζηή ιέεμδμξ ιάεδζδξ. 

 

7.5.4. Κνηλσληνγλσζηηθή ζεσξία 

Ζ ημζκςκζμβκςζηζηή εεςνία (social cognitive theory) έπεζ ηζξ νίγεξ ηδξ ζημκ 

ζοιπενζθμνζζιυ, ημκ οπενααίκεζ υιςξ, ηαεχξ εκηάζζεζ ζημ ακηζηείιεκμ ελέηαζδξ πεπμζεήζεζξ 
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ηαζ πνμζδμηίεξ ημο ιαεδηή, ηζξ μπμίεξ απμηθείεζ ςξ ακηζηείιεκα ελέηαζδξ μ ζοιπενζθμνζζιυξ. 

Δηπνυζςπμξ ηδξ πνμζέββζζδξ αοηήξ είκαζ μ Albert Bandura (1925 - ), μ μπμίμξ πενζβνάθεζ ηδκ 

ζοιπενζθμνά ημο ακενχπμο ςξ αθθδθεπίδναζδ παναβυκηςκ βκςζηζηχκ, ζοιπενζθμνζηχκ ηαζ 

πενζααθθμκηζηχκ ηαζ υπζ απθχξ ςξ απμηέθεζια ηςκ εκζζπφζεςκ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα δ 

ημζκςκζμβκςζηζηή εεςνία ιεθεηάεζ ηζξ δζαδζηαζίεξ μζ μπμίεξ αμδεμφκ ημ άημιμ κα ιάεεζ, 

παναηδνχκηαξ ηδκ ζοιπενζθμνά ηςκ άθθςκ ηαζ ηαη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ κα απμπηήζεζ ζηαδζαηά 

ημκ έθεβπμ ηδξ ίδζαξ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημο.  

Αθεηδνία θμζπυκ ηδξ ημζκςκζμβκςζηζηήξ εεςνίαξ απμηεθεί δ άπμρδ υηζ μ άκενςπμξ 

ιαεαίκεζ υπζ ιυκμ ιε αάζδ ηζξ εκζζπφζεζξ ηαζ ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ζοκεπεζχκ ηςκ δζάθμνςκ 

ιμνθχκ ζοιπενζθμνάξ, αθθά ιαεαίκεζ επίζδξ παναημθμοεχκηαξ ηδκ ζοιπενζθμνά ηςκ άθθςκ 

ηαζ ηαη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ έπεζ ηδκ δοκαηυηδηα ηαζ ηδκ εοηαζνία κα ιαεαίκεζ απυ ηζξ ειπεζνίεξ ηςκ 

άθθςκ. Έπεζ δδθ. ηδκ δοκαηυηδηα ηαζ ηδκ εοηαζνία κα απμδέπεηαζ ηαζ κα μζηεζμπμζείηαζ ηνυπμοξ 

ζοιπενζθμνάξ ηαζ ειπεζνίεξ ηςκ άθθςκ ζε πμθφ ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια, πςνίξ κα πνεζάγεηαζ 

κα πενάζεζ απυ ημ ζηάδζμ ηδξ δμηζιήξ ηαζ ημο θάεμοξ. Μυκμκ έηζζ ελάθθμο ιπμνεί κα επζγήζεζ, 

δζυηζ ακ δεκ ηα ηαηάθενκε κα ιάεεζ ηαη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ, ηυηε ζηα πεκήκηα ημο πνυκζα δεκ εα 

έθηακε ίζςξ μφηε ζημ επίπεδμ ιάεδζδξ ηαζ δελζμηήηςκ εκυξ παζδζμφ πέκηε εηχκ. Μπμνμφιε 

θμζπυκ κα πμφιε υηζ δ ιάεδζδ ιέζς παναηήνδζδξ είκαζ δ μζημκμιζηυηενδ ιμνθή ιάεδζδξ, αθμφ 

απαζηεί ζοκήεςξ πμθφ θζβυηενμ πνυκμ απυ υ,ηζ πμθθέξ άθθεξ ιμνθέξ ιάεδζδξ. Σδκ ιάεδζδ αοηή 

βζα θυβμοξ ζοκημιίαξ εα ηδκ μκμιάγμοιε ζημ ελήξ «ημζκςκζηή ιάεδζδ».  

Καζ απυ ιζακ άθθδ άπμρδ υιςξ είκαζ μζημκμιζηή δ ημζκςκζηή ιάεδζδ. ηακ ιαεαίκμοιε 

παναηδνχκηαξ, ιζιμφιεκμζ ηαζ ηαοηζγυιεκμζ ιε άθθμοξ, δεκ είκαζ απαναίηδηδ δ εκίζποζδ ηδξ 

ζοιπενζθμνάξ ιαξ, δζυηζ δ ίδζα εκέπεζ ιέζα ηδξ ηδκ εκίζποζδ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηδκ μπμία 

ιζιμφιαζηε. Με ηδκ ημζκςκζηή ιάεδζδ ελάθθμο ιαεαίκμοιε ηυζα πμθθά ηαζ πμθφπθμηα 

πνάβιαηα, ηα μπμία βζα κα ηα ιάεμοιε ιε αάζδ ηδκ εκίζποζδ, εα έπνεπε κα έπμοιε πάκηα δίπθα 

ιαξ έκακ άκενςπμ κα νοειίγεζ ηζξ εεηζηέξ ηαζ ανκδηζηέξ εκζζπφζεζξ. 

Ζ δφκαιδ ημο παναδείβιαημξ εεςνμφκηακ πάκημηε πμθφ πζμ απμηεθεζιαηζηή απυ ηάεε 

δζδαζηαθία. Ίζςξ αέααζα επεζδή δ ιίιδζδ ζημ παζδί εεςνμφκηακ έιθοηδ, βζ‘ αοηυκ ημκ θυβμ 

πμθφ θίβμ είπε αζπμθδεεί ιε ημ εέια αοηυ δ επζζηήιδ. Ζ πεζναιαηζηή ένεοκα ηδξ ημζκςκζηήξ 

ιάεδζδξ άνπζζε ιεηά απυ ημ 1960 ηονίςξ απυ ημκ Α. Bandura ηαζ ημ επζηεθείμ ημο ζημ 

Πακεπζζηήιζμ Stanford ηδξ Καθζθυνκζαξ. Οζ πεζναιαηζηέξ ένεοκεξ ηδξ μιάδαξ ημο Stanford 

έδεζλακ υηζ ιε ηδκ ηαφηζζδ ιαεαίκεζ μ άκενςπμξ πμθφπθμηεξ εκένβεζεξ, μθυηθδνεξ ζεζνέξ 

ζοιπενζθμνάξ en bloc, εκχ ζοκήεςξ ιε ηδκ εκίζποζδ ιυκμκ ζημζπεία ζοιπενζθμνάξ 

μζηεζμπμζείηαζ. Καζ θοζζηά δ ιεηααμθή ηδξ ζοιπενζθμνάξ, δ ιάεδζδ, είκαζ πζμ απμηεθεζιαηζηή 

απυ ηδκ πανμοζίαζδ ή ηδκ εηηέθεζή ηδξ απυ έκα ιμκηέθμ πανά ιε ηδκ εκίζποζδ. 

 

7.5.4.1. Μάεδζδ ιε ιίιδζδ 

Σδκ απθή ιίιδζδ (παναηήνδζδ ηαζ εηηέθεζδ ιζαξ ιμνθήξ ζοιπενζθμνάξ) ηδκ ζοκακημφιε 

ηυζμ ζημκ άκενςπμ υζμ ηαζ ζηα γχα, ζηα μπμία απμηεθεί ιζα ζπμοδαία ιμνθή ιάεδζδξ. Ζ απθή 



Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηψλ Σεχρνο 1:  ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

ΔΑΗΣΤ - Σνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΣΔΚ) 64/488 

ιίιδζδ παίγεζ ζδζαίηενα ζδιακηζηυ νυθμ ηαηά ηδκ πνχζιδ παζδζηή δθζηία, υηακ ιε αοηήκ 

εκενβμπμζμφκηαζ ζπήιαηα ηαζ δμιέξ ζοιπενζθμνάξ, ηςκ μπμίςκ έπεζ ζοκηεθεζεεί δ 

κεονμθοζζμθμβζηή ςνίιακζδ. Σμ παζδί δζαιμνθχκεζ ηυηε ηζξ ηζκήζεζξ ημο, ηδκ πνμζςπζηή ημο 

βθχζζα, ημοξ ηνυπμοξ παζπκζδζμφ ιε ηα άθθα παζδζά ηθπ. ηδκ πνμζπμθζηή δδθ. δθζηία ημ παζδί 

ιζιείηαζ ηαηά πνμηίιδζδ ιμνθέξ ζοιπενζθμνάξ μζ μπμίεξ ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ ακάβηεξ ημο βζα 

άζηδζδ, π.π. θευββμοξ βζα ηδκ πνμθμνά ηςκ μπμίςκ είκαζ ήδδ χνζιμξ μ ζοκδοαζιυξ ηςκ 

θςκδηζηχκ πμνδχκ, θευββμοξ αοημιίιδζδξ ηαηά ηδκ δπμθαθία, ημ παζπκίδζ ηαζ ζδζαίηενα ημ 

παζπκίδζ νυθςκ ηθπ. Καζ πένα υιςξ απυ ηδκ δθζηία αοηή μ άκενςπμξ ιζιείηαζ ηαε‘ υθδ ηδκ 

δζάνηεζα ηδξ γςήξ ημο ηαζ ζδζαίηενα ηνυπμοξ ζοιπενζθμνάξ μζ μπμίμζ μδδβμφκ ζηδκ ζηακμπμίδζδ 

μνιχκ ηαζ ζηδκ απυηηδζδ δφκαιδξ ηαζ ελμοζίαξ, ακαβκχνζζδξ ηθπ. ηδκ ιίιδζδ ζηδνίγεηαζ 

επίζδξ ζε έκα ααειυ ηαζ δ δζαθήιζζδ, δ μπμία ζοκδέεζ ηα πνμααθθυιεκα πνμσυκηα ιε ημκ 

ακδνζζιυ, ηδκ εθηοζηζηυηδηα, ηδκ μιμνθζά, ηα κζάηα.  

 

7.5.4.2. Μάεδζδ ιε ηαύηζζδ  

Σδκ απθή ιίιδζδ ηδκ ζοκακημφιε ηαζ ζηα γχα, εκχ δ ιάεδζδ ιε αάζδ ηδκ ηαφηζζδ 

απμηεθεί πνμκυιζμ ιυκμκ ημο ακενχπμο. Σαφηζζδ είκαζ δ εκζοκείδδηδ ή οπμζοκείδδηδ απμδμπή 

αλζχκ, ηακυκςκ, ζηάζεςκ, δζαεέζεςκ ηαζ ηνυπςκ ζοιπενζθμνάξ πνμζχπςκ ιε ηα μπμία ιαξ 

ζοκδέεζ ιζα εεηζηή ζπέζδ, πνμζχπςκ δδθ. ηα μπμία αβαπμφιε ή εαοιάγμοιε. Σα πνυζςπα αοηά 

εα ηα μκμιάγμοιε ζημ ελήξ «ιμκηέθα». ηδκ ηαφηζζδ δεκ είκαζ απαναίηδηδ δ πανμοζία ημο 

ιμκηέθμο βζα ηδκ επακάθδρδ ηδξ ζοιπενζθμνάξ πμο απμδεπυιαζηε, βζα αοηυ ηαζ δ ιάεδζδ ιε 

ηαφηζζδ είκαζ αηυιδ πζμ μζημκμιζηή ηαζ απμηεθεζιαηζηή απυ ηδκ ιάεδζδ ιε ιίιδζδ. Πμθθά 

πνάβιαηα ηα ιαεαίκμοιε ζηα πθαίζζα ηδξ μζημβέκεζαξ ιε αάζδ ηδκ ηαφηζζδ, δζυηζ ζηδκ 

μζημβέκεζα ελαζθαθίγμκηαζ μζ πνμτπμεέζεζξ, χζηε κα θεζημονβήζμοκ δζάθμνα πνυζςπα ςξ 

ιμκηέθα, ιε ηα μπμία ηαοηίγεηαζ ημ παζδί (ιδηένα, παηέναξ, αδένθζα, εείμξ ηθπ.) ηαζ απυ ηα μπμία 

απμδέπεηαζ ιέζς ηδξ ηαφηζζδξ δζάθμνεξ ιμνθέξ ζοιπενζθμνάξ.  

Ζ ένεοκα βζα ηδκ ημζκςκζημπμίδζδ ημο παζδζμφ έδεζλε υηζ ιέζα ζηδκ μζημβέκεζα ηαζ ιε 

αάζδ ηδκ ηαφηζζδ ημ παζδί δζαιμνθχκεζ ηα ηίκδηνα βζα ιάεδζδ ηαζ επίδμζδ, ημ ζφζηδια αλζχκ, 

ημοξ ηνυπμοξ πνυζηηδζδξ ηαζ επελενβαζίαξ πθδνμθμνζχκ ηαζ βκχζεςκ (cognitive styles) ηθπ. 

Καεχξ αέααζα ιεβαθχκεζ ημ παζδί ηαζ απαβηζζηνχκεηαζ ααειζαία απυ ηδκ μζημβέκεζα, δζεονφκεζ 

ζοκεπχξ ημκ ηφηθμ ηςκ επαθχκ ημο ηαζ ανίζηεζ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ έλς απυ ηδκ μζημβέκεζα ηα 

πνυηοπα ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημο, πνχηα ζημ ζπμθείμ ηαζ ηονίςξ ζημ πνυζςπμ ημο δαζηάθμο ηαζ 

ζηδκ ζοκέπεζα ζηδκ μιάδα ηςκ ζοκμιδθίηςκ ημο, δ μπμία ιεηά απυ ημ ηέθμξ ηδξ παζδζηήξ ηαζ 

ιέπνζ ημ ηέθμξ ηδξ εθδαζηήξ δθζηίαξ αζηεί ζμαανυηαηδ επίδναζδ ζηδκ δζαιυνθςζδ ηδξ 

πνμζςπζηυηδηάξ ημο. 
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7.5.4.3. Μάεδζδ ηδξ επζεεηζηήξ ζοιπενζθμνάξ  

Θεςνμφιε ζηυπζιμ ζημ ζδιείμ αοηυ κα ακαθενεμφιε ζε έκα ηοπζηυ ζπεδυκ πείναια ηδξ 

μιάδαξ ημο Stanford, απυ ημ μπμίμ πνμηφπηεζ δ επίδναζδ ηδξ επζεεηζηήξ ζοιπενζθμνάξ εκυξ 

ιμκηέθμο ζηδκ ζοιπενζθμνά ηςκ παζδζχκ. Παζδζά κδπζαηήξ δθζηίαξ πςνίζηδηακ ζε πέκηε μιάδεξ. 

Σα παζδζά ηδξ πνχηδξ μιάδαξ παναημθμφεδζακ έκακ εκήθζημ (ιμκηέθμ), μ μπμίμξ εηδήθςκε ιε 

πηοπήιαηα ηαζ ανζζζέξ ηδκ επζεεηζηυηδηά ημο απέκακηζ ζε ιζα θμοζηςιέκδ πθαζηζηή ημφηθα. Σα 

παζδζά ηδξ δεφηενδξ μιάδαξ παναημθμφεδζακ ηδκ ίδζα ζοιπενζθμνά ζε ιαβκδημζηυπδζδ. ηδκ 

ηνίηδ μιάδα ηα παζδζά παναημθμφεδζακ ηζξ εηδδθχζεζξ ηδξ επζεεηζηήξ ζοιπενζθμνάξ υπζ απυ έκα 

ακενχπζκμ ιμκηέθμ αθθά απυ ιζα θζβμφνα βκςζηή απυ δζάθμνεξ ζεζνέξ ηυιζηξ. Ζ ηέηανηδ μιάδα 

θεζημφνβδζε ςξ μιάδα εθέβπμο ηαζ δεκ παναημθμφεδζε ηίπμηε. Σέθμξ ηα παζδζά ηδξ πέιπηδξ 

μιάδαξ παναημθμφεδζακ έκακ εκήθζημ, ημο μπμίμο δ ζοιπενζθμνά ήηακ υπζ ηονζανπζηή ηαζ 

επζεεηζηή αθθά οπμπςνδηζηή ηαζ δμοθζηή. ηδκ ζοκέπεζα ηα παζδζά μδδβήεδηακ ζε έκακ πχνμ ιε 

πμθθά ηαζ ςναία παζπκίδζα, ημοξ είπακ υιςξ υηζ δεκ πνέπεζ κα ηα αββίλμοκ, δζυηζ είκαζ θοθαβιέκα 

εηεί βζα άθθα παζδζά. Καη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ ηα οπμηείιεκα ημο πεζνάιαημξ αίςζακ ιία ιαηαίςζδ 

(δ μπμία ζφιθςκα ιε ιζα εεςνία βζα ηδκ ενιδκεία ηδξ επζεεηζηυηδηαξ βεκκά επζεεηζηυηδηα). 

Σέθμξ ημ ηάεε παζδί μδδβήεδηε λεπςνζζηά ζε δςιάηζμ ιε θίβα παθζά ηαζ υπζ εκδζαθένμκηα 

παζπκίδζα, υπμο υιςξ ανζζηυηακ ηαζ δ ίδζα θμοζηςηή ημφηθα. ημ δςιάηζμ αοηυ άθδζακ ημ ηάεε 

παζδί ιυκμ ημο ηαζ ηαηέβναθακ ηδκ ζοιπενζθμνά ημο, δ μπμία παναηδνμφκηακ ιέζα απυ 

ηαενέθηδ ιμκήξ ηαηεφεοκζδξ. Απυ ηδκ ηαηαβναθή αοηή πνμέηορε δ μιμζυηδηα ηυζμ ηδξ 

θεηηζηήξ υζμ ηαζ ηδξ θοζζηήξ επζεεηζηυηδηάξ ημοξ ιε εηείκδκ ημο ιμκηέθμο.  

θεξ μζ μιάδεξ μζ μπμίεξ παναημθμφεδζακ έκα επζεεηζηυ ιμκηέθμ πανμοζίαζακ 

ιεβαθφηενδ επζεεηζηυηδηα απυ ηδκ μιάδα εθέβπμο ηαζ ιάθζζηα ακελάνηδηα ακ παναημθμφεδζακ 

ηδκ επζεεηζηή ζοιπενζθμνά ζε ιζα πναβιαηζηή πενίζηαζδ (μιάδα 1), ζε ιζα ιαβκδημζημπδιέκδ 

πενίζηαζδ (μιάδα 2) ή ζε ιζα θακηαζηζηή πενίζηαζδ (μιάδα 3). Ακηίεεηα δ μιάδα 5, δ μπμία 

παναημθμφεδζε έκα ιδ επζεεηζηυ ιμκηέθμ, πανμοζίαζε παιδθυηενδ επζεεηζηυηδηα αηυιδ ηαζ 

απυ ηδκ μιάδα εθέβπμο. οκμρίγμκηαξ θμζπυκ ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ δ παναηήνδζδ ηδξ 

ζοιπενζθμνάξ ημο ιμκηέθμο επδνέαζε ηδκ ζοιπενζθμνά ηςκ παζδζχκ.  

Ο πζμ απμηεθεζιαηζηυξ ιδπακζζιυξ ηδξ ημζκςκζηήξ ιάεδζδξ είκαζ δ θεβυιεκδ 

«ακηζπνμζςπεοηζηή εκίζποζδ» (vicarious reinforcement). Ακηζπνμζςπεοηζηή εκίζποζδ έπμοιε, 

υηακ εκζζπφεηαζ υπζ ημ οπμηείιεκμ ημ μπμίμ ιαεαίκεζ, αθθά ημ ιμκηέθμ. Οζ πεζναιαηζηέξ ένεοκεξ 

ηδξ μιάδαξ ημο Α. Bandura ηαζ άθθςκ ενεοκδηχκ έδεζλακ υηζ, εκζζπφμκηαξ ιζα ζοβηεηνζιέκδ 

ιμνθή ζοιπενζθμνάξ ημο ιμκηέθμο, αολάκμοιε ηδκ ζοπκυηδηα ηδξ ζοιπενζθμνάξ αοηήξ ζημ 

παζδί ημ μπμίμ παναηδνεί ημ ιμκηέθμ. ηακ π.π. ημ παζδί παναηδνεί ηδκ ηζιςνία ημο ιμκηέθμο βζα 

ιζα ζοβηεηνζιέκδ ιμνθή ζοιπενζθμνάξ, πνμζπαεεί κα απμθφβεζ ηδκ ζοιπενζθμνά αοηή, 

ιμθμκυηζ ημ ίδζμ δεκ οπέζηδ πμηέ ηζξ ζοκέπεζεξ ηδξ ηζιςνίαξ. Ακηίεεηα δ παναηήνδζδ εκυξ 

ιμκηέθμο ημ μπμίμ εκζζπφεηαζ βζα ηδκ ζοιπενζθμνά ημο παναιενίγεζ ηοπυκ επζθοθάλεζξ ηαζ 

εκδμζαζιμφξ ημο οπμηεζιέκμο ζπεηζηά ιε ηδκ ζοιπενζθμνά αοηή ηαζ ακμίβεζ ημκ δνυιμ βζα ηδκ 

εηδήθςζή ηδξ. Ακ θμζπυκ εέθμοιε κα ακαπηφλμοιε ιζα ζοβηεηνζιέκδ δελζυηδηα ή άθθδ ιμνθή 
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ζοιπενζθμνάξ ζημ παζδί, πνέπεζ κα εκζζπφζμοιε υπζ ιυκμκ ημ παζδί ημ ίδζμ αθθά ηαζ ηα ιμκηέθα 

ηα μπμία πανμοζζάγμοκ ζημ παζδί ηδκ δελζυηδηα ή ζοιπενζθμνά αοηή, δζυηζ ηαη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ 

εκζζπφμοιε ακηζπνμζςπεοηζηά ημ παζδί. 

 

7.5.4.4. Κμζκςκζηή ιάεδζδ ηαζ επζεεηζηή ζοιπενζθμνά 

Αθμφ δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ εκίζποζδξ είκαζ ζπεηζηά ιζηνή ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ 

ιάεδζδ ιε αάζδ ηδκ ηαφηζζδ ιε έκα ιμκηέθμ, απμπηά ζδζαίηενδ παζδαβςβζηή ζδιαζία δ ιίιδζδ 

ηδξ επζεεηζηήξ ζοιπενζθμνάξ. Πμθθμί βμκείξ εκενβμφκ ιε ηδκ πεπμίεδζδ υηζ ιε ηζξ πμζκέξ 

(ανκδηζηέξ εκζζπφζεζξ) νοειίγμοκ ηαθφηενα ημ πνυαθδια ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ παζδζχκ ημοξ. Ο 

έθεβπμξ υιςξ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ιε ηζξ πμζκέξ είκαζ ηαηαδζηαζιέκμξ ζε απμηοπία, ηαεχξ 

απεοεφκεηαζ ζηα απμηεθέζιαηα ηαζ υπζ ζηα εθαηήνζα ηαζ ζηα ααεφηενα αίηζα ηδξ ζοιπενζθμνάξ. 

Γζα αοηυ ηαζ μζ ιέεμδμζ δζαπαζδαβχβδζδξ, μζ μπμίεξ ζηδνίγμκηαζ ζηζξ πμζκέξ δεκ είκαζ 

απμηεθεζιαηζηέξ, αθμφ ζοκήεςξ δ επζεοιδηή ζοιπενζθμνά παφεζ κα εηδδθχκεηαζ, ιυθζξ 

ζηαιαηήζμοκ μζ επζδνάζεζξ ηδξ πμζκήξ. Ακηίεεηα, είδαιε ηαζ παναπάκς, υηζ δ εεηζηή εκίζποζδ 

είκαζ πζμ απμηεθεζιαηζηή βζα ημκ έθεβπμ ηαζ ηδκ ιεηααμθή ηδξ ζοιπενζθμνάξ. Γζαπζζηχζαιε 

επίζδξ υηζ ζηδνζβιέκμξ πάκς ζηδκ ανπή αοηή μ B. Skinner μκεζνεουηακ ιζα ημζκςκία, ζηδκ μπμία 

δ πμζκή εα έπεζ ηαηανβδεεί ηαζ δ εεηζηή εκίζποζδ εα θεζημονβεί ζφιθςκα ιε ημκ ιδπακζζιυ ηδξ 

επακαηνμθμδυηδζδξ, εα αοημεκζζπφεηαζ δδθ. δ ίδζα. 

 

7.5.4.5. Σδθεόναζδ ηαζ επζεεηζηή ζοιπενζθμνά  

Ζ ηδθευναζδ απμηεθεί ιία απυ ηζξ ηονζυηενεξ πδβέξ ημζκςκζηήξ ιάεδζδξ. Ζ ζδιαζία ηδξ 

επζηείκεηαζ αηυιδ πενζζζυηενμ, ακ θάαμοιε οπυρδ ιαξ ημ βεβμκυξ υηζ δ ζοκηνζπηζηή 

πθεζμκυηδηα ηςκ ακενχπςκ ζημκ ζφβπνμκμ ηυζιμ πνμζθαιαάκεζ ημκ ηφνζμ υβημ ηδξ 

πθδνμθυνδζδξ ιέζα απυ ημ μπηζηυ αζζεδηδνζαηυ ζφζηδια. πεηζηά ιε ηδκ επζεεηζηυηδηα είκαζ 

βκςζηυ απυ ηδκ ένεοκα υηζ ηδκ ιαεαίκμοιε ηονίςξ ιε ηδκ παναηήνδζδ επζεεηζηχκ πνάλεςκ ηαζ 

πμθφ θζβυηενμ ιέζς ηςκ πενζβναθχκ. Καζ επεζδή δ ηδθευναζδ απεοεφκεηαζ ηαζ ζοκακηά ηζξ 

πθαηζέξ ιάγεξ ζε υθμκ ημκ ηυζιμ, δ ελάπθςζδ ηδξ επζεεηζηυηδηαξ παίνκεζ επζδδιζηυ παναηηήνα. 

Τπάνπμοκ πμθθέξ ένεοκεξ μζ μπμίεξ ακαθφμοκ ημ πενζεπυιεκμ ηαζ ηδκ πμζυηδηα ηςκ ηδθεμπηζηχκ 

εηπμιπχκ ηαζ μζ μπμίεξ ηαηαθήβμοκ ζημ ζοιπέναζια υηζ δ αία μνβζάγεζ ζηδκ ηδθευναζδ. ε 

δεηάδεξ πζθζάδεξ οπμθμβίγμκηαζ μζ χνεξ ηαηά ηζξ μπμίεξ μ ιέζμξ άκενςπμξ έπεζ παναημθμοεήζεζ 

ζηδκέξ αίαξ ηαζ ζε πζθζάδεξ μζ πενζπηχζεζξ θυκςκ. Αηυιδ ηαζ ζηζξ εκδιενςηζηέξ εηπμιπέξ δ αία 

απμηεθεί έκα πμθφ εθηοζηζηυ εέια βζα ηδκ ηδθευναζδ. 

Απυ ηδκ πθμφζζα ζπεηζηή αζαθζμβναθία πνμηφπηεζ θμζπυκ δ αδζαιθζζαήηδηδ δζαπίζηςζδ 

υηζ δ αία ηαζ δ επζεεηζηυηδηα πνμαάθθμκηαζ ηαηά ηυνμκ απυ ηα ΜΜΔ. Αδζαιθζζαήηδηδ είκαζ 

επίζδξ δ δζαπίζηςζδ δ μπμία πνμηφπηεζ απυ ζπεηζηέξ ένεοκεξ υηζ οπάνπεζ ορδθή ζοκάθεζα 

ακάιεζα ζηδκ εέαζδ ηδθεμπηζηήξ αίαξ ηαζ ζηδκ επζεεηζηυηδηα ηςκ παζδζχκ. Πνέπεζ αέααζα κα 

θάαμοιε οπυρδ ιαξ υηζ ζε υθεξ αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ δ επίδναζδ δεκ είκαζ βναιιζηή, αθθά 
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πανειαάθθμκηαζ δζάθμνεξ ιεηααθδηέξ (παναηηδνζζηζηά ημο οπμηεζιέκμο, ηδξ μζημβέκεζαξ ηθπ.), 

μζ μπμίεξ δζεοημθφκμοκ ή ακαζηέθθμοκ ηδκ έηθναζδ ηδξ επζεεηζηυηδηαξ. διακηζηυ ιένμξ ηδξ 

ένεοκαξ ζηδνίγεζ επίζδξ ηδκ άπμρδ ηδξ επζθεηηζηήξ έηεεζδξ ζηδκ ηδθεμπηζηή αία. φιθςκα ιε 

αοηήκ παζδζά ηα μπμία έπμοκ επζεεηζηή πνμδζάεεζδ ηείκμοκ κα επζθέβμοκ ηαζ κα αθέπμοκ 

πενζζζυηενδ αία ζηδκ ηδθευναζδ ηαζ πενζζζυηενδ ηδθευναζδ βεκζηά ζε ζφβηνζζδ πνμξ παζδζά ηα 

μπμία δεκ έπμοκ ακάθμβδ πνμδζάεεζδ. 

Πνέπεζ ςζηυζμ κα ημκίζμοιε ηαζ ημ ζοιπέναζια, ημ μπμίμ πνμηφπηεζ απυ ηα ενεοκδηζηά 

δεδμιέκα, υηζ δδθ. μζ ανκδηζηέξ ζοκέπεζεξ ηδξ ηδθεεέαζδξ ιεηνζάγμκηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ, υηακ 

μζ βμκείξ αθέπμοκ ηδθευναζδ ιαγί ιε ηα παζδζά ημοξ ηαζ ζογδημφκ ηα πενζεπυιεκα ηςκ 

εηπμιπχκ, ιζα δζαδζηαζία δ μπμία μκμιάγεηαζ βμκεσηή δζαιεζμθάαδζδ. Θα απμηεθμφζε θμζπυκ 

ακεπίηνεπηδ οπεναμθή κα εεςνήζεζ ηακείξ ηδκ ηδθευναζδ ςξ υνβακμ ημο ζαηακά ηαζ κα 

πνμηείκεζ ηδκ εηαμθή ηδξ «εζξ ημ πον ημ ελχηενμκ». Ζ ηδθευναζδ είκαζ πνάβιαηζ έκα ιέζμ 

ηνμιενυ ζε δφκαιδ. Κακέκα ιέζμκ υιςξ δεκ είκαζ ηαεαοηυ μφηε ηαθυ μφηε ηαηυ. Καθυξ ή ηαηυξ 

είκαζ ιυκμκ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμκ ημ πνδζζιμπμζμφιε. Καζ ημ ιαπαίνζ είκαζ έκα πμθφ πνήζζιμ 

ενβαθείμ, ιπμνμφιε υιςξ κα ημ πνδζζιμπμζήζμοιε ηαζ βζα ηδκ δζάπναλδ εκυξ εβηθήιαημξ. Γεκ 

ιπμνμφιε θμζπυκ κα ηαηαδζηάζμοιε ηδκ ηδθευναζδ, δζυηζ ειείξ δεκ ηδκ πνδζζιμπμζμφιε 

επςθεθχξ. Απυ υζα ακαθέναιε παναπάκς ζοκάβεηαζ ημ ζοιπέναζια υηζ ζοιαάθθεζ ακαιθίαμθα 

ζηδκ αφλδζδ ηδξ επζεεηζηυηδηαξ. Τπάνπμοκ υιςξ ελίζμο θςηεζκά παναδείβιαηα ηα μπμία 

επζηνέπμοκ ιζα πζμ αζζζυδμλδ πνμμπηζηή, ακ ηδκ πάνμοιε απυ ηα πένζα αδίζηαηηςκ ειπυνςκ ηαζ 

ηδκ αάθμοιε ζηδκ δζάεεζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ. Γζάθμνεξ ενεοκδηζηέξ ενβαζίεξ ηαηαθήβμοκ ζημ 

ζοιπέναζια υηζ ιπμνμφιε κα πνδζζιμπμζήζμοιε ηδκ ηδθευναζδ ελίζμο απμηεθεζιαηζηά, 

πνμηεζιέκμο κα δζδάλμοιε ημκ αθηνμοζζιυ, ηδκ αβάπδ πνμξ ημκ πθδζίμκ ηδκ αοηαπάνκδζδ η.ά.π. 

Σδκ ίδζα ιάθζζηα ηδκ επζεεηζηυηδηα ιπμνμφιε κα ηδ δζμπεηεφζμοιε ζε ηακάθζα δδιζμονβζηήξ 

ζοκενβαζίαξ.  

Θα ιπμνμφζαιε θμζπυκ φζηενα απυ ηα παναπάκς κα δχζμοιε ιενζηέξ ααζζηέξ οπμδείλεζξ 

ζημοξ βμκείξ ζπεηζηά ιε ηδκ ςθέθζιδ ηαζ απμηεθεζιαηζηή πνήζδ ηδξ ηδθευναζδξ ηαζ ηδκ 

απυηηδζδ ηαθχκ ηδθεμπηζηχκ ζοκδεεζχκ απυ ηα παζδζά ημοξ: 

1. Οζ βμκείξ ηαζ δ μζημβέκεζα πνέπεζ κα πενζμνίζμοκ βεκζηχξ ηδκ ηδθεεέαζδ. Σμκ πνυκμ ημκ 

μπμίμ ηενδίγμοκ ηαη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ ιπμνμφκ κα ημκ αλζμπμζήζμοκ επςθεθέζηενα ιε ηδκ 

ακάβκςζδ αζαθίςκ, ιε παζπκίδζα ηαζ δναζηδνζυηδηεξ απυ ημζκμφ ιε ηα παζδζά, ιε επζζηέρεζξ ηαζ 

πενζπάημοξ, ιε ζογδηήζεζξ η.ά.π. Με ηάπμζα δυζδ οπεναμθήξ εα ιπμνμφζε ηακείξ κα πεζ υηζ βζα 

ηδκ ηδθεεέαζδ ζζπφεζ μ ηακυκαξ «υζμ θζβυηενμ, ηυζμ ηαθφηενα».  

2. Οζ βμκείξ πνέπεζ απυ ημζκμφ ιε ηα παζδζά κα εεζπίζμοκ ηακυκεξ ηδθεεέαζδξ, μζ μπμίμζ 

εα ζζπφμοκ βζα υθδ ηδκ μζημβέκεζα ηαζ υπζ ιυκμκ βζα ηα παζδζά.  

3. Γμκείξ ηαζ παζδζά δεκ πνέπεζ πμηέ κα ακμίβμοκ ηδκ ηδθευναζδ ζηδκ ηφπδ, επεζδή δεκ 

έπμοκ ηίπμηε ηαθφηενμ κα ηάκμοκ. Θα πνέπεζ ιάθθμκ ζε ζοκενβαζία κα πνμβναιιαηίγμοκ ηζξ 

εηπμιπέξ πμο εα δμοκ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ εαδμιάδαξ ηαζ κα ακμίβμοκ ηδκ ηδθευναζδ ζηζξ 

πνμηαεμνζζιέκεξ ιυκμκ χνεξ. 
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4. Οζ βμκείξ πνέπεζ κα απμθεφβμοκ κα πνδζζιμπμζμφκ ηδκ ηδθευναζδ ςξ επζανάαεοζδ ή 

ηζιςνία, δζυηζ αοηυ ηδκ ηάκεζ αηυιδ πζμ εθηοζηζηή ζηα ιάηζα ηςκ παζδζχκ. 

5. Δίκαζ αοημκυδημ υηζ μζ βμκείξ πνέπεζ κα αθέπμοκ ιε ηα παζδζά ημοξ εκδιενςηζηέξ 

εηπμιπέξ ηαζ πνμβνάιιαηα ηα μπμία πνμαάθθμοκ εεηζηέξ ιμνθέξ ζοιπενζθμνάξ  

6. Οζ βμκείξ πνέπεζ κα δίκμοκ μζ ίδζμζ ζηα παζδζά ημοξ ημ πανάδεζβια ηδξ ζςζηήξ 

ηδθεεέαζδξ.  

7. Ακ είκαζ δοκαηυκ μζ βμκείξ πνέπεζ κα αθέπμοκ ηδθευναζδ ιαγί ιε ηα παζδζά ημοξ, κα 

ζογδημφκ ιαγί ημοξ αοηά ηα μπμία αθέπμοκ ηαζ κα ζπμθζάγμοκ βεκζηχξ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ 

εηπμιπχκ. 

8. Γμκείξ μζ μπμίμζ αάγμοκ ηα παζδζά ημοξ ιπνμζηά ζηδκ ηδθευναζδ, «βζα κα ιάεμοκ πμθθά 

πνάβιαηα», ιάθθμκ ηα απμαθαηχκμοκ. Σζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ αέααζα ημ ηάκμοκ αοηυ, βζα κα 

απαζπμθήζμοκ ηα παζδζά ημοξ ηαζ κα ηάκμοκ ιε δζοπία ηζξ δζάθμνεξ ενβαζίεξ ημοξ. Πνέπεζ υιςξ 

κα λένμοκ υηζ, ιαηνμπνυεεζια ζδςιέκδ, δ ηδθευναζδ είκαζ έκαξ πμθφ ηαηυξ baby-sitter.  

 

7.5.5. Ζ γλσζηηθή επαλάζηαζε 

Ο ζοιπενζθμνζζιυξ ήηακ δ ηονίανπδ δφκαιδ ζηδκ Φοπμθμβία ιέπνζ ηδκ δεηαεηία ημο 

1960. Ζ δζαπίζηςζδ αοηή ζζπφεζ βζα ηδκ Αιενζηή, εκχ ηδκ ίδζα επμπή ζηδκ Δονχπδ 

επζηναημφζακ δ Μμνθμθμβζηή Φοπμθμβία, δ Φοπακάθοζδ ημο S. Freud ηαζ δ βκςζηζημ-

ελεθζηηζηή πνμζέββζζδ ημο  J. Piaget. Δπεζδή μ ιεβαθφηενμξ υβημξ ηδξ πεζναιαηζηήξ ένεοκαξ 

έβζκε ζηδκ Αιενζηή ηαζ είπε ηαηά ζοκέπεζα ζοιπενζθμνζηυ πνμζακαημθζζιυ, βζα αοηυ ηαζ ιέπνζ 

ηδκ δεηαεηία ημο 1960 μ ζοιπενζθμνζζιυξ απμηεθμφζε ηδκ ηονίανπδ πνμζέββζζδ ζηδκ ιεθέηδ 

ηδξ ιάεδζδξ, ιέπνζξ υημο ζηδκ πενζμπή επζζοκέαδ δ θεβυιεκδ «βκςζηζηή επακάζηαζδ». Ζ 

πενζβναθή ηδξ ιάεδζδξ ςξ ελάνηδζδξ ζοκδέζεςκ ηαζ ακηζδνάζεςκ ιε ηδκ αμήεεζα ηςκ 

εκζζπφζεςκ έδςζε ηδκ εέζδ ηδξ ζε κευηενεξ απυρεζξ, μζ μπμίεξ πενζβνάθμοκ ηδκ ιάεδζδ ςξ 

απυηηδζδ ή ακαδζμνβάκςζδ βκςζηζηχκ δμιχκ ιε ηζξ μπμίεξ επελενβαγυιαζηε, απμεδηεφμοιε 

ηαζ ακαηαθμφιε πθδνμθμνίεξ. Ζ ιάεδζδ επμιέκςξ μνίγεηαζ ςξ ιζα ζπεηζηχξ ιυκζιδ ιεηααμθή 

ηδξ ζοιπενζθμνάξ ή ηδξ ζηακυηδηαξ κα ζοιπενζθενυιαζηε ιε έκακ ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ, μ μπμίμξ 

πνμηφπηεζ ςξ απμηέθεζια ηδξ άζηδζδξ ή άθθςκ ιμνθχκ ειπεζνίαξ. Με ηδκ ιάεδζδ ημ άημιμ 

πνμπςνεί ζε έκακ δζανηχξ αολακυιεκμ έθεβπμ ημο πενζαάθθμκημξ, μ μπμίμξ επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ 

ιεζμθάαδζδ ζπδιαηζγυιεκςκ εζςηενζηχκ ακαπαναζηάζεςκ ημο ελςηενζημφ ηυζιμο. Σμ άημιμ 

ιε αάζδ ηζξ κέεξ ειπεζνίεξ ακαπνμζανιυγεζ ηαζ αεθηζχκεζ ηζξ εζςηενζηέξ ακαπαναζηάζεζξ ημο βζα 

ημκ ηυζιμ, πανάβμκηαξ έηζζ έκα πθδνέζηενμ ηαζ πζμ απμηεθεζιαηζηυ εζςηενζηυ ιμκηέθμ, ημ 

μπμίμ μδδβεί ζε εονφηενμ ηαζ πζμ εφηαιπημ έθεβπμ ημο πενζαάθθμκημξ. 

Οζ βκςζηζημί επζζηήιμκεξ έπαρακ κα πεζναιαηίγμκηαζ πθέμκ ιε γχα ηαζ άνπζζακ κα 

επζηεκηνχκμοκ ηδκ πνμζμπή ημοξ ζηδκ ακενχπζκδ ιάεδζδ ηαζ ζδζαίηενα ζηδκ ιάεδζδ 

πθδνμθμνζχκ ηαζ κμδηζηχκ δελζμηήηςκ, δ μπμία βίκεηαζ ζημ ζπμθείμ ηαζ ιεηααζαάγεηαζ ιέζς ηδξ 

βθχζζαξ. Οζ επζζηήιμκεξ αοημί δέπμκηαζ υηζ  
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α. δ πνυζθδρδ πθδνμθμνζχκ απυ ημ πενζαάθθμκ είκαζ εκενβδηζηή ηαζ ειπνυεεηδ ηαζ υπζ 

παεδηζηή ηαζ εθεβπυιεκδ απυ ηα ενεείζιαηα,  

α. δ ιάεδζδ είκαζ ιζα βκςζηζηή δζαδζηαζία επελενβαζίαξ πθδνμθμνζχκ ηαζ υπζ απθή 

ζφκδεζδ ενεείζιαημξ-ακηίδναζδξ ηαζ ηέθμξ  

β. ηα ζημζπεία ηδξ βκχζδξ πμο απμηημφιε ιε ηδκ ιάεδζδ «ηαηδβμνζμπμζμφκηαζ», 

«ηαλζκμιμφκηαζ» ηαζ «ηαηαθμβμπμζμφκηαζ» πμζηζθμηνυπςξ ηαζ δεκ απμεδηεφμκηαζ εζηή ηαζ ςξ 

έηοπε. ζβά-ζζβά μζ ιαεδηέξ ακαπηφζζμοκ ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ ζπέζεςκ πμο οπάνπμοκ ακάιεζα 

ζηα δζάθμνα ζημζπεία ηςκ βκχζεχκ ημοξ ηαζ μζημδμιμφκ βκςζηζηέξ δμιέξ βζα ηδκ ζοβηνάηδζδ 

ηςκ βκχζεςκ αοηχκ ηαηά έκακ μνβακςιέκμ ηνυπμ. 

Δπμιέκςξ μζ βκςζηζηέξ εεςνίεξ ενιδκεφμοκ ηδκ ιάεδζδ, επζηεκηνχκμκηαξ ηδκ πνμζμπή 

ζηζξ αθθαβέξ μζ μπμίεξ επζζοιααίκμοκ ζηζξ κμδηζηέξ δζαδζηαζίεξ ηζξ μπμίεξ πνδζζιμπμζμφκ μζ 

άκενςπμζ ζηδκ πνμζπάεεζά ημοξ κα ενιδκεφζμοκ ημκ ηυζιμ. Με άθθα θυβζα απυ ηδκ ζημπζά ηςκ 

βκςζηζηχκ εεςνζχκ ιάεδζδ είκαζ ιζα αθθαβή ζηζξ βκςζηζηέξ δμιέξ, δ μπμία δίκεζ ηδκ 

δοκαηυηδηα ζημ άημιμ κα πνδζζιμπμζεί δζάθμνεξ ιμνθέξ ζοιπενζθμνάξ, ηαηάθθδθεξ ηάεε θμνά 

βζα ηδκ εηάζημηε πενίζηαζδ. Οζ κμδηζηέξ αοηέξ δμιέξ πενζθαιαάκμοκ «ζπήιαηα», πεπμζεήζεζξ, 

ζημπμφξ, πνμζδμηίεξ ηαζ άθθα ζημζπεία, ηα μπμία ανίζημκηαζ ηαζ θεζημονβμφκ ιέζα ζημ ηεθάθζ 

ημο αηυιμο.  

ε πμθθέξ πενζπηχζεζξ μζ βκςζηζηέξ εεςνίεξ ζοιααδίγμοκ ιε δμιζζηζηέξ 

(ημκζηνμοηηζαζζηζηέξ) απυρεζξ ηδξ ιάεδζδξ, υπςξ εα δμφιε παναηάης. ε ακηίεεζδ πνμξ 

ιμκηέθα ιεηααίααζδξ ηδξ βκχζδξ απυ ημκ δάζηαθμ ζημκ ιαεδηή, ηα δμιζζηζηά ιμκηέθα ιάεδζδξ 

δίκμοκ έιθαζδ ζηδκ ακάπηολδ κέαξ βκχζδξ απυ ημκ ιαεδηή ιέζς ηδξ εκενβδηζηήξ μζημδυιδζδξ 

δζαδζηαζζχκ, μζ μπμίεξ ζοκδέμοκ ηδκ κέα βκχζδ ιε ηδκ πνμδβμφιεκδ. Μμθμκυηζ μ υνμξ 

«δμιζζηζηυξ» είκαζ ζπεηζηά κέμξ, πμθθέξ βκςζηζηέξ ηαζ δμιζζηζηέξ ζδέεξ βζα ηδκ ιάεδζδ 

ιπμνμφιε κα ηζξ ακζπκεφζμοιε ζημκ John Dewey, ζημκ Jean Piaget ηαζ αηυιδ ηαζ ζημκ ςηνάηδ. 

Πμθθέξ είκαζ εκζςιαηςιέκεξ ζε δζάθμνα ζζημνζηέξ ηζκήζεζξ υπςξ δ «ακμζπηή εηπαίδεοζδ», δ 

«ιάεδζδ ιε δζενεφκδζδ» ηαζ δ «ιάεδζδ ιε ακαηάθορδ» ηαεχξ ηαζ ζε ζφβπνμκεξ ηζκήζεζξ υπςξ 

δ «μθζηή δζδαζηαθία ηδξ βθχζζαξ» ηαζ δ «αλζμθυβδζδ ιε θάηεθμ ημο ιαεδηή» (portfolio). Ο πζμ 

ζδιακηζηυξ πνυδνμιμξ ςζηυζμ είκαζ ιάθθμκ δ Μμνθμθμβζηή Φοπμθμβία.  

  

7.5.6. Μνξθνινγηθή Φπρνινγία θαη κάζεζε 

Ζ Μμνθμθμβζηή Φοπμθμβία ακαπηφπεδηε ζηδκ Γενιακία απυ ημοξ Max Wertheimer 

(1880-1943), Kurt Koffka (1886-1941) ηαζ Wolfgang Köhler (1887-1967), μζ μπμίμζ ιε ηδκ άκμδμ 

ημο καγζζιμφ ζηδκ ελμοζία ακαβηάζηδηακ κα ιεηακαζηεφζμοκ ζηδκ Αιενζηή. Ζ Μμνθμθμβζηή 

Φοπμθμβία εεςνείηαζ ςξ μ πνυδνμιμξ ηδξ βκςζηζηήξ βζα δφμ θυβμοξ, α. δζυηζ εκδζαθένεηαζ βζα 

ηδκ ακηίθδρδ, ηδκ ζοκείδδζδ, ηδκ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ ηαζ ηδκ εκυναζδ ηαζ α. δζυηζ απέννζπηε 

ημκ ζοιπενζθμνζζιυ, εεςνχκηαξ ημκ ςξ οπεναμθζηά ιδπακζζηζηυ, ακμθμηθήνςημ ηαζ 

αηαηάθθδθμ βζα ηδκ ενιδκεία ηςκ ακχηενςκ κμδηζηχκ δζαδζηαζζχκ. 
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7.5.6.1. Ακηίθδρδ ηαζ ιάεδζδ 

Καηανπήκ δ Μμνθμθμβζηή Φοπμθμβία αζπμθήεδηε ηονίςξ ιε ηδκ ακηίθδρδ. ε αοηήκ ηδκ 

πενζμπή ακαθένμκηακ ηα ανπζηά ηδξ πεζνάιαηα. Δπεζδή υιςξ μζ εηπνυζςπμί ηδξ πζζηεφμοκ υηζ δ 

δζαδζηαζία ηδξ ακηίθδρδξ ανίζηεηαζ ζε ζηεκή ζπέζδ ιε ηδκ δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ, βζα αοηυ 

δέπμκηαζ υηζ μζ κυιμζ ηδξ ακηίθδρδξ θεζημονβμφκ ελίζμο ηαζ ηαηά ημκ ίδζμ ηνυπμ ηαζ βζα ηδκ 

ιάεδζδ. Δλάθθμο δ ιάεδζδ είκαζ πνμσυκ ηδξ ακηίθδρδξ ηαζ είκαζ θοζζηυ κα δζέπεηαζ απυ ημοξ 

κυιμοξ ηδξ. 

Ο ααζζηυξ κυιμξ ηδξ ακηίθδρδξ ηαζ ηδξ ιάεδζδξ ηαηά ηδκ Μμνθμθμβζηή Φοπμθμβία είκαζ 

μ κυιμξ ηδξ ηαθήξ εκηφπςζδξ ή ηδξ ηέθεζαξ ιμνθήξ. Πνυηεζηαζ βζα ηδκ εββεκή ηάζδ ημο 

ακενχπζκμο πκεφιαημξ κα μνβακχκεζ ημ ακηζθδπηζηυ πεδίμ ηαηά ηέημζμκ ηνυπμ, χζηε κα 

απμηηήζεζ ηδκ ηεθεζυηενδ ιμνθή. Σμ πκεφια ιαξ δδθ. ζοθθαιαάκεζ ηαζ ακηζθαιαάκεηαζ ηα 

ακηζηείιεκα ηαζ ηα θαζκυιεκα ςξ «υθα», πανά ηζξ εκδεπυιεκεξ εθθείρεζξ, ηζξ αηέθεζεξ, ηα ηεκά, 

ηζξ δοζιμνθίεξ πμο πανμοζζάγμοκ, δζυηζ ημ παναηηδνίγεζ δ ηάζδ βζα ανηίςζδ, βζα ηεθείςζδ ηςκ 

ιμνθχκ.  

Οζ απυρεζξ αοηέξ ηδξ Μμνθμθμβζηήξ Φοπμθμβίαξ επδνέαζακ απμθαζζζηζηά ηδκ 

δζαιυνθςζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηαηά ηδκ ιεηαπμθειζηή πενίμδμ. Τπενααίκμκηαξ ηζξ ακαθφζεζξ ηαζ 

ηζξ απθμπμζήζεζξ ιζαξ δζδαζηαθίαξ δ μπμία ζηδνζγυηακ ζηδκ οκεζνιζηή Φοπμθμβία ηδξ ιάεδζδξ, 

ηαεζενχεδηε ςξ ααζζηή δζδαηηζηή ανπή ημ αίηδια κα πανμοζζάγεζ μ δάζηαθμξ ζημοξ ιαεδηέξ ηζξ 

βκχζεζξ ςξ μνβακςιέκεξ εκυηδηεξ, ςξ ζφκμθα ιε ζοιιεηνία ηαζ ζζμννμπία ιενχκ, ςξ ηαθέξ 

μθζηέξ ιμνθέξ. Ζ εζζαβςβή ηδξ μθζηήξ ιεευδμο πνχηδξ ακάβκςζδξ ηαζ δ ηαεζένςζδ ηδξ Δκζαίαξ 

οβηεκηνςηζηήξ Γζδαζηαθίαξ ζημ Γδιμηζηυ πμθείμ πνέπεζ κα εεςνμφκηαζ ςξ δφμ νζγμζπαζηζηέξ 

ιεηαννοειίζεζξ, μζ μπμίεξ πνμέηορακ απυ ιζα ροπμθμβία ηδξ ιάεδζδξ δζαπμηζζιέκδ απυ ημ 

πκεφια ηδξ Μμνθμθμβζηήξ Φοπμθμβίαξ. ηζξ ίδζεξ ανπέξ ηαζ απυρεζξ ζηδνίγμκηαζ ηαζ ζφβπνμκεξ 

ιεηαννοειζζηζηέξ πνμζπάεεζεξ, υπςξ δ «δζαεειαηζηή πνμζέββζζδ ηδξ ζπμθζηήξ βκχζδξ» ηαζ δ 

«εοέθζηηδ γχκδ».  

 

7.5.7. Ζ κάζεζε σο επεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ 

Ζ εεςνία ηδξ επελενβαζίαξ πθδνμθμνζχκ είκαζ ιζα βκςζηζηή εεςνία ηδξ ιάεδζδξ, δ μπμία 

ιεθεηάεζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμκ δ βκχζδ εζζένπεηαζ, απμεδηεφεηαζ ηαζ ακαηαθείηαζ απυ ηδκ 

ικήιδ. Αοηή ήηακ δ πζμ ελέπμοζα βκςζηζηή εεςνία ημο 20μο αζχκα ηαζ έπεζ ζδιακηζηέξ 

εθανιμβέξ ζηδκ δζδαζηαθία.  

Υνδζζιμπμζείηαζ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή ζοπκά δ ακαθμβία ιε ημκ οπμθμβζζηή ςξ 

πανάδεζβια ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ ιπμνμφιε κα ηαηακμήζμοιε ηδκ δζαδζηαζία ηδξ 

επελενβαζίαξ πθδνμθμνζχκ. Γζυηζ ηαζ μ οπμθμβζζηήξ, υπςξ ηαζ μ άκενςπμξ, δέπεηαζ, απμεδηεφεζ 

ηαζ ακαηαθεί πθδνμθμνίεξ ηαζ «παίνκεζ απμθάζεζξ». Ο οπμθμβζζηήξ δέπεηαζ ζφιαμθα ςξ 

εζζενπυιεκα (input), ηα επελενβάγεηαζ ηαζ πανάβεζ έκα απμηέθεζια ςξ ελενπυιεκμ πνμσυκ 

(output). Σμ ίδζμ ηάκεζ ηαζ μ άκενςπμξ. ηακ έπεζ π.π. κα επζθφζεζ έκα ιαεδιαηζηυ πνυαθδια, 

πνδζζιμπμζεί ζφιαμθα ιε ηδκ ιμνθή ανζειχκ ηαζ βναπηήξ βθχζζαξ (input), επελενβάγεηαζ ημ 
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πνυαθδια ηαζ πανάβεζ ιζα θφζδ (output). Σα ζφιαμθα ημο οπμθμβζζηή είκαζ δθεηηνμκζηά, ημο 

ακενχπμο είκαζ ζοκήεςξ δ πνμθμνζηή ηαζ δ βναπηή βθχζζα ηαζ μζ ανζειμί.  

 

7.5.7.1. Απμεήηεξ πθδνμθμνζώκ 

φιθςκα ιε ημ ιμκηέθμ δ πνχηδ απμεήηδ πθδνμθμνζχκ είκαζ δ αζζεδηδνζαηή ικήιδ. Ζ 

δζαδζηαζία ηδξ επελενβαζίαξ ημοξ ανπίγεζ απυ ιζα πνχηδ επζθμβή ηαζ ηδκ εζζδμπή ηςκ 

ενεεζζιάηςκ ζηα αζζεδηήνζα υνβακα. ηδκ απμεήηδ αοηή παναιέκμοκ ηα ενεείζιαηα βζα πμθφ 

ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια (απυ 0,1 ιέπνζ 1 δεοηενυθεπημ βζα ηδκ υναζδ ηαζ απυ 2 ιέπνζ 4 

δεοηενυθεπηα βζα ηδκ αημή), ιέπνζξ υημο πνμςεδεμφκ ζηδκ επυιεκδ απμεήηδ, αζπμθδεμφιε ιε 

αοηά ηαζ ηα επελενβαζεμφιε πεναζηένς. Έκα παναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια ηδξ ικήιδξ αοηήξ 

απμηεθεί ημ ιεηείηαζια, ζηδκ επίδναζδ ημο μπμίμο ζηδνίγεηαζ δ ανπή ηδξ απυδμζδξ ηδξ ηίκδζδξ 

ζημκ ηζκδιαημβνάθμ. Μμθμκυηζ δδθ. δ ηζκδιαημβναθζηή ηαζκία απμηεθείηαζ απυ αοημηεθείξ 

εζηυκεξ, δ αζζεδηδνζαηή ικήιδ ιε ημ ιεηείηαζια ιαξ επζηνέπεζ κα ακηζθαιαακυιαζηε ηακμκζηέξ 

ηζκήζεζξ. Όζηενα απυ έκα θζθηνάνζζια ζημ επίπεδμ ηδξ αζζεδηδνζαηήξ ικήιδξ ημ ιεβαθφηενμ 

ιένμξ ηςκ ενεεζζιάηςκ πάκεηαζ, εκχ ημ οπυθμζπμ ιεηαθένεηαζ ζηδκ απμεήηδ ηδξ αναπφπνμκδξ 

ικήιδξ. 

Ζ αναπφπνμκδ ικήιδ είκαζ δ απμεήηδ ζηδκ μπμία παναιέκμοκ μζ πθδνμθμνίεξ, ηαεχξ ημ 

άημιμ ανπίγεζ κα ηζξ επελενβάγεηαζ. Σμ ααζζηυ παναηηδνζζηζηυ ηδξ αναπφπνμκδξ ικήιδξ είκαζ δ 

πμθφ ιζηνή πςνδηζηυηδηά ηδξ. Τπμθμβίγεηαζ υηζ ζε ιζα ζηζβιή ιπμνεί κα απμεδηεφζεζ ημ πμθφ 

ιέπνζ επηά ζημζπεία ηαζ ηα ζοβηναηεί βζα ιζα πμθφ ζφκημιδ πενίμδμ απυ 10 ιέπνζ 20 

δεοηενυθεπηα. Πμθθαπθαζζάγμοιε π.π. ιε ημκ κμο ιαξ 38Υ3 ηαζ ανίζημοιε ηδκ ζςζηή 

απάκηδζδ, επεζδή ζοβηναημφιε βζα ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια ηα επζιένμοξ βζκυιεκα 30Υ3 ηαζ 

8Υ3 ηαζ ηα πνμζεέημοιε, χζηε κα έπμοιε ηδκ ηεθζηή απάκηδζδ. Ή δζααάγμοιε ημκ ανζειυ 

ηδθεθχκμο εκυξ αηυιμο ζημκ ηαηάθμβμ ηαζ ηαεχξ επζθέβμοιε ημκ ανζειυ, ιαξ δζαηυπηεζ 

ηάπμζμξ. Ακαβηαγυιαζηε ηυηε κα λακαημζηάλμοιε ημκ ανζειυ, επεζδή ήδδ ημκ έπμοιε λεπάζεζ. Ζ 

βθχζζα παίγεζ ιεβάθμ νυθμ ζηδκ ζοβηνάηδζδ ζηδκ αναπφπνμκδ ικήιδ. Γζα αοηυ ηαζ θέιε 

θςκαπηά ημκ ανζειυ ηδθεθχκμο, πμο ιυθζξ είδαιε ζημκ ηαηάθμβμ, δζυηζ ηαη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ 

ημκ ζοβηναημφιε ηαθφηενα. 

Ζ ιαηνυπνμκδ ικήιδ είκαζ δ απμεήηδ ζηδκ μπμία παναιέκμοκ επί ιεβάθμ πνμκζηυ 

δζάζηδια (ή βζα πάκηα) μζ πθδνμθμνίεξ. Ζ πςνδηζηυηδηά ηδξ είκαζ πμθφ ιεβάθδ ηαζ μ πνυκμξ 

απμεήηεοζδξ επίζδξ ιαηνυξ. Καζ απυ αοηήκ υιςξ έκα ιεβάθμ ιένμξ ηςκ πθδνμθμνζχκ θεφβεζ 

ηαζ πάκεηαζ ζηδκ άαοζζμ ηδξ θήεδξ, εκχ ημ οπυθμζπμ ιένμξ ιπμνμφιε κα ημ ακαηαθέζμοιε ιε 

εοημθία ή δοζημθία ηαζ ιε ιζηνή ή ιεβάθδ αηνίαεζα ζηδκ ζοκείδδζδ.. Αοηήκ εκκμμφκ ελάθθμο 

ηαζ μζ πενζζζυηενμζ άκενςπμζ, υηακ ιζθμφκ βζα ικήιδ.  

Ζ ιάεδζδ ζοκηεθείηαζ, υηακ μζ πθδνμθμνίεξ ιεηαθένμκηαζ απυ ηδκ αναπφπνμκδ ζηδκ 

ιαηνυπνμκδ ικήιδ, αθμφ βζα ιάεδζδ ιζθμφιε ηυηε ιυκμκ, υηακ αοηυ ημ μπμίμ μζηεζμπμζδεήηαιε 

παναιέκεζ ηαζ δεκ λεπκζέηαζ. Συηε ιυκμκ δ ιεηααμθή ηδξ ζοιπενζθμνάξ ιαξ, δ μπμία μθείθεηαζ 

ζηδκ ιάεδζδ, είκαζ ζπεηζηά δζανηήξ. Γεκ ζοβηναημφιε θοζζηά υθα υζα ιάεαιε ζημ ζπμθείμ. 



Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηψλ Σεχρνο 1:  ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

ΔΑΗΣΤ - Σνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΣΔΚ) 72/488 

Λέβεηαζ ιάθζζηα πνμζθοχξ υηζ ιυνθςζδ είκαζ αοηυ ημ μπμίμ ιέκεζ ηαζ επζδνά ζηδκ ζοιπενζθμνά 

ιαξ, αθμφ λεπάζμοιε υθεξ ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ βκχζεζξ πμο πήναιε ζημ ζπμθείμ. Παν‘ υθα αοηά 

δεκ ιπμνμφιε κα ανκδεμφιε ημ βεβμκυξ υηζ έκα ηνζηήνζμ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηδξ δζδαζηαθίαξ 

ηαζ ααζζηή ιαξ πνυεεζδ είκαζ κα ζοβηναημφκ μζ ιαεδηέξ υζμ βίκεηαζ πζμ πμθθά ηαζ κα λεπκμφκ 

υζμ βίκεηαζ πζμ θίβα. Αοηυ δεκ ζδιαίκεζ θοζζηά υηζ ιαξ εκδζαθένεζ δ απθή ακαπαναβςβή ηςκ 

ζπμθζηχκ βκχζεςκ, αθθά επζδζχημοιε υζα έιαεακ μζ ιαεδηέξ κα βίκμοκ ηηήια ημοξ, κα 

παναιέκμοκ ηαζ κα επεκενβμφκ ζηδκ ζοιπενζθμνά ημοξ, κα ημοξ «ιμνθχκμοκ». Καζ επεζδή δεκ 

ιπμνμφιε κα ημ πενζιέκμοιε αοηυ απυ υθεξ ηζξ ζπμθζηέξ βκχζεζξ, πμθθέξ ηζξ δζδάζημοιε ηαζ 

πνμζπαεμφιε κα ηζξ ζοβηναηήζμοκ μζ ιαεδηέξ, επεζδή πζζηεφμοιε υηζ δδιζμονβμφκ ηδκ 

απαναίηδηδ βκςζηζηή αάζδ βζα άθθεξ ακχηενεξ ιμνθέξ ιάεδζδξ. 

Ζ ακενχπζκδ ικήιδ ιμζάγεζ ιε ιζα αζαθζμεήηδ, ζηδκ μπμία δ ηςδζημπμίδζδ βίκεηαζ 

ζφιθςκα ιε μνζζιέκεξ ανπέξ ηαζ ηαη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ βίκεηαζ εθζηηή δ ακάηθδζδ ηςκ 

πθδνμθμνζχκ, υηακ ηζξ πνεζαγυιαζηε.  Ζ απμηεθεζιαηζηή ηςδζημπμίδζδ ιπμνεί κα αεθηζςεεί ιε 

πμθθμφξ ηνυπμοξ, π.π. α. ιε ηδκ άζηδζδ, α. ιε ηδκ μνβάκςζδ ημο οθζημφ, β. ιε ηδκ επμπηζηυηδηα 

ημο οθζημφ, δ. ιε ηδκ εκενβμπμίδζδ ημο οπμηεζιέκμο, ε. ιε ηα ηίκδηνα ημο οπμηεζιέκμο η.ά. 

 

7.5.7.2. Ζ άζηδζδ 

Ζ πζμ απμηεθεζιαηζηή ιέεμδμξ βζα ηδκ ηαθή απμικδιυκεοζδ είκαζ δ άζηδζδ ηαζ δ 

επακάθδρδ. Οζ ζπεηζηέξ ένεοκεξ αθθά ηαζ δ ηαεδιενζκή πείνα δείπκμοκ υηζ δ επακάθδρδ 

ελαζθαθίγεζ ηδκ ζοβηνάηδζδ ηαζ δ άζηδζδ αεθηζχκεζ ηδκ απμικδιυκεοζδ. Γζα αοηυ ηαζ θέβεηαζ 

ζοπκά υηζ δ επακάθδρδ είκαζ δ ιήηδν ηδξ ιαεήζεςξ. Σμ πνυαθδια ζηδκ πενίπηςζδ αοηή είκαζ δ 

δζάνηεζα ηδξ επακάθδρδξ ηαζ ηδξ άζηδζδξ. οκήεςξ ημ άημιμ δζαηυπηεζ ηδκ πνμζπάεεζα, ιυθζξ 

επζηοβπάκεζ ηδκ αθάκεαζηδ ακαπαναβςβή. Ζ ζοκέπζζδ ηδξ άζηδζδξ ηαζ πένα απυ ημ ζδιείμ αοηυ 

θέβεηαζ «οπενιάεδζδ» (overlearning). φιθςκα ιε κευηενα ενεοκδηζηά δεδμιέκα δ οπενιάεδζδ 

μδδβεί ζε αεθηίςζδ ηςκ ικδιμκζηχκ επζδυζεςκ.  

Απμδείπεδηε ελάθθμο υηζ δ άζηδζδ φζηενα απυ δζαθμνεηζηέξ θακεάκμοζεξ πενζυδμοξ 

παίγεζ απμθαζζζηζηυ νυθμ ζηδκ απμικδιυκεοζδ. Ακ βίκεζ δ ελέηαζδ αιέζςξ ιεηά απυ ηδκ 

άζηδζδ, ηυηε είκαζ απμηεθεζιαηζηυηενδ δ ζοβηνάηδζδ. Ζ ελέηαζδ παίγεζ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή 

ηαζ ημκ νυθμ ιζαξ παναπένα άζηδζδξ. Σμκ ίδζμ νυθμ παίγμοκ επίζδξ ηαζ μζ ζπμθζηέξ ελεηάζεζξ 

ηαζ βζα ημκ θυβμ αοηυ ζοκδείγμοιε κα επζθέβμοιε ςξ εέιαηα ελεηάζεςκ ηα πζμ ζπμοδαία ηαηά 

ηδκ βκχιδ ιαξ ζδιεία ημο ιαεήιαημξ. 

Ζ ηαηάθθδθδ ηαηακμιή ηςκ δζαθεζιιάηςκ ηαηά ηδκ άζηδζδ απμηεθεί ζμαανυ πανάβμκηα 

μ μπμίμξ επδνεάγεζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ απμικδιυκεοζδξ, επεζδή ηα δζαθείιιαηα 

απμηνέπμοκ ηδκ ηυπςζδ. Γεκ οπάνπεζ υιςξ έκαξ βεκζηυξ ηακυκαξ μ μπμίμξ κα νοειίγεζ 

θεπημιένεζεξ ηδξ ηαηακμιήξ αοηήξ, επεζδή δ ζδεχδδξ ηαηακμιή ελανηάηαζ απυ ηα ηίκδηνα ημο 

οπμηεζιέκμο πμο απμικδιμκεφεζ, απυ ημκ ααειυ ηδξ εκενβδηζηήξ ημο ζοιιεημπήξ ηαηά ηδκ 

απμικδιυκεοζδ ηθπ. ηακ ημ οθζηυ πμο απμικδιμκεφεζ ημ οπμηείιεκμ είκαζ ακζανυ (π.π. 

ζοθθααέξ πςνίξ κυδια, ανζειμί ηθπ.), εκδείηκοηαζ δ ιαγζηή ιάθθμκ ακηζιεηχπζζή ημο, επεζδή δ 
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ηαηακμιή ημο ζε πενζζζυηενεξ εκυηδηεξ ζοιαάθθεζ ζηδκ ελαζεέκδζδ ηςκ ηζκήηνςκ ημο 

οπμηεζιέκμο βζα άζηδζδ. Ακηίεεηα ζε δφζημθα πνμαθήιαηα, μπυηε ηα ηίκδηνα είκαζ δεδμιέκα, 

ζοκζζηάηαζ δ ηαηά δζαθείιιαηα ακηζιεηχπζζδ ημο εέιαημξ. Με άθθα θυβζα δδθ. υζμ 

απμικδιμκεφμοιε ιδπακζηά, ηυζμ δ ιαγζηή άζηδζδ είκαζ ηαθφηενδ, υζμ ηνζηζηά, ηυζμ δ 

ηαηακμιή ηδξ άζηδζδξ ζε επζιένμοξ εκυηδηεξ είκαζ απμηεθεζιαηζηυηενδ. 

 

7.5.7.3. Ζ μνβάκςζδ ημο οθζημύ 

φιθςκα ιε ηδκ επζηναημφζα εεςνία απμικδιμκεφμοιε εοημθυηενα ζδέεξ ηαζ κμήιαηα, 

δοζημθυηενα βεβμκυηα ηαζ εθάπζζηα οθζηυ πςνίξ κυδια. Γζα αοηυκ ημκ θυβμ υηακ έπμοιε κα 

απμικδιμκεφζμοιε οθζηυ πςνίξ κυδια, πνμζπαεμφιε κα ημο δχζμοιε κυδια, βζα κα ημ 

απμικδιμκεφζμοιε ηαθφηενα. ηακ π.π. εέθς κα εοιμφιαζ ημκ ανζειυ ηδθεθχκμο ημο θίθμο 

ιμο 453.789, πνμζπαεχ κα ημκ ζοβηναηήζς εοημθυηενα, ζοκδοάγμκηαξ ηα ηνία πνχηα ρδθία ιε 

ηδκ πηχζδ ηδξ Πυθδξ ηαζ ηα άθθα ηνία ιε ηδκ βαθθζηή επακάζηαζδ. Ή υηακ έπς κα 

απμικδιμκεφζς ηζξ ζοθθααέξ πςνίξ κυδια ΣΑΓ, ΜΖΡ, ΡΑΚ, ηα ηαηαθένκς ηαθφηενα, ακ δχζς 

ζηζξ ζοθθααέξ κυδια ηαζ εοιάιαζ ΣΑΓάνζ, ΜΖΡυξ, ΡΑΚμξ ηαζ αηυιδ πζμ εφημθα θοζζηά, ακ 

ζοκδοάζς ηζξ ηνεζξ θέλεζξ ζε ιζα πνυηαζδ, π.π. είπε ημ ΣΑΓάνζ πάκς ζημκ ΜΖΡυ ημο ηαζ ημ 

ηφθζλε ιε ηα ΡΑΚδ ημο. 

Γοζηοπχξ έκα ιεβάθμ ιένμξ ημο οθζημφ ημ μπμίμ ιαεαίκεζ ημ παζδί ζημ ζπμθείμ έπεζ πμθφ 

θίβμ κυδια ή απμηεθεί βζα ημ παζδί οθζηυ πςνίξ κυδια ηαζ βζα αοηυ λεπκζέηαζ πμθφ βνήβμνα ιεηά 

απυ ηζξ ελεηάζεζξ. πεηζηέξ ένεοκεξ πμο έβζκακ ιε ζημπυ κα δζαπζζηχζμοκ ημ οθζηυ ηδξ ζπμθζηήξ 

ιάεδζδξ, ημ μπμίμ εοιμφιαζηε ηαθφηενα ηαζ εηείκμ ημ μπμίμ λεπκμφιε πενζζζυηενμ, 

ηαηαθήβμοκ ζημ ζοιπέναζια υηζ λεπκμφιε βεκζηά πμθφ βνήβμνα ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο 

ακαθένμκηαζ ζε ζζημνζηά βεβμκυηα ηαζ ηεπκζηά δεδμιέκα, εκχ πζμ βεκζηέξ βκχζεζξ, εθανιμβέξ 

ηςκ δεδμιέκςκ ηαζ ανπέξ ηζξ εοιμφιαζηε ηαθφηενα. 

ε ακηίεεζδ ιε παθζυηενεξ απυρεζξ ζήιενα πζζηεφμοιε υηζ δ ικήιδ δεκ είκαζ απθχξ δ 

απμεήηεοζδ πθδνμθμνζχκ ηαζ βκχζεςκ αθθά δ ηςδζημπμίδζή ημοξ ηαζ δ ηαη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ 

δζαηήνδζή ημοξ. Ζ άπμρδ αοηή εκζζπφεηαζ απυ πμθθά ενεοκδηζηά δεδμιέκα. ηδκ ίδζα πενίπμο 

ηαηεφεοκζδ ενιδκεφεζ ηδκ ικήιδ ηαζ δ Μμνθμθμβζηή Φοπμθμβία. φιθςκα θμζπυκ ιε ηα 

παναπάκς ζοβηναημφιε πζμ εφημθα ιζα πνυηαζδ πανά ιειμκςιέκεξ θέλεζξ, πζμ εφημθα θέλεζξ 

πανά ιειμκςιέκα βνάιιαηα ή ζοθθααέξ πςνίξ κυδια. Σα βνάιιαηα ΑΟΡΠΣ είκαζ δφζημθμ κα 

ηα ζοβηναηήζμοιε, εοημθυηαηα υιςξ ζοβηναημφιε ηδκ θέλδ ΠΟΡΣΑ, ιμθμκυηζ ζηδκ δεφηενδ 

πενίπηςζδ πνυηεζηαζ απθχξ βζα ιζα ιεηααμθή ζηδκ εέζδ ηςκ βναιιάηςκ. Ζ απθή υιςξ αοηή 

αθθαβή θαίκεηαζ υηζ είκαζ πμθφ ζδιακηζηή, επεζδή ζηδκ πνχηδ πενίπηςζδ είπαιε κα ηάκμοιε ιε 

πέκηε ακελάνηδηα ζημζπεία, εκχ ζηδκ δεφηενδ πενίπηςζδ έπμοιε έκα ιυκμ ηαζ ιάθζζηα ιε κυδια. 

Μζα άθθδ ιμνθή μνβάκςζδξ ημο οθζημφ, δ μπμία δζεοημθφκεζ ηδκ ζοβηνάηδζή ημο, είκαζ δ 

δζαίνεζή ημο ζε μιάδεξ. Έηζζ υηακ εέθς π.π. κα εοιμφιαζ ημκ ανζειυ ηδθεθχκμο ημο θίθμο ιμο, 

δεκ ημκ εκηοπχκς υπςξ ημκ αθέπς ζημκ ηαηάθμβμ ή υπςξ βνάθεηαζ ςξ ηακμκζηυξ ανζειυξ 

830.388, αθθά δζααάγς ηαζ εκηοπχκς 8.30.3.88. 



Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηψλ Σεχρνο 1:  ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

ΔΑΗΣΤ - Σνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΣΔΚ) 74/488 

Ζ μνβάκςζδ ημο οθζημφ ηαηά ηαηδβμνίεξ ηέθμξ δζεοημθφκεζ επίζδξ ζμαανά ηδκ 

απμικδιυκεοζδ. Ακ δζααάζμοιε ηζξ παναηάης δέηα θέλεζξ  

βάηα, άθμβμ, Λμοδίαξ, αόδζ, Αλζόξ  

Νέζημξ, Πδκεζόξ, ζηύθμξ, πνόααημ  

ηαζ πνμζπαεήζμοιε κα ηζξ απμικδιμκεφζμοιε ηαζ εεθήζμοιε κα ηάκμοιε ημ ίδζμ ιε ηζξ 

ελήξ δέηα θέλεζξ  

αζαθίμ, Ακηώκδξ, ιδθζά, ηζθό, βανδέκζα  

θάιπα, αεηόξ, παπμύηζζ, Γακία, εάθαζζα,  

ηυηε αζθαθχξ δ επίδμζή ιαξ εα είκαζ ηαθφηενδ ζηδκ απμικδιυκεοζδ ηδξ πνχηδξ μιάδαξ, 

επεζδή ζηδκ πενίπηςζδ αοηή μζ θέλεζξ ηαηαηάζζμκηαζ ζε δομ ηαηδβμνίεξ, γχα ηαζ πμηαιμφξ, εκχ 

αοηυ είκαζ δφζημθμ κα βίκεζ ζηδκ δεφηενδ μιάδα. 

 

7.5.7.4. Ζ επμπηζηόηδηα ημο οθζημύ 

Ζ επμπηζηυηδηα ημο οθζημφ είκαζ έκαξ άθθμξ ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ μ μπμίμξ ζοκηεθεί 

ζηδκ ηαθή απμικδιυκεοζδ. Ο Γενιακυξ ηαεδβδηήξ R. Tausch έηακε ζπεηζηά ημ ελήξ πείναια: 

Γίδαλε ζε ηέζζενζξ μιάδεξ ημ ίδζμ ιάεδια Εςμθμβίαξ. ηδκ πνχηδ μιάδα δζάααζε ημ ηείιεκμ βζα 

έκα γχμ. ηδκ δεφηενδ μιάδα πανάθθδθα πνμξ ηδκ ακάβκςζδ ημο ηεζιέκμο επέδεζλε ζημοξ 

ιαεδηέξ ιζα θςημβναθία ημο γχμο ζε θοζζηυ ιέβεεμξ. Ζ ηνίηδ μιάδα ακηί ηδξ θςημβναθίαξ είπε 

ηδκ εοηαζνία κα παναηδνήζεζ έκα πνυπθαζια ημο γχμο ηαζ δ ηέηανηδ έκα πναβιαηζηυ γχμ 

ααθζαιςιέκμ. θα ηα παζδζά ηθήεδηακ ζηδκ ζοκέπεζα κα απακηήζμοκ ζε είημζζ ενςηήζεζξ μζ 

μπμίεξ ακαθένμκηακ ζε θεπημιένεζεξ ημο ηεζιέκμο ηαζ ιάθζζηα υπζ ιυκμκ ζε ελςηενζηά 

παναηηδνζζηζηά αθθά ηαζ ζημκ ηνυπμ γςήξ, ημκ πμθθαπθαζζαζιυ, ηδκ δζαηνμθή ημο γχμο ηθπ. Ο 

ιέζμξ υνμξ ηςκ μνεχκ απακηήζεςκ ηάεε μιάδαξ ήηακ: α) 11, α) 13, β) 14 ηαζ δ) 17. Σα 

απμηεθέζιαηα αοηά δείπκμοκ υηζ δ δζαθμνεηζηή επμπηζηυηδηα ημο οθζημφ επδνεάγεζ ζδιακηζηά 

ηδκ απμικδιυκεοζδ. 

Δκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ επίζδξ ιζα άθθδ ένεοκα δ μπμία ζοιπθδνχκεζ ηαηά ηάπμζμκ 

ηνυπμ ηδκ ένεοκα ημο R. Tausch. Γζα κα δζδάλεζ ζε θμζηδηέξ ηδκ δμιή ηαζ ηδκ θεζημονβία ηδξ 

ηανδζάξ μ F. M. Dewer πνδζζιμπμίδζε ακηίζημζπα ηέζζενζξ ηνυπμοξ πανμοζίαζδξ ημο εέιαημξ: 

α. ιεηςπζηή πνμθμνζηή δζδαζηαθία, 

α. δζδαζηαθία ιε ηείιεκμ ηαζ δζαβνάιιαηα, 

β. δζδαζηαθία ιε ηείιεκμ ηαζ ζηίηζα ιε θεπημιένεζεξ,  

δ. δζδαζηαθία ιε ηείιεκμ ηαζ θςημβναθίεξ. 

ηδκ ελέηαζδ πμο επαημθμφεδζε μζ θμζηδηέξ ηθήεδηακ κα ενβαζεμφκ ιε έκα ιμκηέθμ 

ηανδζάξ, κα πνδζζιμπμζήζμοκ ηδκ ζπεηζηή μνμθμβία, κα δείλμοκ ηαηά πυζμκ ηαηακυδζακ ζπέζεζξ 

ηαζ κα δχζμοκ θεπημιένεζεξ ημο ιαεήιαημξ. Απυ ηδκ ένεοκα δζαπζζηχεδηε υηζ μ δεφηενμξ ηαζ μ 

ηνίημξ ηνυπμξ πανμοζίαζδξ ημο εέιαημξ ήηακ μζ πζμ απμηεθεζιαηζημί. 

Ζ ζοκδοαζιέκδ πνήζδ ηςκ εονδιάηςκ ηςκ δφμ αοηχκ αθθά ηαζ άθθςκ ακάθμβςκ ενεοκχκ 

ιαξ επζηνέπεζ κα ζοκαβάβμοιε πνήζζια ζοιπενάζιαηα βζα ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ πνέπεζ κα 
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πνδζζιμπμζμφιε ημ επμπηζηυ οθζηυ ηαηά ηδκ δζδαζηαθία. Πμθθέξ θμνέξ π.π. ζηδκ πνμζπάεεζά 

ιαξ κα δζδάλμοιε επμπηζηά, αοηυ ημ μπμίμ ηαηαθένκμοιε είκαζ κα επζηεκηνχζμοκ μζ ιαεδηέξ υθδ 

ημοξ ηδκ πνμζμπή ζημ επμπηζηυ οθζηυ ηαζ κα παναιεθήζμοκ ηζξ επελδβήζεζξ, ηζξ πενζβναθέξ ηαζ 

ηζξ ακαθφζεζξ ιαξ. Ο πνοζυξ ηακυκαξ θμζπυκ πμο ζζπφεζ βεκζηά βζα ηδκ πνήζδ ηςκ επμπηζηχκ 

ιέζςκ δζδαζηαθίαξ είκαζ: Να δδιζμονβμφιε ηίκδηνα ηαζ κα δζεβείνμοιε ημ εκδζαθένμκ ηςκ 

ιαεδηχκ βζα ιάεδζδ ιε υζμ βίκεηαζ ιεβαθφηενδ επμπηζηυηδηα, κα πνμπςνμφιε υιςξ ζηδκ 

επελενβαζία ηδξ φθδξ ιε επελδβήζεζξ, ζηίηζα ηαζ ζπεδζαβνάιιαηα. 

 

7.5.7.5. Ζ εκενβμπμίδζδ ημο ιαεδηή 

Έκαξ άθθμξ ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ, μ μπμίμξ ζοιαάθθεζ ζηδκ ιαηνμπνυεεζιδ 

ζοβηνάηδζδ υζςκ ιαεαίκμοιε, είκαζ δ εκενβδηζηή ζοιιεημπή ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ δζδαζηαθία. 

ηα πθαίζζα ιζαξ ένεοκαξ μζ ιαεδηέξ ηδξ Ζ΄ ηαζ Θ΄ ηάλδξ δζδάζημκηακ ηαζ ιάεαζκακ Γεςβναθία 

ιε ηνεζξ δζαθμνεηζηέξ πνμζεββίζεζξ. Ζ πνχηδ μιάδα ιε παναδμζζαηή δζδαζηαθία ζηδκ ηάλδ, δ 

δεφηενδ μιάδα ιε παναδμζζαηή δζδαζηαθία ηαζ ενβαζία επί ημο πεδίμο ηαζ δ ηνίηδ μιάδα ιε 

παναδμζζαηή δζδαζηαθία ηαζ ενβαζία πεδίμο ηαζ εκενβδηζηή επελενβαζία ηςκ πθδνμθμνζχκ ηδξ 

ενβαζίαξ πεδίμο. Μεηά απυ δχδεηα εαδμιάδεξ ηςκ εενζκχκ δζαημπχκ δ ηνίηδ μιάδα είπε λεπάζεζ 

ιυκμ ημ 10% ηςκ πθδνμθμνζχκ, εκχ μζ άθθεξ δφμ μιάδεξ πενίπμο ημ 40%.  

 

7.5.7.6. Σα ηίκδηνα ημο ιαεδηή 

Σα ηίκδηνα απμηεθμφκ ημκ ζδιακηζηυηενμ ίζςξ πανάβμκηα ηδξ ιάεδζδξ. Αθθά ηαζ υζμκ 

αθμνά ζηδκ ικήιδ ηα ηίκδηνα επδνεάγμοκ απμθαζζζηζηά ηδκ ζοβηνάηδζδ ημο οθζημφ πμο 

ιαεαίκμοιε. Ζ επμπηζηυηδηα ημο οθζημφ ελάθθμο, υπςξ είδαιε παναπάκς, απμαθέπεζ ηονίςξ 

ζηδκ δναζηδνζμπμίδζδ ηςκ ηζκήηνςκ ημο ιαεδηή. Πνέπεζ κα ζδιεζχζμοιε επίζδξ υηζ ηα ηίκδηνα 

-πένα ίζςξ απυ μπμζαδήπμηε άθθδ επίδναζδ- επδνεάγμοκ ζδιακηζηά ημκ πνυκμ ημκ μπμίμκ 

αθζενχκεζ έκαξ ιαεδηήξ ζε έκα ακηζηείιεκμ ιάεδζδξ ή άζηδζδξ. Γεκ πνέπεζ θμζπυκ κα δίκμοιε 

ζημοξ ιαεδηέξ αζηήζεζξ ηαζ εέιαηα βζα ιάεδζδ ηαζ βζα απμικδιυκεοζδ, πςνίξ κα θνμκηίγμοιε 

κα δναζηδνζμπμζήζμοιε ακάθμβα ηαζ ηα ηίκδηνα, ηα μπμία πνμζδμημφιε υηζ εα ηαηαζηήζμοκ 

απμηεθεζιαηζηυηενδ ηδκ ιάεδζδ ηαζ ηδκ απμικδιυκεοζδ. Αηυιδ ηαζ ζήιενα ςζηυζμ 

οπμζηδνίγεηαζ δ άπμρδ υηζ, βζα κα ιάεεζ ημ παζδί μνεμβναθία, πνέπεζ κα βνάθεζ πμθθέξ θμνέξ 

δζάθμνεξ δφζημθεξ θέλεζξ ή ηζξ θακεαζιέκεξ θέλεζξ ηδξ μνεμβναθίαξ ή ηδξ έηεεζδξ. Καζ είκαζ 

πμθφ ζοκδεζζιέκδ δ πναηηζηή, δ μπμία ζηδνίγεηαζ ζηδκ άπμρδ αοηή. Σδκ άζηδζδ υιςξ αοηή ηδκ 

ηάκεζ μ ιαεδηήξ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ πςνίξ εκενβδηζηή ζοιιεημπή ηαζ βζα αοηυ εα πνέπεζ κα 

πενζιέκμοιε υηζ οπυ ηζξ ζοκεήηεξ αοηέξ ημ οθζηυ δεκ πενκάεζ ζηδ ιαηνυπνμκδ ικήιδ ημο. Μυκμ 

ακ δ εκενβδηζηή ζοιιεημπή ημο ιαεδηή είκαζ ελαζθαθζζιέκδ, ιπμνεί κα πενζιέκεζ ηακείξ 

απμηεθέζιαηα απυ ιζα ηέημζμο είδμοξ άζηδζδ. 

 μαζεηζηέξ ένεοκεξ ιε παζδζά πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ επζαεααζχκμοκ ηδκ δζαπίζηςζδ αοηή. 

ε ιζα μιάδα παζδζχκ δυεδηε έκαξ ηαηάθμβμξ θέλεςκ, βζα κα ηζξ απμικδιμκεφζμοκ, ζηδκ άθθδ 
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μιάδα δυεδηε μ ίδζμξ ηαηάθμβμξ βζα απμικδιυκεοζδ, δ δναζηδνζυηδηα υιςξ αοηή εκηάπεδηε 

ηχνα ζηζξ παζβκζχδεζξ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ παζδζχκ. ηδκ δεφηενδ μιάδα π.π. ηα παζδζά έπνεπε κα 

εοιδεμφκ ημκ ηαηάθμβμ ιε ηα ρχκζα πμο εα έπνεπε κα ηάκμοκ ζηα πθαίζζα ακάθμβμο παζπκζδζμφ. 

Γζαπζζηχεδηε θμζπυκ υηζ δ δεφηενδ μιάδα απμικδιυκεοε πμθφ πενζζζυηενα πνάβιαηα απυ ηδκ 

πνχηδ ηαζ δ δζαθμνά αοηή ενιδκεφεηαζ ςξ απμηέθεζια ηςκ ηζκήηνςκ ηςκ παζδζχκ ηδξ δεφηενδξ 

μιάδαξ. 

Με ηδκ δναζηδνζμπμίδζδ ηςκ ηζκήηνςκ ζπεηίγεηαζ ηαζ δ ζδιαζία ηδξ ζοκεζδδηήξ 

πνμζμπήξ ηαηά ηδκ ιάεδζδ ηαζ ηδκ ζοβηνάηδζδ. ηακ ηα οπμηείιεκα ενεοκχκ ήλενακ απυ πνζκ 

ηί έπνεπε κα πνμζέλμοκ ηαζ κα ζοβηναηήζμοκ, είπακ ηαθφηενεξ επζδυζεζξ απυ άθθα οπμηείιεκα, 

ηα μπμία έιαεακ ημ ίδζμ πνάβια ιε ημ ίδζμ εκδζαθένμκ, αθθά πςνίξ ηδκ οπυδεζλδ ημο 

πεζναιαηζζηή κα πνμζέλμοκ ημ ζοβηεηνζιέκμ. οκζζηάηαζ θμζπυκ ζημκ δάζηαθμ υπζ ιυκμκ κα 

δδιζμονβεί ή κα δναζηδνζμπμζεί ηίκδηνα βζα ιάεδζδ ηαζ ζοβηνάηδζδ, αθθά ηαζ κα εθζζηά ηδκ 

πνμζμπή ηςκ ιαεδηχκ ζε αοηυ πμο πνέπεζ κα πνμζέλμοκ ηαζ κα ημοξ δδθχκεζ ηαεανά ημοξ 

ζηυπμοξ ιάεδζδξ πνζκ απυ ημ ιάεδια, έηζζ χζηε μζ ιαεδηέξ κα ζοβηεκηνχκμοκ ηδκ πνμζμπή 

ημοξ ζηδκ επίηεολδ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ζηυπςκ 

 

7.5.7.7. Ζ αλία ηδξ απμζηήεζζδξ 

Ο αζφθθδπημξ νοειυξ πμθθαπθαζζαζιμφ ηςκ βκχζεςκ ηαηά ηα ηεθεοηαία πνυκζα 

ακαβηάγεζ ημοξ παζδαβςβμφξ κα αζπμθμφκηαζ υπζ ιυκμκ ιε ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα αθθά ηαζ ιε 

ηδκ μζημκμιζηυηδηα ηςκ δζαδζηαζζχκ ηδξ ιάεδζδξ. Ζ ηαηάζηαζδ αοηή μδδβεί ακαβηαζηζηά ζημκ 

πενζμνζζιυ ηδξ ιδπακζηήξ ιάεδζδξ ζημ ζπμθείμ, βζα κα ιπμνέζεζ κα ελμζημκμιήζεζ o ιαεδηήξ 

έκα ιεβάθμ ιένμξ ηυζμ ηςκ δοκάιεςκ υζμ ηαζ ημο πνυκμο πμο δζαεέηεζ βζα αοηήκ ηαζ κα ημ 

δζαεέζεζ πζμ παναβςβζηά. Πνέπεζ υιςξ ζημ ζδιείμ αοηυ κα ηάκμοιε ιζα δζεοηνίκζζδ δ μπμία 

αίνεζ ζπεηζηά ιενζηέξ ααζζηέξ πανακμήζεζξ. Ζ απμζηήεζζδ δεκ πνέπεζ κα ηαοηίγεηαζ ιε ηδκ 

ιδπακζηή ιάεδζδ. Ζ απμζηήεζζδ είκαζ ιζα ιμνθή ιάεδζδξ απυθοηα επζεοιδηή. Ζ ίδζα δ 

εηοιμθμβία ηδξ (απυ ζηήεμοξ ιάεδζδ) αθθά ηαζ δ μκμιαζία ηδξ ζε άθθεξ βθχζζεξ (αββθζηά tell 

it by heart, βενιακζηά inwendig lernen, βαθθζηά apprendre par coeur) δείπκμοκ υηζ πνυηεζηαζ βζα 

ιζα ιμνθή ιάεδζδξ δ μπμία ζηδνίγεηαζ ζε εζςηενζηά ηίκδηνα. Σμ βεβμκυξ αοηυ ηδκ 

ακηζδζαζηέθθεζ πνμξ ηδκ ιδπακζηή ιάεδζδ ιε ηδκ μπμία εκκμμφιε ζοκήεςξ ηδκ απμεήηεοζδ ηαζ 

ακαπαναβςβή οθζημφ ημ μπμίμ δεκ ηαηακμεί (ηαθά) μ ιαεδηήξ. Με ηδκ απμζηήεζζδ ακηίεεηα έπεζ 

μ ιαεδηήξ ζε ηάεε ζηζβιή ηαζ βζα άιεζδ πνήζδ πθδνμθμνίεξ ηαζ βκςζηζηά ζημζπεία πμο 

απμηεθμφκ ηζξ αάζεζξ δζάθμνςκ πενζμπχκ βκχζδξ, ζηζξ μπμίεξ δεκ ιπμνεί κα «ακεαεί», πςνίξ ημ 

αάενμ ημ μπμίμ ημο πνμζθένμοκ βκχζεζξ μζ μπμίεξ ιαεαίκμκηαζ ιε απμζηήεζζδ. Σέημζεξ βκχζεζξ 

είκαζ π.π. δ πνμπαίδεζα, ααζζημί ιαεδιαηζημί ηαζ πδιζημί ηφπμζ, βθςζζζημί ηακυκεξ, θελζθυβζμ 

λέκςκ βθςζζχκ ηθπ. Πένα απυ αοηά πνεζάγεηαζ κα απμζηδείγεζ o ιαεδηήξ βκχζεζξ απαναίηδηεξ 

βζα ημκ πνμζακαημθζζιυ ημο ιέζα ζημκ πχνμ ηαζ ζημκ πνυκμ, π.π. πνςηεφμοζεξ πςνχκ, 

πνμκμθμβίεξ-ζηαειμφξ ηδξ ζζημνίαξ ηθπ. Απαναίηδηδ ηνίκεηαζ επίζδξ βζα ημκ ζημπυ αοηυκ δ 

απμζηήεζζδ εκκμζχκ, μνζζιχκ, ηακυκςκ ηαζ ανπχκ απυ δζάθμνεξ βκςζηζηέξ πενζμπέξ. Σέθμξ 
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πνέπεζ μ ιαεδηήξ κα απμζηδείγεζ απμθεέβιαηα ηαζ νήζεζξ, πμζήιαηα, ζηνμθέξ ηναβμοδζχκ ηθπ., 

δζυηζ πένα απυ ημκ βκςζηζηυ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηυ ειπθμοηζζιυ πμο πνμζθένμοκ απμηεθμφκ 

πμθθέξ θμνέξ ηαζ ηαθή βθςζζζηή άζηδζδ. 

Ζ εεχνδζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ ιάεδζδξ ςξ θαζκμιέκμο ηδξ ικήιδξ ηονίςξ, ζηδκ μπμία 

ζηήνζγε ηδκ ηαεδιενζκή πναηηζηή ημο ημ παθζυ ζπμθείμ, είκαζ πζα λεπεναζιέκδ. Κακείξ πθέμκ 

δεκ επζιέκεζ ζήιενα ζηδκ απμεήηεοζδ λδνχκ βκχζεςκ ηαζ ζημζπείςκ, ηα μπμία πνμαθέπεηαζ κα 

πνδζζιμπμζήζεζ μ ιαεδηήξ ιενζηέξ ιυκμκ θμνέξ, εκχ πανάθθδθα ιπμνεί κα ηα ανεζ εφημθα ζε 

έκα θελζηυ ή ζε ιζα εβηοηθμπαίδεζα. Έηζζ απυ ηδκ ζημπζά ημοθάπζζημκ πμο αθέπμοιε ζημ ζδιείμ 

αοηυ ημ ζπμθείμ, ααζζηυξ ζημπυξ ηδξ εηπαίδεοζδξ είκαζ κα αμδεήζεζ ημκ ιαεδηή κα απμπηήζεζ 

ηαζ κα έπεζ έημζια ιενζηά ααζζηά βκςζηζηά ζημζπεία ηαζ πένα απυ αοηυ κα ημκ ελμζηεζχζεζ ιε 

ηνυπμοξ ηαζ ηεπκζηέξ ακαγήηδζδξ ηαζ άκηθδζδξ πθδνμθμνζχκ ηαζ βκχζεςκ απυ ηζξ ηαηάθθδθεξ 

πδβέξ. 

 

 

8. Πξνηεηλόκελα ζπλνδεπηηθά θύιια εξγαζίαο θαη 
πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο. 

 

Φύιιν εξγαζίαο  

ογήηδζδ ηαηά γεφβδ ή ηαηά ιζηνέξ μιάδεξ ηαζ επάκμδμξ ζε ζογήηδζδ ζηδκ 

μθμιέθεζα ιε αάζδ ηα παναηάης εέιαηα: 

 Ζ πνμζθμνά ηδξ Φοπμθμβία ηδξ ιάεδζδξ ζημκ εηπαζδεοηζηυ.  

 Οζ εθανιμβέξ ηδξ ηθαζζηήξ ελάνηδζδξ ζηδκ ηάλδ.  

 Οζ εθανιμβέξ ηδξ θεζημονβζηήξ ελάνηδζδξ ζηδκ ηάλδ.   

 Οζ εθανιμβέξ ηδξ ιάεδζδξ ιε δμηζιή ηαζ θάεμξ ζηδκ ηάλδ.   

 Οζ εθανιμβέξ ηδξ ημζκςκζηήξ ιάεδζδξ ζηδκ ηάλδ.  

 Ζ ζδιαζία ηδξ ημζκςκζηήξ ιάεδζδξ ηαζ δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ 

ηδθευναζδξ. Κακυκεξ ηδθεεέαζδξ, πμο πνμηφπημοκ απυ ηα δεδμιέκα ηδξ 

ημζκςκζμ-βκςζηζηήξ εεςνίαξ ηδξ ιάεδζδξ.   

 Οζ εθανιμβέξ ηδξ Μμνθμθμβζηήξ Φοπμθμβίαξ ζηδκ ηάλδ.   

 Γζαηί ήηακ απαναίηδηδ δ «βκςζηζηή επακάζηαζδ»;   

 Οζ εθανιμβέξ ηδξ εεςνίαξ ηδξ επελενβαζίαξ πθδνμθμνζχκ ζηδκ ηάλδ.   

 Εδηήιαηα απμζηήεζζδξ ζημ ζπμθείμ. 

 
 

9. Δπεθηάζεηο 

Ζ ζδιαζία ηςκ ααζζηχκ (ροπμθμβζηχκ) ανπχκ βζα ημκ ειπθμοηζζιυ, ηδκ ζοκεζδδημπμίδζδ ηαζ 

ημκ ακαζημπαζιυ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ πνάλδξ. 
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10. Βηβιηνγξαθία – Αλαθνξέο  - πξόζζεην πιηθό 

 (*) Βμζκζάδμο, . (2006). Παζδζά, ζπμθεία ηαζ οπμθμβζζηέξ, Αεήκα: GUTENBERG. 

 Βάιαμοηαξ, Μ. (1998). Δζζαβςβή ζηδκ ροπμπαζδαβςβζηή ένεοκα ηαζ ιεεμδμθμβία. 5δ έηδ. 

Αεήκα, Γνδβυνδξ 

Βαζζηυ αζαθίμ ημ μπμίμ πανμοζζάγεζ ηονίςξ ηζξ ιεευδμοξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ 

δζελαβςβή μπμζαζδήπμηε ροπμπαζδαβςβζηήξ ένεοκαξ. 

 Bigge, M. (1990). Θεςνίεξ ιάεδζδξ βζα εηπαζδεοηζημφξ. Μηθν. Α. Κάκηαξ & Α. Υακηγή. 

Αεήκα, Παηάηδξ 

Δκδζαθένμκ αζαθίμ, ακ ηαζ δ ιεηάθναζδ υπζ πάκηα επζηοπδιέκδ. Πμθθέξ θμνέξ είκαζ 

δφζημθεξ μζ ιεηαθνάζεζξ ακάθμβςκ αζαθίςκ, επεζδή δ αθεηδνία ημοξ είκαζ δ δζδαζηαθία 

ηαζ δ ένεοκα ηδξ πχναξ ημο ζοββναθέα.  

 Eisenstadt, M. & Wason, P. (1985). Μάεδζδ ηαζ εηπαίδεοζδ ΗΗ. Μηθν. Γ. Μπανμολήξ. 

Αεήκα, Κμοηζμοιπυξ 

Μμθμκυηζ ηάπςξ παθζυ, πνυηεζηαζ βζα ηαθυ αζαθίμ, βναιιέκμ ιε επζζηδιμκζηυηδηα αθθά 

ηαζ εοημθία ηαηακυδζδξ, ακ ηαζ αοηυ είκαζ πνμηένδια ζπεδυκ άβκςζημ ζε ιεηαθναζιέκα 

ζπεηζηά αζαθία.   

 Foulin, J.-N. & Mouchon, S. (2002). Δηπαζδεοηζηή Φοπμθμβία. Μηθν. Μ. Φακζμοδάηδ. 

Αεήκα, Μεηαίπιζμ 

φκημιμ ηαζ πενζεηηζηυ αζαθίμ. Γζελένπεηαζ ηα ζπεηζηά εέιαηα ιε ζοκημιία αθθά ηαζ 

ζαθήκεζα. 

 Holloway, C. (1985). Μάεδζδ ηαζ εηπαίδεοζδ. η. Α΄. Μηθν. Γ. Κμκδφθδξ. Αεήκα, 

Κμοηζμοιπυξ 

Δίκαζ ζοιπθδνςιαηζηυ ημο αζαθίμο ηςκ Eisenstadt, M. & Wason, P. (1985). 

 Καράθδξ, Α. (2006). Παζδαβςβζηή Φοπμθμβία. δ΄ έηδ. Θεζζαθμκίηδ, Κονζαηίδδξ 

Σμ αζαθίμ δίκεζ –ιεηαλφ άθθςκ- ηζξ ααζζηυηενεξ εεςνίεξ ηδξ ιάεδζδξ ιε έιθαζδ ζηδκ 

πνδζζιυηδηά ημοξ ζημκ εηπαζδεοηζηυ ηδξ ηάλδξ. 

 Κμθζάδδξ, Δ. (1991). Θεςνίεξ ιάεδζδξ ηαζ εηπαζδεοηζηή πνάλδ. η. α΄  οιπενζθμνζζηζηέξ 

εεςνίεξ. Αεήκα, π.ε.μ. 

 Κμθζάδδξ, Δ. (1995). Θεςνίεξ ιάεδζδξ ηαζ εηπαζδεοηζηή πνάλδ. η. α΄ Κμζκςκζημβκςζηζηέξ 

εεςνίεξ. Αεήκα, π.ε.μ. 

 Κμθζάδδξ, Δ. (1997). Θεςνίεξ ιάεδζδξ ηαζ εηπαζδεοηζηή πνάλδ. η. β΄ Γκςζηζηέξ εεςνίεξ. 

Αεήκα, π.ε.μ. 

 Κμθζάδδξ, Δ. (2002). Γκςζηζηή Φοπμθμβία, Γκςζηζηή Νεονμεπζζηήιδ ηαζ Δηπαζδεοηζηή 

Πνάλδ. Μμκηέθμ Δπελενβαζίαξ Πθδνμθμνζχκ. η. δ΄. Αεήκα, π.ε.μ. 

Δίκαζ ημ ααζζηυηενμ ηαζ ημ ακαθοηζηυηενμ εθθδκυθςκμ ένβμ βζα ηζξ εεςνίεξ ηδξ ιάεδζδξ 

ιε πμθθά παναδείβιαηα, βναθζηέξ παναζηάζεζξ, ζηίηζα ηαζ θςημβναθίεξ. Απαναίηδηα 

αζαθία ακαθμνάξ βζα μπμζαδήπμηε ζμαανή εκαζπυθδζδ ιε ημ εέια.  

 Πυνπμδαξ, Κ. (2003). Ζ ιάεδζδ ηαζ μζ δοζημθίεξ ηδξ. Γκςζηζηή πνμζέββζζδ. Πάηνα, π.ε.μ. 
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Πμθφ ηαθυ αζαθίμ, ιε αάζδ ημ μπμίμ μ ζοββναθέαξ εειεθζχκεζ ηζξ ααζζηέξ εέζεζξ ημο βζα 

ημ εέια ηςκ δοζημθζχκ ιάεδζδξ. 

 Stones, E. (1978). Δζζαβςβή ζηδκ Παζδαβςβζηή Φοπμθμβία. Μηθν. Α. Γακαζζήξ-

Αθεκηάηδξ. Αεήκα, Γνδβυνδξ 

Ακ ηαζ ζπεηζηχξ παθζυ, είκαζ αηυιδ ηαζ ζήιενα πμθφ πνήζζιμ. 

 Φνάβημξ, Υ. (1977). Φοπμπαζδαβςβζηή. Θέιαηα Παζδαβςβζηήξ Φοπμθμβίαξ, παζδείαξ, 

Γζδαηηζηήξ ηαζ ιάεδζδξ. Αεήκα, Παπαγήζδξ 

Δπίζδξ πνήζζιμ αζαθίμ, απυ ηα πνχηα αζαθία Παζδαβςβζηήξ Φοπμθμβίαξ ζηδκ Δθθάδα ιε 

έιθαζδ ζηζξ εθανιμβέξ ηςκ εεςνζχκ ηδξ ιάεδζδξ ηαζ ηςκ ροπμθμβζηχκ δεδμιέκςκ ζηδκ 

εηπαζδεοηζηή πνάλδ. 

 Gage, N. L. & Berliner, D. C. (1998). Educational Psychology. 6th ed. Boston, Houghton 

Mifflin.  

 Mietzel, G. (2001). Pädagogische Psychologie des Lernens und Lehrens. 6. Aufl. 

Göttingen, Hogrefe 

 Γέζπμζκα Μαηνίδμο-Μπμφζζμο (2003) Θέιαηα Μάεδζδξ ηαζ Γζδαηηζηήξ, Δηδυζεζξ 

Πακεπζζηδιίμο Μαηεδμκίαξ 

 DiSessa, A. (2000) Changing minds, M.I.T. Press. 

 Robert M .Gagné, Walter W. Wager, Katharine C. Golas, John M. Keller (2005), 

Principles of Instructional Design, Thomson Wadsworth 

 Δθέκδ Α. Νδιά, Απ. Γ. Καράθδξ (2002) φβπνμκδ Γζδαηηζηή, Δηδυζεζξ 

Πακεπζζηδιίμο Μαηεδμκίαξ. 

 Ράπηδξ, Α. & Ράπηδ, Α. (2006). Μάεδζδ ηαζ Γζδαζηαθία ζηδκ Κμζκςκία ηδξ 

Πθδνμθμνίαξ, Συιμξ Α‘ Οθζηή πνμζέββζζδ. Αεήκα: Έηδμζδ ζοββναθέςκ. 

 Ράπηδξ, Α. & Ράπηδ, Α. (2006). Μάεδζδ ηαζ Γζδαζηαθία ζηδκ Κμζκςκία ηδξ 

Πθδνμθμνίαξ, Συιμξ Β‘ Παζδαβςβζηέξ Γναζηδνζυηδηεξ. Αεήκα: Έηδμζδ 

ζοββναθέςκ. 

 Joan Bliss et als. Editors (1999) Learning Sites. Social and Technological resources 

for Learning. Pergamon – Earli. 

 Helen Cowie et als. Editors. (2000) Social Interaction in Learning and Instruction. 

Pergamon – Earli.  

 Ben Schneiderman (1998)  Designing the User Interface. Strategies for Effective 

Human-Computer Interaction, Addison-Wesley. 

 Ααμφνδξ, Ν. (2000). Δζζαβςβή ζηδκ Δπζημζκςκία Ακενώπμο – Τπμθμβζζηή, Αεήκα: 

Γίαοθμξ. 

 Lawrence Snyder (2004) Fluency with Information Technology. Pearson, Addison-

Wesley. 
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 Sharon E. Smaldino, James D. Russell, Robert Heinich, Michael Molenda (2005), 

Instructional Technology and Media for Learning, Pearson Merrill,  Prentice Hall. 

 Timothy J. Newby, Donald A. Stepich, James D. Lehman, James D. Russell (2006), 

Educational Technology for Teaching and Learning, Pearson, Merrill Prentice Hall3 

 Michael E. Horbart et als (1998) Information Ages. Literacy, Numeracy and the 

Computer Revolution. The Johns Hopkins University Press. 

 Allan Martin, Hannelore Radar (2003) Information & IT Literacy. Enabling 

Learning in the 21st Century. Facet Publications 

 Bonnie A. Nardi, Vicki L. O‘Day (1999) Information Ecologies. Using technology 

with Heart. The MIT Press.  

 Ηlana Snyder (2002) Silicon Literacies. Communication, Innovation and Education 

in the Electronic Age. Routledge. 

 Gunter Kress  (2003) Literacy in the New Media Age. Routledge. 

 Gail E. Hawisher, Cynthia L. Selfe. Editors (2000) Global Literacies and the 

World-Wide Web. 

 Anne-Marie Armstrong Editor. (2004) Instructional Design in the Real World. A 

View from the Trenches. Iidea Group, Inc. 

 Artigue, M., Kynigos, C., Mariotti, A., Cerulli, M., Lagrange, J. B., Bottino, R. M., 

Haspekian, M. & Cazes, C. (2006). Methodological Tools for Comparison of 

Learning Theories in Technology Enhanced Learning in Mathematics, interim 

report of the Kaleidoscope European Research Team ‗Technology Enhanced 

Learning of Mathematics, (www.itd.cnr.it/telma). 

 
Δπίζδξ, ζζημπχνμζ ιε ζπεηζηυ οθζηυ: 

Γζαδίηηομ ηαζ Γζδαζηαθία 

http://www.netschoolbook.gr/ 

 

Θεςνίεξ Μάεδζδξ ηαζ Σ.Π.Δ. 

http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/theories.html 

 

Έθθδκεξ Δηπαζδεοηζημί  

http://intelligentq.net/castpress/ 

 

Δθθδκζηή Πφθδ Παζδείαξ 

http://www.eduportal.gr/ 

 

e-Παζδεία 

http://www.e-paideia.net/Vortal/default.asp  

http://www.itd.cnr.it/telma
http://www.netschoolbook.gr/
http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/theories.html
http://intelligentq.net/castpress/
http://www.eduportal.gr/
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Φοπμθμβία ηδξ ιάεδζδξ: απυ ημ αζαθίμ ημο Δι. Κμθζάδδ "Γκςζηζηέξ Θεςνίεξ" 

http://paroutsas.jmc.gr/psychol.htm 

 

Μάεδζδ ιέζς δνάζδξ ιε ηδ αμήεεζα Λμβζζιζηχκ Παζπκζδζχκ 

http://conta.uom.gr/conta/publications/html/Mathisi%20Meso%20Drasis.htm 

 

Πενί… εηπαζδεφζεςξ μ θυβμξ 

http://ekpaideusi.blogspot.com/ 

 

Θεςνίεξ ιάεδζδξ 

http://users.otenet.gr/~digiavri/Didaktiki/theories%20mathisis.htm 

 

Ο πεδζαζιυξ ιζαξ Γζαδζηαζίαξ Μάεδζδξ ιέζς ημο Γζηηφμο Τπμθμβζζηχκ 

http://hyperion.math.upatras.gr/tea/Bb.html#B15 

 

Τπμζηδνζηηζηυ οθζηυ βζα εεςνίεξ ιάεδζδξ 

http://www.emtech.net/learning_theories.htm 

Δπζεεηζηή ζοιπενζθμνά ηαζ ηδθευναζδ 

http://www.aegean.gr/culturaltec/pbantima/MediaMonitor2/home.html 

 

Θεςνίεξ ηαζ Μμνθέξ Μάεδζδξ 

www.cs.phs.uoa.gr/el/courses/introduction_psychology/Learning.revised.ppt 

 

 

Γναζηδνζυηδηεξ Μάεδζδξ ιέζς Τπμθμβζζηή 

http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p127raptis.pdf 

 

Σεπκζηέξ Θεηζηήξ ηαζ Ανκδηζηήξ Δκίζποζδξ 

http://www.ibrt.gr/ekpaideysi/2_enisxisi.pdf 

 

Οζ Νέεξ Σεπκμθμβίεξ ζηδ Γζδαηηζηή ηαζ ηδ Μαεδζζαηή Γζαδζηαζία 

http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/eisigisi2.pdf 

 

Γζδαζηαθία ηαζ Μάεδζδ ιε ηδ αμήεεζα ηςκ Νέςκ Σεπκμθμβζχκ 

http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p125raptis.pdf 

 

Δβηέθαθμξ, ιάεδζδ ηαζ ικήιδ 

http://paroutsas.jmc.gr/psychol.htm
http://conta.uom.gr/conta/publications/html/Mathisi%20Meso%20Drasis.htm
http://ekpaideusi.blogspot.com/
http://hyperion.math.upatras.gr/tea/Bb.html#B15
http://www.aegean.gr/culturaltec/pbantima/MediaMonitor2/home.html
http://www.cs.phs.uoa.gr/el/courses/introduction_psychology/Learning.revised.ppt
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p127raptis.pdf
http://www.ibrt.gr/ekpaideysi/2_enisxisi.pdf
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/eisigisi2.pdf
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p125raptis.pdf
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http://www.cs.phs.uoa.gr/el/courses/neuroscience/brain-learning-memory.pdf 

 

 

Θεςνίεξ ιάεδζδξ ηαζ Σεπκμθμβίεξ Πθδνμθμνζηήξ 

http://dtps.unipi.gr/files/notes/2003-

2004/eksamino_6/ekpaideysh_apo_apostash/learningtheories.ppt 

 

Δθανιμβέξ ηςκ κέςκ Σεπκμθμβζχκ ζηδ δζδαζηαθία ηαζ ιάεδζδ 

www.mtee.net/Comenius1/Nees_Texnologies.ppt 

 

 

Γζαδίηηομ ηαζ Γζδαζηαθία 

http://www.netschoolbook.gr/ 

http://www.ododeiktes.gr/ 

 

Δθθδκζηή Δπζζηδιμκζηή Έκςζδ Σεπκμθμβζχκ Πθδνμθμνίαξ ηαζ Δπζημζκςκζχκ ζηδκ 

Δηπαίδεοζδ 

http://www.etpe.gr/ 

 

11. Γισζζάξην θαη επξεηήξην όξσλ 

Μάεδζδ, ζπμθζηή ιάεδζδ, δζδαζηαθία, δζδαζηαθία ηαζ ιάεδζδ, εεηζηέξ ηαζ ανκδηζηέξ 

εκζζπφζεζξ, απυζαεζδ, επακαηνμθμδυηδζδ, ενέεζζια ηαζ ακηίδναζδ, ζοκεζνιζηέξ εεςνίεξ 

ιάεδζδξ, ζοιπενζθμνζηέξ εεςνίεξ ιάεδζδξ, ηθαζζηή ελάνηδζδ, θεζημονβζηή ελάνηδζδ, 

ιάεδζδ ιε δμηζιή ηαζ θάεμξ, πνμβνάιιαηα εκζζπφζεςκ, έπαζκμξ ημο δαζηάθμο, 

πνμβναιιαηζζιέκδ δζδαζηαθία, ημζκςκζμ-βκςζηζηή εεςνία ιάεδζδξ, ιάεδζδ ιε ιίιδζδ, 

ιάεδζδ ιε ηαφηζζδ, ιάεδζδ επζεεηζηήξ ζοιπενζθμνάξ, ηδθευναζδ ηαζ επζεεηζηή ζοιπενζθμνά, 

βκςζηζηή επακάζηαζδ, Μμνθμθμβζηή Φοπμθμβία, ακηίθδρδ ηαζ ιάεδζδ, ιάεδζδ ηαζ 

επελενβαζία πθδνμθμνζχκ, αναπφπνμκδ ικήιδ, ιαηνυπνμκδ ικήιδ, απμζηήεζζδ. 

http://www.cs.phs.uoa.gr/el/courses/neuroscience/brain-learning-memory.pdf
http://dtps.unipi.gr/files/notes/2003-2004/eksamino_6/ekpaideysh_apo_apostash/learningtheories.ppt
http://dtps.unipi.gr/files/notes/2003-2004/eksamino_6/ekpaideysh_apo_apostash/learningtheories.ppt
http://www.mtee.net/Comenius1/Nees_Texnologies.ppt
http://www.netschoolbook.gr/
http://www.ododeiktes.gr/
http://www.etpe.gr/
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ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Β’ ΔΠΙΠΔΓΟΤ  
 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΥΡΗΔΙ ΣΩΝ ΣΠΔ 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ 
ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ  

ΔΝΟΣΖΣΑ 2: ύγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία 

θαη ε εθαξκνγή ηνπο κε εξγαιεία ππνινγηζηηθήο θαη 

δηθηπαθήο ηερλνινγίαο 

                            

2.2 Οη ζύγρξνλεο ζεσξήζεηο γηα ηε κάζεζε. 
Δμέιημε ησλ αληηιήςεσλ γηα ηελ 

παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ 
εθπαίδεπζε.  

 

 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ ΟΛΟΚΛΖΡΖ: 40 ώξεο  

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ ΘΔΜΑΣΟ: 10 ώπερ 
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1. Σίηινο 

2.2 Οη ζύγρξνλεο ζεσξήζεηο γηα ηε κάζεζε. Δμέιημε ησλ αληηιήςεσλ 

γηα ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαίδεπζε.  

 

2. Μνξθή θαη νξγάλσζε ηεο ελόηεηαο 

Σα ιάεδια πνμηείκεηαζ κα δζελάβεηαζ ςξ ιία εκαθθαβή εεςνδηζηήξ πανμοζίαζδξ, ζογήηδζδξ 

επζιένμοξ εειάηςκ, αλζμπμίδζδξ αζςιάηςκ ηςκ εηπαζδεομιέκςκ, επελενβαζία οπμεειάηςκ ιε 

εηαζνζηή ηαζ μιαδζηή ιμνθή, πμο εα βίκεηαζ ζηδκ ηάλδ, ηαζ πανμοζίαζδ ηαζ ζογήηδζδ ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ ζηδκ μθμιέθεζα ηδξ ηάλδξ. οζηήκεηαζ ζημκ δζδάζημκηα κα πανμοζζάγεζ ιζα 

ζφκημιδ εκυηδηα, κα δίκεζ ζε θςημηοπία ζημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ημκ ζηεθεηυ ηδξ εκυηδηαξ, ιε 

αάζδ ημκ μπμίμ μζ ζοιιεηέπμκηεξ εα ζογδημφκ ακά γεφβδ ή ζε ιζηνέξ μιάδεξ ηαζ εα 

επακένπμκηαζ ζε ζογήηδζδ ηδξ εκυηδηαξ ζηδκ μθμιέθεζα, ζηδκ μπμία εα εκζςιαηχκμκηαζ ηαζ 

πνμζςπζηά αζχιαηα ηαζ ειπεζνίεξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ απυ ηδκ ιαεδηζηή ημοξ γςή ηαζ ηδκ 

εηπαζδεοηζηή ημοξ πνάλδ. 

 

3. Απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή 

Απαζηείηαζ έκαξ Ζ/Τ ηαζ έκαξ αζκηεμπνμαμθέαξ ημοθάπζζημκ ή θμβζζιζηυ δζαιμίναζδξ μεμκχκ 

ηαζ πίκαηαξ ιανηαδυνμο. Δπίζδξ απαζηείηαζ ενβαζηήνζμ Ζ.Τ. βζα ηδκ πναηηζηή ηςκ 

επζιμνθμοιέκςκ. Δπεζδή ζηδκ πανμφζα εκυηδηα οπάνπμοκ ακαθμνέξ ζε ελςηενζημφξ 

οπενδεζιμφξ (links), ίζςξ εα ήηακ ζηυπζιμ, ζημ ιέηνμ ημ δοκαημφ κα πνμεημζιαζημφκ 

ηαηάθθδθεξ ζζημζεθίδεξ (ή ημοθάπζζημκ ιζα ζζημζεθίδα) ιε ζοβηεκηνςιέκμοξ ημοξ ζπεηζημφξ 

οπενδεζιμφξ, χζηε κα επζηαποκεμφκ μζ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ επζιμνθμοιέκςκ. 

 

 

4. Γλσζηηθά πξναπαηηνύκελα 

Γεκ οπάνπμοκ. 

 

 

5. Δπηζπκεηνί Γηδαθηηθνί θαη Μεηαγλσζηηθνί ηόρνη 

Οζ επζιμνθμφιεκμζ εα ιάεμοκ ααζζηά ζημζπεία ηςκ ελήξ εεςνζχκ ηαζ εεςνδηζηχκ πθαζζίςκ:  

Γκςζηζηή ακάπηολδ, ααζζηέξ απυρεζξ ημο Piaget, ααζζηέξ απυρεζξ ημο Vygotsky, ααζζηέξ 

απυρεζξ ημο Bruner,  βκςζηζηά ζπήιαηα, μιμζμζηαηζηή ζζμννμπία, ζηάδζα βκςζηζηήξ 

ακάπηολδξ, ημκζηνμοηηζαζζιυξ-δμιζζιυξ, ζηέρδ ηαζ βθχζζα, γχκδ επζηείιεκδξ ακάπηολδξ, 

scaffolding, πνυβναιια Nuffield, πνμζθαιαάκμοζεξ παναζηάζεζξ ηαζ advance organizer, 

ιάεδζδ ιε ακαηάθορδ, πνμζμιμζχζεζξ, ιάεδζδ εκκμζχκ, ιάεδζδ ηακυκςκ, ιάεδζδ επίθοζδξ 

πνμαθδιάηςκ, ηνζηζηή ζηέρδ. 
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6. Δθηηκώκελε δηάξθεηα 

Ζ εκδεζηηζηή δζάνηεζα βζα ηδ δζδαζηαθία ηδξ πανμφζαξ εκυηδηαξ είκαζ 10 ώξεο.  

 

 

7. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο ελόηεηαο 

7.0. Γλσζηηθή αλάπηπμε θαη κάζεζε 

Πνμηεζιέκμο κα ιπμνέζμοκ κα αμδεήζμοκ ημ παζδί ζηδκ ακάπηολή ημο, πνέπεζ 

εηπαζδεοηζημί ηαζ βμκείξ κα έπμοκ ηδκ ηαηάθθδθδ πθδνμθυνδζδ ζπεηζηά ιε ημκ ηνυπμ ιε ημκ 

μπμίμκ ζηέθηεηαζ, ενιδκεφεζ ηζξ ειπεζνίεξ ημο ηαζ πνδζζιμπμζεί ηζξ έκκμζεξ, ηζξ βκςζηζηέξ ημο 

δμιέξ ηαζ ηδκ ζηέρδ ημο. Με άθθα θυβζα πνέπεζ κα βκςνίγμοκ ιε πμζμκ ηνυπμ ηα ηαηαθένκεζ ημ 

παζδί κα πνδζζιμπμζεί ηζξ βκςζηζηέξ θεζημονβίεξ ημο ηαζ κα πνμζανιυγεηαζ ζημ πενζαάθθμκ. 

Κακέκαξ άθθμξ εζδζηυξ δεκ έπεζ ιέπνζ ζηζβιήξ πενζβνάρεζ ιε ηυζδ ζαθήκεζα ηαζ πεζζηζηυηδηα ηδκ 

πμνεία ηαζ ημοξ ιδπακζζιμφξ ηδξ βκςζηζηήξ ακάπηολδξ ημο παζδζμφ υζμ μ Jean Piaget ηαζ μ Lev 

Vygotsky. 

 

7.1. Jean Piaget 

Έπεζ αζθαθχξ ηδκ ζδιαζία ημο ημ βεβμκυξ υηζ μ Piaget άνπζζε ηδκ επζζηδιμκζηή ημο 

ζηαδζμδνμιία ςξ αζμθυβμξ ηαζ αοηυ επδνέαζε ααεζά ημκ ηνυπμ ηδξ ζηέρδξ ημο, έηζζ χζηε κα 

εεςνεί ηδκ βκςζηζηή ακάπηολδ ςξ δζανηή αεθηίςζδ ηδξ ζηακυηδηαξ πνμζανιμβήξ ημο αηυιμο 

ζημ πενζαάθθμκ ημο. Σμ βεβμκυξ ηέθμξ υηζ μ Piaget εκδζαθενυηακ ηονίςξ βζα ηδκ Γεκεηζηή 

Δπζζηδιμθμβία, ημκ ηθάδμ ηδξ επζζηήιδξ δ μπμία ιεθεηά ηδκ θφζδ ηδξ βκχζδξ ηαζ ημκ ηνυπμ ιε 

ημκ μπμίμκ ηδκ απμηημφιε, ηαευνζζε επίζδξ ζε ιεβάθμ ααειυ ημοξ ζδζαίηενμοξ ζηυπμοξ ηδξ 

ενεοκδηζηήξ ημο πνμζπάεεζαξ, ηδκ ακαηάθορδ δδθ. βεκζηχκ κυιςκ ηαζ ηακυκςκ ηδξ βκςζηζηήξ 

ακάπηολδξ ηαζ ηδκ πανημβνάθδζδ ηδξ πμνείαξ ηδξ. 

Μέπνζ ηδκ επμπή ημο Piaget ημ παζδί εεςνμφκηακ ςξ homunculus, ςξ ιζηνμβναθία ημο 

εκδθίημο, ημο μπμίμο δ κυδζδ θεζημονβεί υπςξ εηείκδ ηςκ εκδθίηςκ, ζε ιζηνυηενδ ςζηυζμ ηαζ 

ζηεκυηενδ ηθίιαηα, ηαζ δζεονφκεηαζ ζηαδζαηά, ηαεχξ ημ παζδί ζοζζςνεφεζ βκχζεζξ ηαζ ειπεζνίεξ. 

Ο Δθαεηυξ ροπμθυβμξ ακέηνερε ηδκ ζδέα αοηή ηαζ ηαεζένςζε ηδκ άπμρδ υηζ ημ ιζηνυ παζδί 

ζοβηνμηεί ηδκ ακηίθδρή ημο βζα ημκ ηυζιμ ηαηά ηνυπμκ εκηεθχξ δζαθμνεηζηυ απυ εηείκμκ ημο 

εκδθίημο. Γζα αοηυ μ Piaget εεςνείηαζ ςξ μ ααζζηυξ εζζδβδηήξ ημο δμιζζιμφ 

(ημκζηνμοηηζαζζιμφ), ιζαξ άπμρδξ ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ βκςζηζηή ακάπηολδ είκαζ ιζα 

δζαδζηαζία αάζεζ ηδξ μπμίαξ ημ παζδί ςξ εκενβμφκ οπμηείιεκμ μζημδμιεί ζοζηήιαηα κμδιάηςκ 

ηαζ ηαηακυδζδξ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ ιε ηζξ ειπεζνίεξ ημο ηαζ ηζξ δζαδνάζεζξ ημο.  
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7.1.1. Γλσζηηθέο δνκέο θαη πξνζαξκνγή 

Σδκ βκςζηζηή ακάπηολδ ημο παζδζμφ ηδκ αθέπεζ μ Piaget ςξ ιία πθεονά ηδξ αζμθμβζηήξ 

πάθδξ ημο μνβακζζιμφ ιε ηδκ γςή. Ζ κμδιμζφκδ είκαζ ηαζ αοηή ιία πθεονά ηδξ βεκζηήξ 

αζμθμβζηήξ πνμζανιμβήξ ζημ πενζαάθθμκ. Καζ υπςξ μ μνβακζζιυξ έπεζ ηα δζάθμνα υνβακα βζα 

ηδκ πνμζανιμβή ημο ζημ πενζαάθθμκ, έηζζ ηαζ δ κμδιμζφκδ έπεζ ηζξ δζάθμνεξ βκςζηζηέξ δμιέξ, 

ηα «ζπήιαηα», ιε ηδκ αμήεεζα ηςκ μπμίςκ μ άκενςπμξ  μνβακχκεζ ηαζ πνμζανιυγεηαζ ζημ 

πενζαάθθμκ (δ θέλδ «ζπήια», υπςξ ηδκ πνδζζιμπμζεί μ Piaget  ζδιαίκεζ «βκςζηζηή δμιή»). Σα 

ζπήιαηα θμζπυκ είκαζ ααζζηέξ εκυηδηεξ βκχζδξ ιέζς ηςκ μπμίςκ ηαλζκμιμφκηαζ ηαζ 

δζεοεεημφκηαζ πνμδβμφιεκεξ ειπεζνίεξ, εκχ πανάθθδθα πνμεημζιάγμοκ ημ πθαίζζμ ηαηακυδζδξ 

ιεθθμκηζηχκ ειπεζνζχκ. Οζ πνχηεξ δμιέξ, ηα πνχηα ζπήιαηα είκαζ απθά, υζμ υιςξ πνμπςνεί δ 

βκςζηζηή ακάπηολδ, βίκμκηαζ ζφκεεηα ζπήιαηα ζοιπενζθμνάξ, βίκμκηαζ ηακυκεξ, ζπέδζα, 

ιέεμδμζ, ζηναηδβζηέξ. Αοηή δ δζανηήξ ιεηααμθή ηςκ ζπδιάηςκ, ηςκ βκςζηζηχκ δμιχκ, ζοκζζηά 

ηδκ βκςζηζηή ακάπηολδ ημο ακενχπμο. 

Ο πμθθαπθαζζαζιυξ ηαζ δ δζαθμνμπμίδζδ ηςκ βκςζηζηχκ δμιχκ, ηςκ ζπδιάηςκ, ή ιε 

άθθα θυβζα δ βκςζηζηή ακάπηολδ ημο ακενχπμο, βίκεηαζ ιε αάζδ ηδκ «αθμιμίςζδ» 

(assimilation) ηαζ ηδκ «εκανιυκζζδ» (accommodation), ηζξ δφμ ζοιπθδνςιαηζηέξ θεζημονβίεξ ηδξ 

πνμζανιμβήξ (adaptation), δ μπμία ηαηαηείκεζ ζηδκ ζζμννμπία (balance). Αθμιμίςζδ 

(assimilation) είκαζ δ ζηακυηδηα ηδξ κυδζδξ κα εκηάζζεζ ζημ βκςζηζηυ ζφζηδια κέμοξ 

ενεεζζιμφξ ιέζς ηςκ ζπδιάηςκ ηα μπμία δζαεέηεζ. Με ηδκ αθμιμίςζδ δδθ. βίκεηαζ δ έκηαλδ ηςκ 

κέςκ ενεεζζιχκ ζηα ήδδ οπάνπμκηα ζπήιαηα ηαζ ηαη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ ηα ζπήιαηα δζεονφκμκηαζ 

υθμ ηαζ πενζζζυηενμ, πςνίξ αέααζα κα αθθάγμοκ δζάνενςζδ, επεζδή θεζημονβμφκ υπςξ έκα 

ιπαθυκζ ζημ μπμίμ δ αθμιμίςζδ πνμζεέηεζ αένα, πςνίξ υιςξ δ πνυζεεζδ αοηή κα αθθάγεζ ηδκ 

δζάνενςζή ημο, ηδκ ααζζηή ημο ιμνθή. Ζ εκανιυκζζδ (accommodation) απυ ηδκ άθθδ είκαζ δ 

θεζημονβία ηδξ κυδζδξ ιε ηδκ μπμία ημ άημιμ ακηζιεηςπίγεζ απμηεθεζιαηζηά πνςηυβκςνμοξ 

ενεεζζιμφξ, ημοξ μπμίμοξ δεκ είκαζ ζε εέζδ κα οπαβάβεζ ζε οπάνπμκηα ζπήιαηα ιέζς ηδξ 

αθμιμίςζδξ. Καζ επεζδή μζ δζαεέζζιμζ βκςζηζημί ιδπακζζιμί, ηα δζαεέζζια ζπήιαηα, δεκ είκαζ ζε 

εέζδ κα μδδβήζμοκ ζηδκ επίθοζδ ημο πνμαθήιαημξ, ημ άημιμ δδιζμονβεί έκα κέμ ζπήια ιέζα 

ζημ μπμίμ εκηάζζεζ ημκ κέμ ενεεζζιυ.  

 

7.1.2. Γλσζηηθέο δνκέο θαη κάζεζε 

Ζ πδβή ηδξ βκςζηζηήξ ακάπηολδξ είκαζ ηαηά ημκ Piaget δ εκαζπυθδζδ, μ πεζνζζιυξ ηαζ μ 

πεζναιαηζζιυξ επί ακηζηεζιέκςκ ηαζ θαζκμιέκςκ απυ ημ παζδί. ηακ ημ παζδί αζπμθείηαζ ιε 

δζάθμνα πνάβιαηα, δζαπζζηχκεζ π.π. υηζ ηα 10 ακηζηείιεκα είκαζ πάκηα 10 ή υηζ 3+5 ηαζ 5+3 είκαζ 

ημ ίδζμ ζφκμθμ. Απμδίδεζ θμζπυκ ζημκ ηυζιμ ζδζυηδηεξ ηζξ μπμίεξ ημ ίδζμ δζαπζζηχκεζ ή 

«ηαηαζηεοάγεζ». Με ημκ ηνυπμ αοηυ ζπδιαηίγεζ έκκμζεξ, ηαηακμεί ζπέζεζξ, ζοθθαιαάκεζ ηδκ 

θφζδ ημο ανζειμφ, ηάκεζ ζοθθμβζζιμφξ ηθπ. Αοημφ ημο είδμοξ δ βκχζδ μκμιάγεηαζ 

θμβζημιαεδιαηζηή ηαζ επζαάθθεηαζ απυ ημ οπμηείιεκμ ζημκ έλς ηυζιμ, χζηε κα ημκ ηαηαηηήζεζ. 
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Οζ απυρεζξ αοηέξ ημο Piaget ζοκέδεζακ ημ υκμιά ημο ιε ηδκ εζζαβςβή δζεεκχξ ηςκ κέςκ 

Μαεδιαηζηχκ ζημ Γδιμηζηυ πμθείμ. Ζ αθθαβή ζημκ ηνυπμ ακηζιεηχπζζδξ ημο ιαεήιαημξ 

ηαηαδεζηκφεηαζ ήδδ ιε ηδκ εβηαηάθεζρδ ημο παθζμφ ηίηθμο «Ανζειδηζηή» ηαζ ηδκ οζμεέηδζδ ημο 

κέμο «Μαεδιαηζηά» ηαζ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ δζαπίζηςζδ υηζ δ έιθαζδ ζηδκ ελάζηδζδ ανζειδηζηχκ 

δελζμηήηςκ μδδβμφζε ζηδκ παναιέθδζδ ηδξ ηαθθζένβεζαξ θμβζηχκ δμιχκ ηαζ ιαεδιαηζηχκ 

ηνυπςκ ζηέρδξ. Ζ δζαπίζηςζδ ημο Piaget υηζ οπάνπμοκ δμιέξ μζ μπμίεξ είκαζ ημζκέξ ζε υθεξ ηζξ 

πενζμπέξ ηςκ Μαεδιαηζηχκ αθθά ηαζ ηςκ βκςζηζηχκ θεζημονβζχκ βεκζηυηενα μδήβδζε ζε αοηυκ 

ημκ ακαπνμζακαημθζζιυ. Ζ ενβαζία ιε ηα ζφκμθα ζηζξ πνχηεξ ηάλεζξ ημο Γδιμηζημφ πμθείμο ή 

αηυια ηαζ ζημ Νδπζαβςβείμ απμαθέπεζ ζηδκ ακάπηολδ αοηχκ αηνζαχξ ηςκ θμβζημ-ιαεδιαηζηχκ 

δμιχκ. 

θα ηα παζδζά, θηςπά ή πθμφζζα, ιε ορδθυ ή παιδθυ δείηηδ κμδιμζφκδξ, ζε ακεπηοβιέκεξ 

ή οπακάπηοηηεξ ημζκςκίεξ η.ά.π., αημθμοεμφκ ιζα ζπεδυκ μιμζυιμνθδ βκςζηζηή ακάπηολδ. Ζ 

μιμζυιμνθδ αοηή ακάπηολδ μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ ηαηεοεφκεηαζ απυ ιέζα, απυ ημ εζςηενζηυ 

ημο παζδζμφ. ημ παζδί οπάνπεζ εββεκήξ δ ακάβηδ κα βκςνίγεζ ηαζ κα ιαεαίκεζ ηαζ δ ακάβηδ αοηή 

ημ ςεεί ζηδκ ακαγήηδζδ ηαζ ζηδκ επζθμβή εηείκςκ ηςκ ενεεζζιχκ απυ ημκ βφνς ημο ηυζιμ, μζ 

μπμίμζ ζηακμπμζμφκ ηδκ ακάβηδ αοηή. Καηά ζοκέπεζα ηα ηίκδηνα βζα ιάεδζδ δεκ ιπμνεί κα είκαζ 

ακελάνηδηα απυ ηζξ βκςζηζηέξ δμιέξ, ηα ζπήιαηα. Ακηίεεηα ηάεε βκςζηζηή δμιή, ηάεε ζπήια 

πενζηθείεζ ιέζα ημο ηαζ ηδκ απμηθεζζηζηά δζηή ημο δοκαιζηυηδηα, ηα ηίκδηνα. Άπαλ ηαζ 

δδιζμονβήεδηε έκα ζπήια, δδιζμονβήεδηε ηαοηυπνμκα ηαζ δ ακάβηδ κα ηεεεί ζε εκένβεζα. Μζα 

βκςζηζηή δμιή θμζπυκ δεκ πνεζάγεηαζ κα δναζηδνζμπμζδεεί ιε αάζδ μπμζαδήπμηε ηίκδηνα, δζυηζ 

είκαζ απυ ηδκ θφζδ ηδξ αοημδναζηδνζμπμζμφιεκδ. θμζ ιαξ παναηδνμφιε ηδκ εοπανίζηδζδ ιε 

ηδκ μπμία αζηεί ημ παζδί ιζα δελζυηδηα πμο ιυθζξ «ηαηέηηδζε». 

Δπεζδή θμζπυκ δ βκςζηζηή ακάπηολδ ζοκηεθείηαζ ιε ηδκ δναζηδνζμπμίδζδ ημο 

οπμηεζιέκμο, πνςηανπζηυ ιέθδια ημο ζπμθείμο πνέπεζ κα είκαζ δ δνάζδ, δ αοηεκένβεζα ημο 

παζδζμφ, αθμφ δ ελάζηδζδ ηςκ βκςζηζηχκ δμιχκ απμηεθεί επζανάαεοζδ (εκίζποζδ) ηαεαοηή. Σμ 

παζδί δδθ. απμηηά ζηακμπμίδζδ βζα υ,ηζ ηαηαθένκεζ κα επζηεθέζεζ ηαζ δεκ ηάκεζ υ,ηζ ηάκεζ, ιυκμ 

ηαζ ιυκμ βζα κα ζηακμπμζήζεζ ημκ εηπαζδεοηζηυ. Μαεαίκεζ κα ααζίγεηαζ ζημκ έθεβπμ ηδξ ίδζαξ ηδξ 

θμβζηήξ ηςκ πναβιάηςκ ηαζ υπζ κα πνμζαθέπεζ ζημκ εηπαζδεοηζηυ βζα επζδμηζιαζία. Πνέπεζ βζα 

αοηυ κα αθήκεηαζ εθεφεενμ κα ηζκείηαζ ιέζα ζε ηέημζεξ πενζζηάζεζξ ηαζ εοηαζνίεξ, μζ μπμίεξ 

πνμζθένμοκ απυ ιυκεξ ημοξ επζδμηζιαζία ηαζ επζανάαεοζδ. Καη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ αθήκεηαζ 

ηαοηυπνμκα πχνμξ βζα ηδκ έηθναζδ ηςκ πνμζςπζηχκ ζηακμηήηςκ ηαζ ηςκ αημιζηχκ δζαθμνχκ 

ηςκ ιαεδηχκ. Ο εηπαζδεοηζηυξ παφεζ πζα κα ιεηαδίδεζ ηδκ βκχζδ, αθθά αμδεάεζ ημ παζδί ζηδκ 

βκςζηζηή ημο ακάπηολδ. Γεκ είκαζ απθχξ πμιπυξ ηδξ βκχζδξ, αθθά ηαηαθφηδξ ακχηενςκ 

βκςζηζηχκ δζενβαζζχκ, έπμκηαξ επίβκςζδ υηζ δ ζηέρδ δεκ είκαζ αέααζα ηάηζ πμο δζδάζηεηαζ, 

μπςζδήπμηε υιςξ ηάηζ πμο αζηείηαζ. 
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7.1.3. ηάδηα γλσζηηθήο αλάπηπμεο 

Ζ δζαδμπή ηαζ δ ζεζνά ζηαδίςκ, θάζεςκ ηαζ ααειίδςκ ηδξ ακάπηολδξ απμηεθεί ημ ηεκηνζηυ 

εέια ηδξ Ακαπηολζαηήξ Φοπμθμβίαξ. Με ημκ υνμ «δζαδμπή ηςκ θάζεςκ» ιενζημί εκκμμφκ ηζξ 

έιθοηεξ δζαδζηαζίεξ ςνίιακζδξ, μζ μπμίεξ ειθακίγμκηαζ ζφιθςκα ιε έκα αοζηδνχξ πνμδζαβε-

βναιιέκμ πνυβναιια, ακελάνηδηα απυ ηζξ ειπεζνίεξ ημο αηυιμο. Γζα ηδκ Ακαπηολζαηή 

Φοπμθμβία δ φπανλδ ηαζ μ ηαεμνζζιυξ μνίςκ δθζηίαξ, ηα μπμία ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ δζάθμνεξ 

ακαπηολζαηέξ  θάζεζξ, ανίζηεηαζ πένα απυ ηάεε αιθζαμθία. 

Αζθαθχξ μ Piaget δεκ δζαηείκεηαζ υηζ ιεθέηδζε ηδκ βκςζηζηή ακάπηολδ ημο παζδζμφ ζε υθμ 

ημ θάζια ηςκ εηδδθχζεχκ ηδξ. Γζα ημκ θυβμ αοηυκ ιζθάεζ ιυκμ βζα δζάθμνεξ θάζεζξ ηαζ 

ααειίδεξ ζηδκ ακάπηολδ μνζζιέκςκ ααζζηχκ εκκμζχκ, ηζξ μπμίεξ ιεθέηδζε μ ίδζμξ, υπςξ ημο 

πνυκμο, ηδξ θοζζηήξ αζηζυηδηαξ, ημο πχνμο, ηδξ δεζηήξ ζοκείδδζδξ ηθπ. Απυ ηδκ ιεθέηδ υιςξ 

ηδξ ακάπηολδξ ηςκ εκκμζχκ αοηχκ ζημ παζδί ηαζ ηδκ ζφβηνζζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ έβζκε ζζβά 

ζζβά θακενυ υηζ μζ δζάθμνεξ θάζεζξ ημο ζπδιαηζζιμφ ιζαξ έκκμζαξ πνμπςνμφκ πανάθθδθα πνμξ 

ηζξ θάζεζξ ακάπηολδξ άθθςκ εκκμζχκ, έηζζ χζηε μζ ίδζεξ πενίπμο πμζμηζηέξ δζαθμνέξ κα 

παναηηδνίγμοκ ηζξ δζάθμνεξ θάζεζξ, πςνίξ αοηυ αέααζα κα απμηθείεζ ημ βεβμκυξ έκα 

ζοβηεηνζιέκμ παζδί κα ανίζηεηαζ ζε ιζα άθθα θάζδ ςξ πνμξ ιζα έκκμζα ηαζ ζηδκ αήηα ςξ πνμξ 

ιζα άθθδ. Γζα αοηυ ηαζ μζ δθζηίεξ ηζξ μπμίεξ δίκεζ μ Piaget είκαζ ιυκμκ εκδεζηηζηέξ ηαζ εηθνάγμοκ 

ημκ πμκηνζηυ ιέζμκ υνμ, εκχ ζμαανέξ απμηθίζεζξ ιπμνμφκ κα ανίζημκηαζ απμθφηςξ ιέζα ζηα 

υνζα ημο ηακμκζημφ. Δίκαζ θμζπυκ εκηεθχξ επζηοπδιέκδ δ πανμιμίςζδ υηζ o Piaget πανημβνάθδζε 

ηδκ βκςζηζηή ακάπηολδ ημο παζδζμφ ζακ έκα δνυιμ. Οζ πζκαηίδεξ ηζξ μπμίεξ ημπμεέηδζε δείπκμοκ 

ηαεανά ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ πμνείαξ ηαζ ιυκμκ ηαηά πνμζέββζζδ ηζξ απμζηάζεζξ. 

Γζα ηδκ ζςζηή ηαηακυδζδ ημο ιμκηέθμο ηςκ ααειίδςκ βκςζηζηήξ ακάπηολδξ ημο παζδζμφ 

ημο Piaget πνέπεζ κα έπμοιε οπυρδ υηζ  

α) δ ζεζνά ηδξ δζαδμπήξ ηςκ θάζεςκ ηαζ ααειίδςκ δεκ ακηζζηνέθεηαζ πμηέ, ακελάνηδηα 

απυ ημ βεβμκυξ υηζ ιενζηά παζδζά ιπμνμφκ κα δζελέθεμοκ ηδκ ζεζνά αοηή ιε δζαθμνεηζηή 

ηαπφηδηα,  

α) ηάεε θάζδ παίνκεζ ημ υκμια ηδξ θεζημονβίαξ δ μπμία ιυθζξ εκενβμπμζήεδηε, ακ ηαζ ηδκ 

ίδζα ζηζβιή ελαημθμοεμφκ κα εκενβμφκ ζπήιαηα ηαζ δμιέξ άθθςκ θάζεςκ ηαζ  

β) ηάεε θάζδ είκαζ ιζα ιεβάθδ εκυηδηα, δ μπμία ζοιπενζθαιαάκεζ εκζςιαηςιέκεξ ηζξ 

δμιέξ ηδξ πνμδβμφιεκδξ ηαζ ηδκ ανπή ηδξ δναζηδνζμπμίδζδξ ηςκ επυιεκςκ. Σνεζξ θάζεζξ Α, Β, 

Γ, δεκ οπάνπμοκ πμηέ ςξ εκηεθχξ ακελάνηδηεξ ααειίδεξ, αθθά δ Β ζοιπενζθαιαάκεζ ηδκ A ηαζ δ 

Γ ηδκ Β, άνα ηαζ ηδκ Α, έηζζ χζηε ηάεε βκςζηζηή δμιή κα ελανηάηαζ απυ ηδκ πνμδβμφιεκδ ηαζ 

κα εκζςιαηχκεηαζ ζηδκ επυιεκδ. 

Ακηζηείιεκμ ηςκ ιεθεηχκ ημο Piaget απμηέθεζε ηονίςξ δ βκςζηζηή ακάπηολδ ημο παζδζμφ 

απυ ηδκ βέκκδζή ημο ιέπνζ ηδκ πνμεθδαζηή δθζηία. ημ πνμκζηυ αοηυ δζάζηδια δζαπίζηςζε υηζ μ 

άκενςπμξ πενκάεζ απυ ηέζζενζξ ιεβάθεξ θάζεζξ ιε πμθθέξ εκδζάιεζεξ ααειίδεξ. Δπεζδή δ 

δζαδμπή αοηή ηςκ ααειίδςκ ηαζ θάζεςκ παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ ιεηααμθή ηςκ θεζημονβζχκ ηδξ 
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ζηέρδξ ηαζ ηδξ κυδζδξ, μζ θεζημονβίεξ είκαζ εηείκεξ μζ μπμίεξ δίκμοκ ηαζ ημ υκμια ηςκ δζάθμνςκ 

θάζεςκ 

Α΄ Φάζε ησλ αηζζεζηνθηλεηηθώλ ιεηηνπξγηώλ (0-2 έηε πεξίπνπ) 

Καηά ηδκ θάζδ αοηή ημ ανέθμξ ελενεοκά ημκ ηυζιμ, πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ αζζεήζεζξ ηαζ 

ηζξ ηζκήζεζξ ημο. Δνπυιεκμ ζημκ ηυζιμ ημ παζδί θένκεζ ιαγί ημο ιενζηέξ εββεκείξ ιμνθέξ 

ζοιπενζθμνάξ, ηα ακηακαηθαζηζηά (εδθαζιυξ, πζάζζιμ, ηζκήζεζξ ημο ζχιαημξ, ηθάια ηθπ.), 

πάκς ζηα μπμία ζηδκ ζοκέπεζα μζημδμιεί ημκ βκςζηζηυ ημο ελμπθζζιυ ηαζ ημοξ εκηεθχξ 

ζδζαίηενμοξ ηαζ πνμζςπζημφξ ημο ηνυπμοξ ζοιπενζθμνάξ.  

Ήδδ ζηδκ ανπή ημο δεφηενμο ιήκα ημ παζδί ανπίγεζ κα ζπδιαηίγεζ ηα πνχηα ελανηδιέκα 

ακαηθαζηζηά. Ίζςξ ιάθζζηα ημ ζδιακηζηυηενμ επίηεοβια μθυηθδνδξ ηδξ θάζδξ αοηήξ είκαζ δ 

ζοκεζδδημπμίδζδ υηζ ηα ακηζηείιεκα δεκ ελαθακίγμκηαζ, αθθά οπάνπμοκ, αηυιδ ηαζ υηακ δεκ ηα 

αθέπεζ.  

Μεηά απυ ημοξ μηηχ ιήκεξ πενίπμο ηα ακηζηείιεκα απμηημφκ βζα ημ παζδί ζηαεενυηδηα ηαζ 

δζάνηεζα φπανλδξ. Με ηδκ ζοιπθήνςζδ ημο πνχημο έημοξ ηδξ δθζηίαξ πμθθέξ εκένβεζεξ ημο 

ανέθμοξ βίκμκηαζ ζηυπζιεξ ηαζ πεζναιαηζηέξ. Μαεαίκεζ ηχνα κα ζοκημκίγεζ ηζξ ηζκήζεζξ ημο ηαζ 

κα πνδζζιμπμζεί μνζζιέκα ααζζηά ζπήιαηα, δδθ. ηνυπμοξ ζοιπενζθμνάξ, ηα μπμία ιπμνεί κα 

εθανιυζεζ πάκς ζε δζάθμνα ακηζηείιεκα ηαζ ζε δζαθμνεηζηέξ πενζζηάζεζξ (π.π. αημθμοεεί ιε ηα 

ιάηζα ημο ηδ ηίκδζδ εκυξ ακηζηεζιέκμο, ημοκάεζ νοειζηά έκα ακηζηείιεκμ, ημ αάγεζ ζημ ζηυια 

ημο ηθπ.). Καηά ηδκ θάζδ θμζπυκ αοηή δ βκχζδ ημο ηυζιμο πδβάγεζ απμηθεζζηζηά απυ ηζξ 

εκένβεζεξ ημο ανέθμοξ. Οζ ειπεζνίεξ ηςκ άθθςκ δεκ παίγμοκ ηακέκα νυθμ ζε αοηήκ ηδκ βκχζδ. 

Καηά ζοκέπεζα ημ ανέθμξ ζπδιαηίγεζ ιε αάζδ ηζξ ειπεζνίεξ ημο ιζα εζηυκα βζα ημκ ηυζιμ εκηεθχξ 

πνμζςπζηή.  

 

Β΄ Φάζε ησλ ζπκβνιηθώλ ιεηηνπξγηώλ (2-7 έηε πεξίπνπ) 

οιαμθζηή ή ζδιεζςηζηή θεζημονβία είκαζ δ πναηηζηή ημο ακενχπμο κα ζοιαμθίγεζ έκα 

ακηζηείιεκμ ιε ηάπμζμ άθθμ ή ιε έκα ζφιαμθμ. Απυ ηζξ δζάθμνεξ ιμνθέξ ζοιαμθζηήξ 

ζοιπενζθμνάξ ημ ζοιαμθζηυ παζπκίδζ ηαζ δ βθχζζα είκαζ εηείκα ηα μπμία ηαη‘ ελμπήκ δζεονφκμοκ 

ημ βκςζηζηυ πεδίμ ημο παζδζμφ. Μέπνζ ηχνα ημ παζπκίδζ ημο παζδζμφ ήηακ παζπκίδζ ηζκδηζηχκ 

αζηήζεςκ. Σχνα ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ ημ παζδί ανπίγεζ κα παίγεζ πναβιαηζηά. Σμ ίδζμ 

ζοιααίκεζ ηαζ ιε ηδκ βθχζζα, δ μπμία ηαηά ηδκ θάζδ αοηή πανμοζζάγεζ ηνμιαηηζηή ακάπηολδ. 

Μέπνζ ηχνα δ βθχζζα ζοκυδεοε απθχξ ηζξ δζάθμνεξ εκένβεζεξ ημο παζδζμφ. Σχνα παφεζ πζα κα 

απμηεθεί ιένμξ ηδξ εκένβεζαξ, ανπίγεζ ιάθζζηα ηαζ κα ηδκ πνμηαθεί. Καζ μζ άθθεξ ζοιαμθζηέξ 

θεζημονβίεξ ηέθμξ ηαεζζημφκ δοκαηή ηδκ ζηέρδ απυ ηδ ιζα ηαζ ηδξ πανέπμοκ έκα απενζυνζζημ 

πεδίμ εθανιμβήξ απυ ηδκ άθθδ, ζε ακηίεεζδ πνμξ ηα ζηεκά υνζα ηδξ αζζεδζζμηζκδηζηήξ πνάλδξ 

ηαζ ακηίθδρδξ. Οζ ζοιαμθζηέξ θεζημονβίεξ δίκμοκ ηχνα ηδκ δοκαηυηδηα ζημ παζδί κα ιζθάεζ ηαζ 

κα αζπμθείηαζ ιε πνάβιαηα, πςνίξ κα ηα αθέπεζ, επζηνέπμοκ δδθ. ηδκ κυδζδ κα επεηηείκεζ ημκ 

εαοηυ ηδξ ιε ηζξ πνχηεξ ηφνζεξ ιμνθέξ ζηέρδξ.  
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Γ΄ Φάζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ γλσζηηθώλ ιεηηνπξγηώλ (7-11 έηε πεξίπνπ) 

Ανπίγμοκ ηαηά ηδκ θάζδ αοηή κα δζαιμνθχκμκηαζ μζ βκςζηζηέξ θεζημονβίεξ μζ μπμίεξ 

επζηνέπμοκ ζοθθμβζζιμφξ ημο ηφπμο «ακ Α<Β ηαζ Β<Γ, ηυηε Α<Γ». Τπάνπεζ υιςξ έκαξ δζπθυξ 

πενζμνζζιυξ: α) Οζ βκςζηζηέξ αοηέξ θεζημονβίεξ εθανιυγμκηαζ (ή ακαθένμκηαζ) ιυκμκ ζε 

ακηζηείιεκα, υπζ ζε οπμεέζεζξ μζ μπμίεξ εηθένμκηαζ θεηηζηά ηαζ ζε ζοθθμβζζηζηά ζπήιαηα ηαζ α) 

πνμπςνμφκ απυ ημ έκα πνάβια ζημ αιέζςξ επυιεκμ, ακηίεεηα δδθ. πνμξ ημοξ αθδνδιέκμοξ 

ζοθθμβζζιμφξ μζ μπμίμζ έπμοκ πμθφ ιεβαθφηενμ ααειυ εοηζκδζίαξ, επεζδή ηα οπμηείιεκα έπμοκ 

ηδκ δοκαηυηδηα κα ηάκμοκ κμδηζηά άθιαηα. Σμ παζδί θμζπυκ βίκεηαζ ηχνα ζηακυ βζα ηάπμζα 

ζοθθμβζζηζηή αθαίνεζδ, ενβάγεηαζ υιςξ αηυια ζημ επίπεδμ ημο ζοβηεηνζιέκμο, ημο 

πεζνμπζαζημφ. 

 

Γ΄ Φάζε ησλ αθεξεκέλσλ γλσζηηθώλ ιεηηνπξγηώλ (11-15 έηε πεξίπνπ) 

Καηά ηδκ θάζδ αοηή ημ παζδί ηαηαηηά έκακ κέμ ηνυπμ ζηέρδξ, έκακ ηνυπμ μ μπμίμξ δεκ 

είκαζ πενζμνζζιέκμξ πζα απμηθεζζηζηά ζηζξ εκένβεζεξ ιε ζοβηεηνζιέκα ακηζηείιεκα, αθθά 

πνδζζιμπμζεί πμθφπθμημοξ οπμεεηζημφξ ζοκδοαζιμφξ, πνμηάζεζξ ηαζ ζοθθμβζζιμφξ ιε αάζδ 

ημοξ μπμίμοξ ηαηαθήβεζ ζε ζοιπενάζιαηα, πςνίξ κα είκαζ απαναίηδημ κα εθέβλεζ ηαζ κα πεζζεεί 

βζα ηδκ μνευηδηα ή ημ ααάζζιυ ημοξ. Σμ παζδί έπεζ οπεναεί μνζζηζηά ημ ζηάδζμ ημο 

εβςηεκηνζζιμφ ηαζ είκαζ πθέμκ ζε εέζδ κα αθέπεζ ηα πνάβιαηα ηαζ απυ ηδκ ζημπζά ηςκ άθθςκ. Ζ 

ακηζζηνερζιυηδηα ηδξ ζηέρδξ ημ αμδεά κα ζπδιαηίγεζ ζφκεεηεξ έκκμζεξ ηαζ κα εηθένεζ 

αζηζμθμβδιέκεξ πνμηάζεζξ. Ζ εθεφεενδ πνήζδ οπμεεηζηχκ ζοθθμβζζιχκ ελάθθμο ημο δίκεζ ηδκ 

δοκαηυηδηα κα πνμζεββίγεζ ηδκ θφζδ εκυξ πνμαθήιαημξ απυ υθεξ ηζξ πθεονέξ ηαζ ηζξ μπηζηέξ 

βςκίεξ ηαζ κα ιεθεηά υθεξ ηζξ εκαθθαηηζηέξ πζεακυηδηεξ. Οζ πνμτπμεέζεζξ αοηέξ ημο επζηνέπμοκ 

κα πεζναιαηίγεηαζ, δζαηδνχκηαξ μνζζιέκμοξ υνμοξ αιεηάαθδημοξ, ηαζ κα ιεθεηάεζ ηαη‘ αοηυκ ημκ 

ηνυπμ ιε επζζηδιμκζηή ιέεμδμ δζάθμνα παναηηδνζζηζηά πμο ημ εκδζαθένμοκ. 

 

7.1.4. Η ζεσξία ηνπ Piaget ζηελ ζρνιηθή ηάμε 

Ζ εεςνία ημο Piaget άζηδζε πμθφ ιεβάθδ επίδναζδ ζηδκ εηπαζδεοηζηή πνάλδ. Καηανπήκ 

ζε αοηήκ ζηδνίγεηαζ δ ζδέα ηδξ εηπαίδεοζδξ ζφιθςκα ιε ηδκ ακάπηολδ ημο παζδζμφ 

(developmentally appropriate education). Δπίζδξ πμθθέξ πνμζεββίζεζξ ζηα ζφβπνμκα ακαθοηζηά 

πνμβνάιιαηα ηαζ ζηδκ δζδαζηαθία μθείθμκηαζ ζηδκ εεςνία ημο. Σα δζάθμνα ημκζηνμοηηζαζζηζηά 

ιμκηέθα ιάεδζδξ επδνεάζηδηακ επίζδξ απυ ηζξ ελήξ ααζζηέξ ζδέεξ ημο: 

1. Έιθαζδ ζηδκ δζαδζηαζία ζηέρδξ ημο παζδζμφ ηαζ υπζ ζηα πνμσυκηα ηδξ. Πένα απυ ημκ 

έθεβπμ ηδξ μνευηδηαξ ηςκ απακηήζεςκ ημο παζδζμφ μ εηπαζδεοηζηυξ πνέπεζ κα δζενεοκά ηζξ 

δζαδζηαζίεξ ηζξ μπμίεξ πνδζζιμπμζεί ημ παζδί, πνμηεζιέκμο κα δχζεζ ηδκ απάκηδζδ.  

2. Ακαβκχνζζδ ημο ηεκηνζημφ νυθμο ηδξ άιεζδξ ηαζ εκενβδηζηήξ ειπθμηήξ ημο παζδζμφ 

ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ ιάεδζδξ. Ζ πανμοζίαζδ έημζιςκ βκχζεςκ ζηα παζδζά είκαζ αδζακυδηδ βζα 
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έκακ εηπαζδεοηζηυ μ μπμίμξ απμδέπεηαζ ηζξ ανπέξ ημο Piaget. Ακηίεεηα ηα παζδζά εκεαννφκμκηαζ 

κα ακαηαθφρμοκ απυ ιυκα ημοξ ηαζ ιε αοευνιδηεξ δζαδνάζεζξ ιε ημ πενζαάθθμκ.  

3. Γεκ είκαζ ζςζηυ κα πνμζπαεμφιε κα ηάκμοιε ηα παζδζά κα ζηέθημκηαζ υπςξ μζ εκήθζημζ. 

Ο Piaget παναηηήνζζε ηδκ ενχηδζδ «πχξ ιπμνμφιε κα επζζπεφζμοιε ηδκ δζαδνμιή ημο παζδζμφ 

απυ ηζξ δζάθμνεξ θάζεζξ;» ςξ «ημ αιενζηακζηυ ενχηδια». Γζδαζηαθία δ μπμία πνμζπαεεί κα 

ςνζιάζεζ πνυςνα ηα παζδζά δεκ είκαζ ηαθή δζδαζηαθία, δζυηζ μδδβεί ζε επζθακεζαηή απμδμπή 

ηνυπςκ ζηέρδξ ηςκ εκδθίηςκ. 

4. Απμδμπή ηςκ αημιζηχκ δζαθμνχκ ζηδκ πμνεία ηδξ ακάπηολδξ. φιθςκα ιε ηδκ εεςνία 

ημο Piaget υθα ηα παζδζά πενκμφκ απυ ηζξ ίδζεξ θάζεζξ ηδξ ακάπηολδξ, αθθά δ δζαδνμιή δεκ έπεζ 

πάκηα ηαζ βζα υθα ηα παζδζά ημκ ίδζμ νοειυ. Πνέπεζ θμζπυκ μ εηπαζδεοηζηυξ κα θνμκηίγεζ, χζηε κα 

πανέπεζ ενεείζιαηα ηαζ κα ελαζθαθίγεζ δναζηδνζυηδηεξ βζα ιζηνέξ μιάδεξ παζδζχκ ηαζ 

ιειμκςιέκα παζδζά ηαζ υπζ βζα υθδ ηδκ ηάλδ. Αθθά ηαζ δ αλζμθυβδζδ ηςκ ιαεδηχκ πνέπεζ κα 

βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ ακαπηολζαηή ημοξ ηαηάζηαζδ ηαζ θάζδ ηαζ υπζ ζφιθςκα ιε ηακμκζζηζηά 

ηνζηήνζα, ηα μπμία ηαεμνίγμκηαζ απυ ηζξ επζδυζεζξ ηδξ μιάδαξ. 

Ο Piaget ήηακ ροπμθυβμξ ηαζ υπζ παζδαβςβυξ ηαζ βζα αοηυ δεκ αζπμθήεδηε ιε ηδκ 

εθανιμβή ηςκ εονδιάηςκ ημο ζηδκ ζπμθζηή ηάλδ. Τπάνπμοκ ςζηυζμ πνμζεββίζεζξ ηαζ ιέεμδμζ, 

μζ μπμίεξ αοημαπμηαθμφκηαζ πζαγεηζακέξ, ιε ηδκ θμβζηή υηζ εθανιυγμοκ άθθμηε ζε ιεβαθφηενδ 

ηαζ άθθμηε ζε ιζηνυηενδ έηηαζδ ανπέξ ημο Piaget ζηδκ ηάλδ. Δπεζδή δ αοημννφειζζδ απμηεθεί 

ααζζηή ζδέα ηδξ ακάπηολδξ ηαηά Piaget, μζ μπαδμί ημο δίκμοκ ιεβάθδ έιθαζδ ζηδκ ελενεφκδζδ, 

ζηδκ ακαγήηδζδ ηαζ ζηδκ ακαηάθορδ ςξ ιεευδμοξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ιάεδζδξ. Καηά ζοκέπεζα μ 

εηπαζδεοηζηυξ πνέπεζ κα πενζμνίζεζ ηδκ άιεζδ δζδαζηαθία ηαζ ακη‘ αοηήξ κα θνμκηίζεζ κα 

ελαζθαθίγεζ ζημοξ ιαεδηέξ εοηαζνίεξ δυιδζδξ βκςζηζηχκ ζπδιάηςκ ιέζς ηδξ εκενβδηζηήξ 

πεζναβχβδζδξ ζοβηεηνζιέκμο οθζημφ. Δπεζδή μζ αημιζηέξ δζαθμνέξ είκαζ πμθφ ιεβάθεξ, μ 

εηπαζδεοηζηυξ πνέπεζ κα δζδάζηεζ λεπςνζζηά ηάεε θμνά ιαεδηέξ ηαζ υπζ μιάδεξ ιαεδηχκ. Δίκαζ 

εοκυδημ υηζ δ εθανιμβή ηςκ ζδεχκ αοηχκ πνμζθένεηαζ ηαθφηενα ζημ Νδπζαβςβείμ ηαζ υθμ ηαζ 

θζβυηενμ, ηαεχξ ακεααίκμοιε ηζξ ααειίδεξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηζξ ηάλεζξ, πςνίξ αεααίςξ κα είκαζ 

ακέθζηηδ ηαζ εηεί.  

 

7.2. Lev Vygotsky 

Ο Lev Vygotsky (1896-1934) ήηακ ζφβπνμκμξ ημο Piaget (1896-1980). Γεκκήεδηακ 

ιάθζζηα ηαηά ημ ίδζμ έημξ, αοηυξ υιςξ πέεακε πμθφ κςνίξ απυ θοιαηίςζδ. Ο Piaget βκχνζζε ηζξ 

ενβαζίεξ ημο Vygotsky ιυκμκ ιεηά απυ ημκ εάκαημ ημο δεοηένμο, υπςξ ελάθθμο ηαζ πμθθμί 

άθθμζ δοηζημί επζζηήιμκεξ, εκχ μ Vygotsky είπε ιεθεηήζεζ ηζξ ενβαζίεξ ημο Piaget ηαζ ήηακ πμθφ 

ελμζηεζςιέκμξ ιε ηζξ απυρεζξ ημο. Ζ μπηζηή ηδκ μπμία πνδζζιμπμίδζε μ Vygotsky ήηακ εκηεθχξ 

δζαθμνεηζηή απυ εηείκδ άθθςκ δοηζηχκ ενεοκδηχκ. φιθςκα ιε ηδκ ααζζηή ημο άπμρδ πνέπεζ 

κα ιεθεηήζμοιε πνχηα ηζξ ημζκςκζηέξ ηαζ πμθζηζζιζηέξ δζαδζηαζίεξ ημο πενζαάθθμκημξ εκυξ 

παζδζμφ, πνμηεζιέκμο κα ιπμνέζμοιε κα ηαηακμήζμοιε ηζξ βκςζηζηέξ ημο θεζημονβίεξ. Γεκ 
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ιπμνμφιε δδθ. κα πενζβνάρμοιε ηδκ βκςζηζηή ακάπηολδ εκυξ παζδζμφ, πςνίξ ακαθμνά ζημ 

ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ ημο, αθμφ δ ζηακυηδηα ζηέρδξ ηαζ ιάεδζδξ ακαπηφζζεηαζ ζε ιεβάθμ 

ααειυ οπυ ηδκ επίδναζδ ηςκ ημζκςκζηχκ ζοκεδηχκ.  

Ο Vygotsky αζηεί ζημ ζδιείμ αοηυ ηνζηζηή ζημκ Piaget, δζυηζ μ ηεθεοηαίμξ πανααθέπεζ ή 

δεκ ημκίγεζ επανηχξ ημ βεβμκυξ υηζ ημ παζδί ανίζηεηαζ δζανηχξ ζε δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ ηαζ 

δζαδνάζεζξ ιε δζάθμνα πνυζςπα, ηα μπμία γμοκ ηαζ δναζηδνζμπμζμφκηαζ ιέζα ζε ιζα 

ζοβηεηνζιέκδ ημζκςκζημ-πμθζηζζηζηή πανάδμζδ ηαζ ηα μπμία ζοιπνμζδζμνίγμοκ ηαζ 

ζοβηαεμνίγμοκ ηί ηαζ πυηε ιαεαίκεζ έκα παζδί ηαζ πχξ ακαπηφζζεζ ηζξ ζηακυηδηεξ ηδξ ζηέρδξ ημο 

(ημζκςκζηυξ ημκζηνμοηηζαζζιυξ). Καζ μ Piaget αέααζα δεκ ανκείηαζ υηζ δ βκςζηζηή ακάπηολδ 

επδνεάγεηαζ ηαζ απυ ηζξ ημζκςκζηέξ ειπεζνίεξ ημο παζδζμφ. Χζηυζμ πενζβνάθεζ ζοκήεςξ ηζξ 

δζαδνάζεζξ (interactions) ημο παζδζμφ ιε ημ οθζηυ ηονίςξ πενζαάθθμκ ημο ηαζ ζηδκ ιεθέηδ αοηή δ 

πνμζμπή ημο επζηεκηνχκεηαζ ηονίςξ ζημ άημιμ. Καηά ζοκέπεζα πνμηφπηεζ δ εζηυκα ημο παζδζμφ, 

ημ μπμίμ είκαζ απμιμκςιέκμ ηαζ απμημιιέκμ απυ ηδκ ημζκςκία (αημιζηυξ ημκζηνμοηηζαζζιυξ).  

Δκχ θμζπυκ ηαηά ηδκ άπμρδ ημο Piaget ημ παζδί ζακ έκαξ ιζηνυξ επζζηήιμκαξ ζπδιαηίγεζ 

ζε ιεβάθμ ααειυ αοημηεθχξ ηδκ εζηυκα ημο ηυζιμο, μ Vygotsky οπμζηδνίγεζ ηδκ άπμρδ υηζ δ 

βκςζηζηή ακάπηολδ ημο παζδζμφ ελανηάηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ηδκ εηάζημηε ημοθημφνα, ιέζα 

ζηδκ μπμία ιεβαθχκεζ. Ζ βκχζδ ημο παζδζμφ, μζ ζηέρεζξ, μζ ζηάζεζξ, μζ αλίεξ ηαζ μζ πεπμζεήζεζξ 

ημο πνμηφπημοκ ιέζα απυ ηζξ δζαδνάζεζξ ιε ημοξ άθθμοξ, υπζ ιε παεδηζηή απμδμπή, αθθά ιε 

εκενβδηζηή εζςηενίηεοζδ. Καηά ημκ Vygotsky ηαζ ηδκ «ημζκςκζημ-πμθζηζζηζηή εεςνία» ημο δεκ 

ανηεί κα ιεθεηήζεζ ηακείξ ιυκμ ημ ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ (υπςξ έηακακ μζ ζοιπενζθμνζζηέξ) ή 

ιυκμ ημ παζδί (υπςξ έηακε μ Piaget), βζα κα ηαηακμήζεζ ηδκ πμθοπθμηυηδηα ηδξ βκςζηζηήξ 

ακάπηολδξ. Ζ ιεθέηδ ηςκ δζαδνάζεςκ ακάιεζα ζε έκα παζδί ηαζ ζημ ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ ημο 

είκαζ πμθφ ζδιακηζηή, έπεζ υιςξ ιυκμκ ηυηε κυδια, υηακ μ ενεοκδηήξ ηαηακμήζεζ πνχηα ηζξ 

ζζημνζηέξ ζοκεήηεξ, ιέζα ζηζξ μπμίεξ θαιαάκμοκ πχνα μζ δζαδνάζεζξ αοηέξ.  

Οζ απυρεζξ ημο Vygotsky θμζπυκ ζηδνίγμκηαζ ζε δφμ ααζζηέξ ζδέεξ:  

α. Σδκ  βκςζηζηή ακάπηολδ ιπμνμφιε κα ηδκ ηαηακμήζμοιε ιυκμ ιέζα ζηα ζζημνζηά ηαζ 

πμθζηζζηζηά πθαίζζα ζηα μπμία γεζ ημ παζδί.  

α. Ζ ακάπηολδ ελανηάηαζ απυ ηα ζοιαμθζηά ζοζηήιαηα ιέζα ζηα μπμία ιεβαθχκεζ ημ 

παζδί. Σα ζοιαμθζηά ζοζηήιαηα ακαθένμκηαζ ζε ζφιαμθα ηα μπμία δδιζμονβεί ιζα ημοθημφνα 

ηαζ ηα μπμία αμδεμφκ ημ άημιμ κα ζηέθηεηαζ, κα επζημζκςκεί ηαζ κα επζθφεζ πνμαθήιαηα, π.π. 

βθχζζα, ζφζηδια βναθήξ, ζφζηδια ανίειδζδξ η.ά.π. ε ακηίεεζδ πνμξ ημκ Piaget μ Vygotsky 

δέπεηαζ υηζ δ βκςζηζηή ακάπηολδ ελανηάηαζ ηονίςξ απυ ηα ελςηενζηά ενεείζιαηα ηα μπμία 

δέπεηαζ ημ άημιμ. οιθςκεί ςζηυζμ ιε ημκ Piaget υηζ δ ηαηάηηδζδ ηςκ ζοιαμθζηχκ 

ζοζηδιάηςκ βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ιζα ζεζνά ηαζ ιε ιζα αημθμοεία ηδξ μπμίαξ δεκ ιπμνμφκ κα 

αθθάλμοκ μζ θάζεζξ. Ζ ακάπηολδ ειπενζέπεζ ηδκ εζςηενίηεοζδ ηςκ ζοιαμθζηχκ ζοζηδιάηςκ, 

έηζζ χζηε ημ παζδί κα ιπμνεί κα ζηέθηεηαζ ηαζ κα επζθφεζ πνμαθήιαηα πςνίξ ηδκ αμήεεζα ηςκ 

άθθςκ. Αοηή δ εζςηενίηεοζδ μκμιάγεηαζ αοημννφειζζδ, υπςξ εα δμφιε ζημ ηεθάθαζμ βζα ηδκ 

ιάεδζδ.   
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Δλίζμο ιεβάθδ ζδιαζία έπεζ ςζηυζμ ζηα πθαίζζα ηδξ εεςνίαξ ημο Vygotsky δ ζδέα ηδξ 

γχκδξ ηδξ επζηείιεκδξ ακάπηολδξ (zone of proximal development). Πνμαθήιαηα ηα μπμία 

ανίζημκηαζ εκηυξ ηδξ γχκδξ επζηείιεκδξ ακάπηολδξ είκαζ ηα πνμαθήιαηα ηα μπμία ημ παζδί δεκ 

είκαζ ζε εέζδ κα επζθφζεζ πνμξ ζηζβιήκ ιυκμ ημο, έπεζ ςζηυζμ ηδκ δοκαηυηδηα κα ημ ηάκεζ ιε ηδκ 

αμήεεζα άθθςκ, είηε πζμ έιπεζνςκ ζοκμιδθίηςκ είηε εκδθίηςκ. Με άθθα θυβζα δ γχκδ 

επζηείιεκδξ ακάπηολδξ πενζβνάθεηαζ ςξ δ γχκδ ηςκ πνμαθδιάηςκ ηα μπμία ημ παζδί δεκ έπεζ 

αηυιδ ιάεεζ κα επζθφεζ, αθθά είκαζ ζε εέζδ κα ημ ιάεεζ ιε ηδκ πνχηδ εοηαζνία ηαζ μνίγεηαζ απυ 

ηδκ ιζα απυ υ,ηζ ημ παζδί ιπμνεί κα ηάκεζ αμδεμφιεκμ ηαζ υ,ηζ ιπμνεί κα ηάκεζ πςνίξ αμήεεζα. Γζα 

ημκ Vygotsky δδθ. έπεζ πμθφ ιεβάθδ ζδιαζία δ δζάηνζζδ ακάιεζα ζηδκ ζοκηεθεζεείζα ηαζ ζηδκ 

δοκδηζηή ακάπηολδ. Ζ ζοκηεθεζεείζα ακάπηολδ ηαεμνίγεζ αοηά ηα μπμία ιπμνεί κα ηάκεζ έκα 

παζδί πςνίξ ηδκ αμήεεζα άθθςκ, εκχ δ δοκδηζηή ακάπηολδ ηαεμνίγεζ εηείκα ηα μπμία ιπμνεί κα 

ηάκεζ έκα παζδί οπυ ηδκ ηαεμδήβδζδ εκυξ εκδθίημο ή εκυξ άθθμο παζδζμφ ημ μπμίμ πνμδβείηαζ 

ζηδκ ιάεδζδ ηαζ ζηδκ βκχζδ. Δίκαζ πνμθακέξ υηζ δ πενζμπή ηδξ δοκδηζηήξ ακάπηολδξ απμηεθεί 

ηδκ γχκδ ηδξ επζηείιεκδξ ακάπηολδξ.   

Ο Piaget πίζηεοε υηζ δ βκςζηζηή ακάπηολδ πνμδβείηαζ ηδξ ιάεδζδξ. Πνέπεζ π.π. ημ παζδί κα 

βίκεζ πνχηα ζηακυ κα ζηέθηεηαζ ζημ επίπεδμ ηςκ ζοιαμθζηχκ θεζημονβζχκ ηαζ ηαηυπζκ ιπμνεί κα 

ιάεεζ υηζ δ πμζυηδηα ημο κενμφ παναιέκεζ δ ίδζα, υηακ ιεηαββίγεηαζ ζε δζαθμνεηζηά δμπεία. ζμ 

ηαζ κα πνμζπαεήζμοιε, δεκ ιπμνμφιε κα πενζιέκμοιε κα ημ ιάεεζ αοηυ έκα παζδί πέκηε εηχκ, 

δζυηζ πνμτπυεεζδ βζα αοηυ απμηεθεί δ πμζυηδηα ηδξ ζηέρδξ ημο, δ μπμία ακαπηφζζεηαζ 

ανβυηενα. Σδκ άπμρδ αοηή δεκ ηδκ ζοιιενίγεηαζ μ Vygotsky. Καηά ηδκ άπμρή ημο μ Piaget 

έηακε ημ θάεμξ κα ιεθεηά ηδκ ζηέρδ ημο παζδζμφ, πςνίξ κα παίνκεζ οπυρδ ημο ηδκ επίδναζδ ηδξ 

δζδαζηαθίαξ. Δκχ δδθ. ηαηά ημκ Piaget δ ζοκηεθεζεείζα ακάπηολδ απμηεθεί ηδκ αάζδ πάκς ζηδκ 

μπμία πνέπεζ κα μζημδμιήζεζ δ δζδαζηαθία, ηαηά ημκ Vygotsky δ δζδαζηαθία πνέπεζ κα ενβάγεηαζ 

ζηδκ πενζμπή ηδξ δοκδηζηήξ, δδθ. ηδξ επζηείιεκδξ ακάπηολδξ.  

Ζ εεςνία ημο Vygotsky έπεζ δφμ ααζζηέξ επζπηχζεζξ ζηδκ εηπαίδεοζδ. Ζ πνχηδ είκαζ υηζ 

πνέπεζ κα δδιζμονβμφιε ζηδκ ηάλδ πενζζηάζεζξ ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ ακάιεζα ζε μιάδεξ ιε 

δζαθμνεηζηά επίπεδα ζηακυηδηαξ. Πνέπεζ δδθ. κα ελαζθαθίγμοιε δοκαηυηδηεξ, χζηε πενζζζυηενμ 

ζηακμί ιαεδηέξ ή ιαεδηέξ μζ μπμίμζ λένμοκ ηαθά ηάηζ κα ημ δζδάζημοκ ζε θζβυηενμ ζηακμφξ ή ζε 

ιαεδηέξ μζ μπμίμζ δεκ ημ λένμοκ. Ζ δεφηενδ είκαζ δ εθανιμβή ηδξ ανπήξ ηδξ ζηαδζαηήξ ιείςζδξ 

ηδξ αμήεεζαξ ηςκ ιεβάθςκ ηαζ δ ζηαδζαηή ακάθδρδ υθμ ηαζ ιεβαθφηενδξ οπεοεοκυηδηαξ απυ ηα 

παζδζά. Ζ πνμζέββζζδ δ μπμία μκμιάγεηαζ «οπμαμδεμφιεκδ ακαηάθορδ» ζηδνίγεηαζ ζε αοηήκ 

αηνζαχξ ηδκ ανπή. πςξ είκαζ εοκυδημ δεκ ιπμνμφκ κα εθανιμζεμφκ ηαζ μζ δφμ αοηέξ ανπέξ, ακ 

δεκ θνμκηίγεζ μ εηπαζδεοηζηυξ κα δζαθμνμπμζεί ζε ηέημζμκ ααειυ ηδκ δζδαζηαθία ημο, χζηε κα 

ηδκ ελαημιζηεφεζ. 
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7.3. Γιώζζα θαη ζθέςε 

Σμ πνυαθδια ηδξ ζπέζδξ βθχζζαξ ηαζ ζηέρδξ ανίζηεηαζ πάκηα ζημ επίηεκηνμ 

θζθμζμθζηχκ ζογδηήζεςκ. Μπμνμφιε ιάθζζηα κα πμφιε υηζ είκαζ ηυζμ ανπαίμ, υζμ ηαζ δ ίδζα δ 

θζθμζμθία. Σμ βεβμκυξ π.π. υηζ  μζ ανπαίμζ Έθθδκεξ πνδζζιμπμζμφκ ημκ ίδζμ υνμ («θυβμξ») ηαζ βζα 

ηδκ βθχζζα ηαζ βζα ηδκ ζηέρδ ζδιαίκεζ υηζ δέπμκηαζ ακ υπζ ιεβάθδ επζηάθορδ, ημοθάπζζημκ 

ζηεκή ζπέζδ ακάιεζα ζηα δφμ. Κεκηνζηυ εέια ηδξ Παζδαβςβζηήξ Φοπμθμβίαξ υιςξ έβζκε ηαηά 

ηδκ επμπή ημο ιεζμπμθέιμο ηαζ ζοκδέεηαζ ιε ηα μκυιαηα ηςκ ιεβάθςκ Γενιακχκ ροπμθυβςκ 

W. Stern, Κ. Bühler, W. Köhler η.ά. Μέζα ζημ ζδζαίηενμ ηθίια ημ μπμίμ δδιζμονβήεδηε ηαηά ηδκ 

επμπή αοηή δδιμζζεφεδηακ ηα δφμ ζπμοδαζυηενα ένβα επί ημο εέιαημξ αοημφ απυ ημκ J. Piaget 

«Ζ βθχζζα ηαζ δ ζηέρδ ημο παζδζμφ» ηαζ ημκ L. Vygotsky «ηέρδ ηαζ βθχζζα». Σα δφμ αοηά 

ένβα απμηεθμφκ ηδκ αάζδ ηδξ κευηενδξ επζζηδιμκζηήξ ζογήηδζδξ βφνς απυ ηδκ 

Γθςζζμροπμθμβία, ημκ ηθάδμ ηδξ επζζηήιδξ δ μπμία ελεηάγεζ ηδκ εηιάεδζδ ηαζ ηδκ ελέθζλδ ηδξ 

βθχζζαξ ζε ζοκάθεζα πνμξ ηδκ βεκζηή πκεοιαηζηή ακάπηολδ ημο αηυιμο. 

Κμζκή αάζδ ηαζ ηςκ δφμ απμηεθεί δ άπμρδ υηζ δ βθχζζα ειπθμοηίγεζ ηδκ ζηέρδ ηαζ 

πμθθαπθαζζάγεζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηά ηδξ, δεκ είκαζ υιςξ ζε εέζδ κα δχζεζ αθ‘ εαοηήξ ηαζ 

απυ ημ ιδδέκ φπανλδ ζηζξ βκςζηζηέξ θεζημονβίεξ. Αοηυ θοζζηά δεκ ζδιαίκεζ πάθζ υηζ δ βθχζζα 

ηαζ δ ζηέρδ είκαζ δφμ εκηεθχξ ακελάνηδηεξ ιεηαλφ ημοξ θεζημονβίεξ. Ακηίεεηα δ ζπέζδ ημοξ 

είκαζ ηυζμ ζηεκή, χζηε ζηδκ ηαεδιενζκή γςή υηακ εέθμοιε κα πμφιε υηζ ηάπμζμξ ζηέθηεηαζ 

δζαθμνεηζηά, θέιε υηζ ιζθάεζ ιζα εκηεθχξ δζαθμνεηζηή βθχζζα. Απυ ηδκ ζημπζά ηδξ βκςζηζηήξ 

ακάπηολδξ ζζπφεζ δ άπμρδ υηζ ζηέρδ ηαζ βθχζζα είκαζ ακελάνηδηεξ ιεηαλφ ημοξ θεζημονβίεξ 

ηαηά ηα πνχηα πνυκζα ηδξ γςήξ ημο παζδζμφ. Απυ ηδκ ζηζβιή υιςξ ηαηά ηδκ μπμίακ ειθακίγεηαζ 

δ μιζθία ακαπηφζζμκηαζ ζοβπνυκςξ ζε ιζα δζαθεηηζηή πμνεία, έηζζ χζηε ημ υνβακμ κα ηαεζζηά 

δοκαηή ηδκ βέκκδζδ ημο πνμσυκημξ ηαζ ημ πνμσυκ ιε ηδκ ζεζνά ημο κα ηεθεζμπμζεί ημ υνβακμ. 

Γφμ ααζζηά ζοιπενάζιαηα πνμηφπημοκ βζα ηδκ βθςζζζηή δζδαζηαθία απυ υζα είπαιε βζα 

ηδκ ζπέζδ ακάιεζα ζηδκ βθχζζα ηαζ ηδκ ζηέρδ: Πνχηα-πνχηα οπάνπεζ ηενάζηζα δζαθμνά 

ακάιεζα ζηδκ βκχζδ ιζαξ θέλδξ ηαζ ζηδκ ηαηακυδζδ ημο ακηζηεζιέκμο, ηδξ θεζημονβίαξ, ημο 

παναηηδνζζιμφ, ηδξ ηαηάζηαζδξ ηθπ. πμο εηθνάγεζ. Καζ δεφηενμκ βζα κα βίκεζ ημ παζδί ηφνζμξ 

ημο βθςζζζημφ μνβάκμο ηαζ κα ιάεεζ κα ημ πνδζζιμπμζεί ζςζηά, απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ είκαζ 

κα οπάνπμοκ ήδδ αοημιαημπμζδιέκμζ ιδπακζζιμί ηδξ ζηέρδξ (ανπή ημο πνμααδίζιαημξ ηδξ 

ζηέρδξ έκακηζ ηδξ βθχζζαξ). 

Πάκς ζημ πνχημ ζδιείμ ζηδνίπεδηε ηονίςξ δ επζπεζνδιαημθμβία ηδξ ηεθεοηαίαξ 

(βθςζζμ)εηπαζδεοηζηήξ ιεηαννφειζζδξ, ζηδκ πεπμίεδζδ δδθ. υηζ δεκ ιπμνμφκ κα δδιζμονβδεμφκ 

μζ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ ακαιυνθςζδ ημο ζπμθείμο, ακ δ δζδαζηαθία δεκ βίκεηαζ ζηδκ γςκηακή 

βθχζζα. Γζυηζ υηακ δ βθχζζα ηδκ μπμία ιαεαίκεζ ηαζ πνδζζιμπμζεί ημ παζδί είκαζ ηεπκδηή ηαζ 

αθφζζηδ, θμβζηυ είκαζ υηζ υπζ ιυκμ δεκ δζεοημθφκεζ ηαζ δεκ ειπθμοηίγεζ ηδκ ζηέρδ, αθθά ηαζ ηδκ 

παναηςθφεζ ηαζ ηδκ δεζιεφεζ, χζηε κα ιδκ ιπμνεί κα είκαζ πδβαία ηαζ δδιζμονβζηή. φιθςκα 

υιςξ ηαζ ιε ημ πκεφια ημο Piaget ιυκμκ υηακ απαβηζζηνςεμφιε απυ ηδκ ηονακκία ηδξ 

ηοπμπμζδιέκδξ δζδαζηαθίαξ ηδξ βθχζζαξ, εα ιπμνέζμοιε κα πνμπςνήζμοιε ζηδκ μοζία ηδξ 
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αβςβήξ. Πυζμ ιαηαζυπμκδ είκαζ δ πνμζπάεεζα πμο βίκεηαζ πνμξ ηδκ ακηίεεηδ ηαηεφεοκζδ ημ 

έδεζλε αέααζα πενίηνακα δ ιέπνζ ηχνα απμηοπία ημο εηπαζδεοηζημφ ιαξ ζοζηήιαημξ. Σμ 

απέδεζλακ υιςξ επίζδξ ηαζ ζπεηζηά πνυζθαηα πνμβνάιιαηα βθςζζζηήξ ηαθθζένβεζαξ ζηα 

πθαίζζα ηδξ ακηζζηαειζζηζηήξ αβςβήξ (π.π. Bereiter & Engelman) απυ ηα μπμία πνμηφπηεζ 

αδζαιθζζαήηδηα δ επζζηδιμκζηή απυδεζλδ υηζ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο δεκ ιέκεζ εκηεθχξ 

ηίπμηε απυ ιία ζοζηδιαηζηή βθςζζζηή δζδαζηαθία δ μπμία δεκ ζηδνίγεηαζ ζε ζοβηεηνζιέκεξ 

ειπεζνίεξ ηαζ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ παζδζχκ. 

Σμ δεφηενμ ζδιείμ ημπμεεηεί ημκ νυθμ ηδξ βθχζζαξ ζε ιζα ελεθζηηζηή πνμμπηζηή δ μπμία 

ένπεηαζ ςξ ζοιπθήνςια ηδξ πνχηδξ. H βθχζζα είκαζ αέααζα ημ ηαηάθθδθμ υνβακμ, βζα κα 

αμδεήζεζ ηαζ κα δζεονφκεζ παναπένα ηδκ ζηέρδ. Σμκ νυθμ υιςξ αοηυκ ιπμνεί κα ημκ παίλεζ ιυκμ 

οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ ημ παζδί έπεζ ήδδ έημζιμοξ ηοπμπμζδιέκμοξ ηαζ αοημιαημπμζδιέκμοξ 

ιδπακζζιμφξ ηδξ ζηέρδξ, ημοξ μπμίμοξ απέηηδζε φζηενα απυ ηδκ αοηεκενβυ βκςνζιία ημο ιε ημκ 

ηυζιμ. Ηζπφεζ θμζπυκ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή ημ ακηίζηνμθμ απυ αοηυ ημ μπμίμ εηεέζαιε 

παναπάκς, υηζ δδθ. βζα κα ιμνθχζμοιε ηα παζδζά ιε ζημπυ κα βίκμοκ ζηακά κα πεζνίγμκηαζ 

ζςζηά ηδκ βθχζζα, ημ πζμ ζπμοδαίμ είκαζ κα ηαθθζενβήζμοιε ηζξ βκςζηζηέξ ημοξ δμιέξ. Δίκαζ 

εκδεζηηζηυ ημ βεβμκυξ υηζ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή μδδβεί δ ειπεζνία ηςκ πνμβναιιάηςκ 

βθςζζζηήξ ηαθθζένβεζαξ, ζηα μπμία ακαθενεήηαιε πνμδβμοιέκςξ. ηδκ πνάλδ αοηυ ζδιαίκεζ υηζ 

πνέπεζ κα δχζμοιε ζηα παζδζά υζμ βίκεηαζ πενζζζυηενεξ δοκαηυηδηεξ αοηεκένβεζαξ ηαζ 

απυηηδζδξ ειπεζνζχκ απυ ηδκ πναβιαηζηή γςή. Αζθαθχξ ηαζ εα δζδάλμοιε πένα απυ αοηά 

ζοζηδιαηζηά ηαζ ιεεμδεοιέκα ηδκ βθχζζα. Αοηή υιςξ δ βθςζζζηή δζδαζηαθία δεκ εα απμ-

ηεθέζεζ πμηέ ημ άπακ ή έζης ημκ ημνιυ ηδξ δζδαηηζηήξ ιαξ εκένβεζαξ, αθθά εα ένεεζ κα 

ζοιπθδνχζεζ ηδκ υθδ πνμζπάεεζα βζα ηδκ βκςζηζηή ακάπηολδ ημο παζδζμφ. 

 

7.4. Γνκηζηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο κάζεζεο 

Οζ ζφβπνμκμζ ιεθεηδηέξ δέπμκηαζ υηζ ιάεδζδ δεκ είκαζ δ απυηηδζδ βκχζεςκ, αθθά ιία 

δζαδζηαζία δυιδζδξ ηαζ ακαδυιδζδξ ηςκ βκςζηζηχκ δμιχκ ηαζ δζαδζηαζζχκ ημο αηυιμο 

(constructivismus = δμιζζιυξ). Αηυιδ υιςξ ηαζ υηακ ιζα εζζενπυιεκδ πθδνμθμνία ακαδμιείηαζ 

ζφιθςκα ιε ηζξ πνμεέζεζξ ημο εηπαζδεοηζημφ, ένπεηαζ ηαζ ζοκδοάγεηαζ ιε αοηυ ημ μπμίμ μ 

ιαεδηήξ έπεζ ιάεεζ πνμδβμοιέκςξ ηαζ έπεζ μζημδμιήζεζ ηαηά ημκ εκηεθχξ πνμζςπζηυ ηνυπμ ημο. 

Καηά ζοκέπεζα ηάεε ιαεδηήξ μζημδμιεί έκα εκηεθχξ πνμζςπζηυ μζημδυιδια ιε ζδιαζίεξ ηαζ 

εθανιμβέξ πμο δίκεζ ζε ζδέεξ ηαζ απυρεζξ, ηζξ μπμίεξ δέπεηαζ ιαγί ιε ημοξ άθθμοξ ιαεδηέξ ηαζ ηζξ 

απμεδηεφεζ ακάθμβα ζε «θαηέθμοξ» ηδξ ικήιδξ ημο. Μεηά απυ ηδκ ακάβκςζδ ιζαξ ηαζ ηδξ ίδζαξ 

ζζημνίαξ π.π. βζα ηδκ ηαηάηηδζδ ιζαξ ημνοθήξ απυ μνεζαάηεξ έκαξ ακαβκχζηδξ εεςνεί ημ ηείιεκμ 

πνςηίζηςξ ςξ ιζα ζζημνία βζα ηα ηίκδηνα επίδμζδξ, έκαξ άθθμξ ςξ ιζα ζζημνία βζα ηδκ ζδιαζία 

ηδξ μιαδζηήξ ενβαζίαξ, έκαξ ηνίημξ ςξ ιζα ζζημνία δ μπμία πανμοζζάγεζ ηζξ πνμηθήζεζξ αθθά ηαζ 

ηζξ εζδζηέξ ηεπκζηέξ ηδξ μνεζααζίαξ η.μ.η.  
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Δίκαζ πνμθακέξ υηζ μζ δμιζζηέξ αζζεάκμκηαζ πενζζζυηενμ ζοββεκείξ πνμξ ημοξ μπαδμφξ ηςκ 

βκςζηζηχκ εεςνζχκ πανά πνμξ ημοξ μπαδμφξ ηςκ ζοιπενζθμνζηχκ πνμζεββίζεςκ. Καηά ηδκ 

άπμρή ημοξ ημ ιεβάθμ θάεμξ πμο βίκεηαζ ζπεηζηχξ είκαζ δ πνμζπάεεζα ηςκ εζδζηχκ κα ελδβήζμοκ 

ηδκ ιάεδζδ ημο παζδζμφ ιε ηδκ θμβζηή ηαζ ηδκ μπηζηή ημο εκδθίημο. Γεκ απμδέπμκηαζ επίζδξ ημκ 

νυθμ ημο εηπαζδεοηζημφ ςξ ηνμθμδυηδ έημζιςκ ενεεζζιάηςκ ή πνμδζαβεβναιιέκςκ ηαζ 

δζαηεηαβιέκςκ ζε ιία ζεζνά ζηυπςκ ιάεδζδξ, ημοξ μπμίμοξ απμδέπεηαζ ηαζ πνέπεζ κα επζηφπεζ μ 

ιαεδηήξ. Ο νυθμξ ημο εηπαζδεοηζημφ είκαζ ζδιακηζηυξ, ςζηυζμ έβηεζηαζ ηονίςξ ζηδκ 

ηαεμδήβδζδ ηςκ πνμζπαεεζχκ ημο ιαεδηή κα μζημδμιήζεζ ηδκ εκηεθχξ πνμζςπζηή ημο βκχζδ 

ιε ημκ εκηεθχξ πνμζςπζηυ ημο ηνυπμ. 

Βαζζηή ανπή θμζπυκ ηδξ εεςνίαξ ημο δμιζζιμφ εεςνείηαζ δ άπμρδ υηζ ημ άημιμ 

δζαιμνθχκεζ ή δμιεί αοηυ πμο ιαεαίκεζ ηαζ ηαηακμεί. ηδκ δυιδζδ αοηή παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ 

δ αθθδθεπίδναζδ ημο αηυιμο ιε ημ πενζαάθθμκ. Ο δμιζζιυξ ανίζηεηαζ ζε ακηίεεζδ πνμξ ημκ 

ζοιπενζθμνζζιυ, αθμφ μ ηεθεοηαίμξ ημκίγεζ ηδκ απμηθεζζηζηή ζπεδυκ επίδναζδ ημο 

πενζαάθθμκημξ επί ημο αηυιμο, αθθά ηαζ πνμξ ημ ιμκηέθμ ηδξ επελενβαζίαξ πθδνμθμνζχκ, ημ 

μπμίμ ημπμεεηεί ηδκ εζηία ηδξ ιάεδζδξ ζημ ιοαθυ ημο αηυιμο ηαζ δίκεζ πμθφ θίβδ ζδιαζία ζηα 

ζοβηείιεκα ιέζα ζηα μπμία θαιαάκεζ πχνα. Δπμιέκςξ ηαηά ημκ δμιζζιυ δ ιάεδζδ είκαζ ημ 

απμηέθεζια ιζαξ δζαδζηαζίαξ, ηαηά ηδκ μπμία ημ άημιμ ζοιιεηέπεζ ζηδκ απυηηδζδ ηςκ βκχζεςκ 

ζε δζάδναζδ ιε ημκ ηυζιμ. Γνχκηαξ ζημ πενζαάθθμκ ημο, ημ άημιμ μζημδμιεί ημκ θοζζηυ ηαζ 

ημζκςκζηυ ηυζιμ πμο ημ πενζαάθθεζ, ημκ ακηζηεζιεκμπμζεί ηαζ ημκ ακαπανζζηά. 

Γεκ οπάνπεζ έκα ηαζ ιμκαδζηυ ή ηονίανπμ δμιζζηζηυ ιμκηέθμ ιάεδζδξ, εκ ιένεζ ελαζηίαξ 

ημο βεβμκυημξ υηζ μζ δζάθμνμζ δμιζζηέξ εκδζαθένμκηαζ ηονίςξ βζα ηδκ ιάεδζδ ζηδκ ηάλδ, 

αζπμθμφκηαζ υιςξ ιε δζαθμνεηζηά επίπεδα ηαζ ηάλεζξ ηαζ ιε δζαθμνεηζηά ακηζηείιεκα ηαζ άνα 

δίκμοκ έιθαζδ ζε δζαθμνεηζηά είδδ δζδαζηαθίαξ. ηα πενζζζυηενα δμιζζηζηά ιμκηέθα ςζηυζμ 

ζοκακηά ηακείξ ιενζηέξ ααζζηέξ ζδέεξ, μζ μπμίεξ είκαζ ημζκέξ ζε υθα:  

α. Σα δίθηπα ηεο γλώζεο. Γζάθμνα ζενανπζηά ιμκηέθα ακάπηολδξ ακαθοηζηχκ 

πνμβναιιάηςκ έπμοκ μδδβήζεζ ζηδκ ηαεζένςζδ ηδξ άπμρδξ υηζ δ δζδαζηαθία πνέπεζ κα δμιείηαζ 

ηαηά δζαηνζηά αήιαηα, ηα μπμία πνέπεζ μπςζδήπμηε κα αημθμοεεί μ εηπαζδεοηζηυξ (ηαζ ιαγί ιε 

αοηυκ ηαζ μ ιαεδηήξ) ηαζ ιάθζζηα ζφιθςκα ιε ηδκ πνμδζαβεβναιιέκδ ζεζνά. Ζ θμβζηή αοηή 

μδήβδζε ζηζξ δζάθμνεξ πμνείεξ δζδαζηαθίαξ, ζφιθςκα ιε ηδκ πζμ βκςζηή απυ ηζξ μπμίεξ μ 

εηπαζδεοηζηυξ εζζάβεζ ημ εέια, λεηζκχκηαξ απυ ημ επίπεδμ ηςκ βκχζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ 

παναιέκμκηαξ ζημ επίπεδμ αοηυ ιέπνζξ υημο έπεζ ζοκηεθεζεεί δ μθμηθήνςζδ ηδξ αάζδξ ηςκ 

πθδνμθμνζχκ, πάκς ζηδκ μπμία εα ζηδνζπεεί δ πεναζηένς επελενβαζία. ηδκ ζοκέπεζα πνμπςνεί 

ζημ επίπεδμ ηδξ επελενβαζίαξ ηαζ ηδξ ηαηακυδζδξ ηαζ ηαηαθήβεζ ζημ επίπεδμ εθανιμβήξ (βκχζδ, 

ηαηακυδζδ, εθανιμβή ηαηά B. Bloom). Ζ ιεηάααζδ ζε ακχηενα επίπεδα (ακάθοζδ, ζφκεεζδ, 

αλζμθυβδζδ) βίκεηαζ ιεηά απυ ηδκ ηαηάηηδζδ ηςκ ηαηχηενςκ επζπέδςκ, ακ βίκεηαζ.  

Οζ δμιζζηέξ είκαζ εκηεθχξ ακηίεεημζ πνμξ ηδκ θμβζηή ηαζ ηδκ πναηηζηή αοηή, δζυηζ ηαηά ηδκ 

άπμρή ημοξ δεκ πνεζάγεηαζ κα επζαάθθμοιε ιζα άηαιπηδ βναιιζηή ζενανπία ζηδκ δζδαζηαθία ηαζ 

ζηδκ ιάεδζδ, αθμφ δ βκχζδ δεκ ζοβηνμηείηαζ απυ βναιιζηέξ ζενανπίεξ, αθθά απυ δίηηοα ηα 
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μπμία δμιμφκηαζ βφνς απυ ααζζηέξ ζδέεξ. Αοηά ηα δίηηοα ηςκ βκχζεςκ πενζθαιαάκμοκ ζημζπεία, 

έκκμζεξ ηαζ ηακυκεξ ιαγί ιε αλίεξ, πνμδζαεέζεζξ, δζαδζηαζηζηή βκχζδ (δελζυηδηεξ εθανιμβήξ) ηαζ 

ζοζπεηζζηζηή βκχζδ (πυηε ηαζ βζαηί κα πνμζεββίζεζξ ηαζ κα εθανιυζεζξ άθθα ιένδ ημο δζηηφμο).  

Αοηή δ ζδέα ηδξ μνβάκςζδξ ηδξ βκχζδξ ζε δίηηοα έπεζ ζδιακηζηέξ επζπηχζεζξ ηαζ 

εθανιμβέξ ζηδκ δζδαζηαθία. Απδπεί ηδκ δμιζζηζηή ακηίθδρδ δ άπμρδ π.π. υηζ ιπμνεί ηάπμζμξ κα 

εζζέθεεζ ζηδκ δζαδζηαζία ηαζ κα ανπίζεζ ηδκ ιάεδζδ απυ μπμζμδήπμηε ζδιείμ ηαζ υπζ απυ ημ 

ηαηχηαημ επίπεδμ ιζαξ βναιιζηήξ ζενανπίαξ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μ ιαεδηήξ ιπμνεί κα ειπθαηεί ζε 

ζηέρδ ακχηενμο επζπέδμο βζα έκα εέια ήδδ απυ ηδκ ανπή ηδξ δζδαζηαθίαξ. Αοηυ ημ κυδια έπεζ δ 

δζαπίζηςζδ ημο R. Slavin υηζ μζ δμιζζηζηέξ πνμζεββίζεζξ ηδξ δζδαζηαθίαξ ημκίγμοκ ηδκ πμνεία 

ηδξ δζδαζηαθίαξ απυ επάκς πνμξ ηα ηάης ηαζ υπζ, υπςξ μζ παναδμζζαηέξ, απυ ηάης πνμξ ηα 

επάκς. Απυ επάκς πνμξ ηα ηάης ζδιαίκεζ υηζ μζ ιαεδηέξ ανπίγμοκ ιε ζφκεεηα πνμαθήιαηα ηαζ 

ηαε‘ μδυκ επελενβάγμκηαζ ηαζ ακαηαθφπημοκ (οπυ ηδκ ηαεμδήβδζδ ημο εηπαζδεοηζημφ) ηζξ 

ααζζηέξ δελζυηδηεξ μζ μπμίεξ απαζημφκηαζ βζα ηδκ επίθοζή ημοξ. Αοηή δ πνμζέββζζδ ένπεηαζ ζε 

ακηίεεζδ πνμξ ηδκ παναδμζζαηή απυ ηάης πνμξ ηα επάκς ζηναηδβζηή, ηαηά ηδκ μπμία μζ ααζζηέξ 

δελζυηδηεξ ελεθίζζμκηαζ ζηαδζαηά ηαζ εηαάθθμοκ ζε πζμ ζφκεεηεξ ζηακυηδηεξ. 

β. Ζ γλώζε δνκείηαη κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά πιαίζηα. Γμιζζηζηέξ απυρεζξ μζ 

μπμίεξ επδνεάζηδηακ απυ ημκ Piaget πανμοζζάγμοκ ηδκ ιάεδζδ ςξ απμηέθεζια δναζηδνζμηήηςκ 

μζ μπμίεξ βίκμκηαζ απυ ημ ιειμκςιέκμ παζδί. Μεηελέθζλδ ηςκ απυρεςκ αοηχκ απμηεθμφκ μζ 

ακηζθήρεζξ μζ μπμίεξ πανμοζζάγμκηαζ ςξ παναθθαβέξ ημο ημζκςκζημφ δμιζζιμφ (Vygotsky). Πένα 

απυ ηδκ ακηίθδρδ υηζ δ ιάεδζδ είκαζ ιζα δζαδζηαζία εκενβδηζηήξ δυιδζδξ ηδξ βκχζδξ, μ 

ημζκςκζηυξ δμιζζιυξ ημκίγεζ ημ βεβμκυξ υηζ δ δζαδζηαζία αοηή έπεζ απμηεθεζιαηζηυηδηα ιέζα ζε 

ζοβηεηνζιέκα ημζκςκζηά πθαίζζα. Ο ημζκςκζηυξ δμιζζιυξ δίκεζ έιθαζδ ζηδκ δζδαζηαθία δ μπμία 

παναηηδνίγεηαζ απυ ζογήηδζδ, ηαηά ηδκ μπμία μζ ιαεδηέξ ενεοκμφκ ζε αάεμξ έκα εέια, 

ακηαθθάζζμκηαξ απυρεζξ ηαζ δζενεοκχκηαξ ζδιαζίεξ ηαζ επζπηχζεζξ, ηαεχξ ιεθεημφκ ηζξ 

δζάθμνεξ πθεονέξ ημο. Πανάθθδθα πνμξ ηδκ δμιδιέκδ ηαζ ηαηεοεοκυιεκδ απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ 

ζογήηδζδ ζδιακηζηυ νυθμ παίγεζ ηαζ δ ζοκενβαηζηή ιάεδζδ, ηαηά ηδκ μπμία μζ ιαεδηέξ 

ενβάγμκηαζ ηαε‘ μιάδεξ ή ηαηά γεφβδ.  

γ. Ζ κάζεζε είλαη απνηειεζκαηηθόηεξε ζε ζπλζήθεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη κε 

απζεληηθά παξαδείγκαηα. Πμθθμί μπαδμί ημο ημζκςκζημφ δμιζζιμφ πζζηεφμοκ υηζ δ δζδαζηαθία 

ζημ ζπμθείμ πνέπεζ κα αημθμοεεί ημ πανάδεζβια ηδξ θοζζηήξ δζδαζηαθίαξ. Σμ ζπμθείμ είκαζ έκαξ 

ηυπμξ ζοκάκηδζδξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ηάκεζ εθζηηή ηδκ ημζκςκζηή ζοβηνυηδζδ ηδξ βκχζδξ. 

Πνυηεζηαζ ςζηυζμ βζα έκα ηεπκδηυ απυ πμθθέξ απυρεζξ πενζαάθθμκ ηαζ δζδάζηεζ αθδνδιέκεξ 

βκχζεζξ, ιαηνζά απυ ημ πεδίμ ηςκ εθανιμβχκ, ζημ μπμίμ βεκκήεδηακ αοηέξ μζ βκχζεζξ. Πμθφ 

ζοπκά μζ βκχζεζξ αοηέξ θδζιμκμφκηαζ ή παναιέκμοκ αδνακείξ, ιε άθθα θυβζα δεκ είκαζ εφημθα 

πνμζαάζζιεξ, υηακ ηζξ πνεζαγυιαζηε ζηδκ ηαεδιενζκή γςή. Πνέπεζ βζα αοηυ κα δίκμοιε ηδκ 

εοηαζνία ζημοξ ιαεδηέξ κα ιαεαίκμοκ ιε αάζδ αοεεκηζηά πνμαθήιαηα.  

δ. Μεηαβίβαζε ηεο επζύλεο γηα κάζεζε από ηνλ εθπαηδεπηηθό ζηνλ καζεηή. θεξ μζ 

παναθθαβέξ ημο δμιζζιμφ δίκμοκ ιεβάθδ έιθαζδ ζηδκ ανπζηή αμήεεζα (scaffolding) ημο 
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εηπαζδεοηζημφ πνμξ ημκ ιαεδηή ηαζ ζηδκ ααειζαία ιεηααίααζδ ηδξ εοεφκδξ βζα ιάεδζδ απυ ημκ 

εηπαζδεοηζηυ ζημκ ίδζμ ημκ ιαεδηή. 

ηα πθαίζζα άθθςκ πνμζεββίζεςκ μ ιαεδηήξ εεςνείηαζ ςξ απμδέηηδξ πθδνμθμνζχκ, ηζξ 

μπμίεξ μ εηπαζδεοηζηυξ επζθέβεζ βζα αοηυκ. Συηε θοζζηά ηαεήημκ ημο εηπαζδεοηζημφ είκαζ «κα 

πάνεζ ημκ ιαεδηή απυ ημ πένζ» ηαζ κα ημκ μδδβήζεζ ιέζα απυ ηα πνμδζαβεβναιιέκα αήιαηα, ηα 

μπμία έπμοκ ζπεδζαζεεί ιε επζιέθεζα, χζηε κα πνμπςνεί απυ ηα απθά πνμξ ηα ζφκεεηα. Ο ζοπκυξ 

έθεβπμξ ηςκ ήδδ ιαεδιέκςκ απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ είκαζ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή μπςζδήπμηε 

απαναίηδημξ. πςξ υιςξ είκαζ πνμθακέξ, ιε ηδκ δζαδζηαζία αοηή δεκ απμηθείεηαζ ηαευθμο κα 

απμηηήζεζ μ ιαεδηήξ βκχζεζξ ηζξ μπμίεξ δεκ ηαηακυδζε.  

πςξ υιςξ είπαιε παναπάκς, απυ ηδκ δμιζζηζηή ζημπζά ηάεε ιαεδηήξ δμιεί ηαζ ακαδμιεί 

εκενβδηζηά ημ βκςζηζηυ ημο οπυααενμ ηαζ δεκ ημ απμδέπεηαζ έημζιμ απυ ιία αοεεκηία, απυ ημκ 

εηπαζδεοηζηυ ή απυ ημ ζπμθζηυ αζαθίμ. Ο ιαεδηήξ δδθ. είκαζ εκενβδηζηυ οπμηείιεκμ ηαηά ηδκ 

δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ ηαζ δμιεί ηδκ βκχζδ ιυκμκ ςξ απμηέθεζια ηδξ δζηήξ ημο πνςημαμοθίαξ 

ηαζ πνμζπάεεζαξ. ε ιζα αηναία ημο εηδμπή ιάθζζηα μ δμιζζιυξ δέπεηαζ υηζ δεκ οπάνπεζ 

πναβιαηζηυηδηα έλς απυ ημκ κμδηζηυ ηυζιμ ημο οπμηεζιέκμο.  

Μζα ζοκήεδξ πανακυδζδ ηςκ δμιζζηζηχκ εεςνζχκ ηδξ ιάεδζδξ είκαζ υηζ μζ εηπαζδεοηζημί 

δεκ πνέπεζ πμηέ κα πανμοζζάγμοκ εοεέςξ ζημοξ ιαεδηέξ ημοξ ηάηζ, αθθά πνέπεζ πάκηα κα ημοξ 

δίκμοκ ηδκ δοκαηυηδηα κα μζημδμιμφκ ηζξ βκχζεζξ ημοξ ιυκμζ ημοξ. Ζ άπμρδ αοηή ζοβπέεζ ηδκ 

εεςνία ηδξ δζδαζηαθίαξ ιε ηδκ εεςνία ηδξ βκχζδξ. Οζ δμιζζηέξ πζζηεφμοκ υηζ υθεξ μζ βκχζεζξ 

μζημδμιμφκηαζ ιε αάζδ ηζξ πνμδβμφιεκεξ βκχζεζξ, ακελάνηδηα απυ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμκ 

δζδάζηεηαζ μ ηαεείξ. Αηυιδ ηαζ δ αηνυαζδ ιζαξ δζάθελδξ ειπενζέπεζ εκενβδηζηέξ πνμζπάεεζεξ 

μζημδυιδζδξ κέαξ βκχζδξ. 

Ο εηπαζδεοηζηυξ μ μπμίμξ δζδάζηεζ ιε αάζδ ηδκ δμιζζηζηή πνμζέββζζδ δεκ ζηέηεηαζ 

ιπνμζηά ζηδκ ηάλδ, υπςξ ηαηά ηδκ ζοιααηζηή δζδαζηαθία, ηαζ δζδβείηαζ ημ ιάεδια ζημοξ 

ιαεδηέξ. Ακηίεεηα, πνδζζιμπμζεί δζάθμνα οθζηά ηαζ ειπθέηεζ ημοξ ιαεδηέξ ζηδκ επελενβαζία 

ημοξ ηαζ ζε δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ. Αημιζηά, ηαε‘ μιάδεξ ή ηαζ υθμζ μζ 

ιαεδηέξ απυ ημζκμφ παναηδνμφκ, ζοθθέβμοκ δεδμιέκα ηαζ δζαηοπχκμοκ ηαζ εθέβπμοκ οπμεέζεζξ. 

Ζ ηάλδ επζζηέπηεηαζ πχνμοξ εηηυξ ζπμθείμο φζηενα απυ ημζκυ πνμβναιιαηζζιυ. Με υθα αοηά μζ 

ιαεδηέξ ιαεαίκμοκ κα αοημννοειίγμκηαζ, κα εέημοκ ζημπμφξ ηαζ ζηυπμοξ ηαζ κα εθέβπμοκ ηαζ κα 

αλζμθμβμφκ ηδκ πνυμδυ ημοξ. 

 

7.5. Καζνδεγνύκελε αλαθάιπςε 

Ήδδ απυ ηζξ ανπέξ ημο 20μο αζχκα μ J. Dewey είπε εζζαβάβεζ ζηδκ παζδαβςβζηή ζογήηδζδ 

ηδκ έκκμζα ηδξ ιάεδζδξ ιε ακαηάθορδ (discovery learning), ημκίγμκηαξ υηζ ηα παζδζά ιαεαίκμοκ 

ηαθφηενα, υηακ ακαηαθφπημοκ ηα ίδζα ηζξ αθήεεζεξ ηδξ γςήξ. Αοηή δ ζδέα εκζςιαηχεδηε πθήνςξ 

ζηζξ δμιζζηζηέξ εεςνίεξ ηδξ ιάεδζδξ ηαζ πνμςεήεδηε ηονίςξ απυ ημκ Jerome S. Bruner (1915 - 

), μ μπμίμξ ηδκ εεςνεί ςξ ηδκ πζμ ζδιακηζηή ιμνθή ιάεδζδξ, δ μπμία πνμηφπηεζ απυ 
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ακαηαθφρεζξ ζηζξ μπμίεξ θηάκεζ μ ιαεδηήξ ηαηά ηδκ ελενεφκδζδ ημο ηυζιμο, ζηδκ μπμία 

μδδβείηαζ απυ ηδκ πενζένβεζα. Γζα αοηυ ημκίγεζ υηζ ημ ζπμθείμ πνέπεζ κα ελαζθαθίγεζ πμθθέξ 

εοηαζνίεξ ζημοξ ιαεδηέξ βζα ηδκ επέηηαζδ ηαζ ηδκ δζεφνοκζδ ηςκ βκχζεχκ ημοξ ιε ηδκ 

δζαηφπςζδ ηαζ ημκ έθεβπμ οπμεέζεςκ ηαζ δεκ πνέπεζ κα ανηείηαζ ζηδκ ακάβκςζδ αζαθίςκ ηαζ 

ζηδκ ζοιααηζηή πανάδμζδ ημο εηπαζδεοηζημφ. Καηά ζοκέπεζα ζοκδβμνεί οπέν ιεευδςκ 

δζδαζηαθίαξ, μζ μπμίεξ εκεαννφκμοκ ημκ ιαεδηή κα ιαεαίκεζ ιε ηαεμδδβμφιεκδ ακαηάθορδ.  

Ζ ηαεμδδβμφιεκδ ακαηάθορδ είκαζ έκαξ πμθφ εονφξ υνμξ, μ μπμίμξ πενζθαιαάκεζ 

ιεευδμοξ ηαζ πναηηζηέξ δζδαζηαθίαξ, μζ μπμίεξ έπμοκ ςξ ημζκυ πανμκμιαζηή ηδκ ελαζθάθζζδ 

εοηαζνζχκ ζημκ ιαεδηή κα παίγεζ ηαζ κα πεζνίγεηαζ ακηζηείιεκα αοηεκενβχκηαξ ηαζ 

δναζηδνζμηήηςκ μζ μπμίεξ ημκ εκεαννφκμοκ κα ενεοκά ηαζ κα ελενεοκά, κα ακαθφεζ ηαζ βεκζηχξ 

κα επελενβάγεηαζ ενεείζιαηα ηαζ πθδνμθμνίεξ ηαζ υπζ απθχξ κα ακηζδνά ζε αοηά. Οζ εοηαζνίεξ 

αοηέξ δεκ ειπθμοηίγμοκ απθχξ ημκ ιαεδηή ιε βκχζεζξ βφνς απυ ζοβηεηνζιέκα εέιαηα, αθθά 

ενεείγμοκ ηδκ πενζένβεζά ημο ηαζ ημκ αμδεμφκ κα ακαπηφλεζ βεκζηέξ ζηναηδβζηέξ, μζ μπμίεξ ημο 

επζηνέπμοκ κα ιαεαίκεζ πχξ κα ιαεαίκεζ. ημ ιάεδια ηδξ Γεςβναθίαξ π.π. μ εηπαζδεοηζηυξ δίκεζ 

ζημοξ ιαεδηέξ πάνηεξ μζ μπμίμζ απεζημκίγμοκ ηα θοζζηά παναηηδνζζηζηά ιζαξ πενζμπήξ 

(εενιμηναζία, πμζμζηυ ανμπμπηχζεςκ, ακέιμοξ, πχνμοξ θοζζηχκ πδβχκ, οδάηζκμοξ πυνμοξ 

η.ά.π.) ηαζ ημοξ ηαθεί κα ζηεθεμφκ ζπεηζηά ιε ηδκ ηαηαθθδθυηενδ ημπμεεζία ηδξ πνςηεφμοζαξ, 

ηςκ θζιέκςκ, ηζξ μζημκμιζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ ηαημίηςκ, ημ δίηηομ ηςκ μδχκ ηαζ ηςκ 

ζζδδνμδνυιςκ η.ά.π. ηδκ ζοκέπεζα ιπμνεί κα ημοξ δχζεζ πάνηεξ ιε ηδκ πναβιαηζηή ηαηάζηαζδ 

βζα ζφβηνζζδ. Ζ ιμνθή αοηή επακαηνμθμδυηδζδξ επζηονχκεζ ηδκ πνδζζιυηδηα εηιάεδζδξ 

ααζζηχκ ανπχκ ηδξ Γεςβναθίαξ ιε ημκ ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ ηαζ πανάθθδθα εζζάβεζ ημκ ιαεδηή 

ζηδκ πμθοπθμηυηδηα ηδξ αθθδθελάνηδζδξ ηςκ θαζκμιέκςκ ηαζ ηςκ ελεθίλεςκ. 

Δπμιέκςξ ιέζς ηδξ ιάεδζδξ ιε ακαηάθορδ ημ παζδί απμπηά βκχζεζξ ιε δζηή ημο 

πνςημαμοθία ηαζ δζηέξ ημο εκένβεζεξ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ δζαηοπχκεζ οπμεέζεζξ, ηζξ εθέβπεζ ηαζ ηζξ 

επαθδεεφεζ ή ηζξ δζαρεφδεζ, ακηί κα δζααάγεζ απθχξ πενζβναθέξ απυ ημ αζαθίμ ή κα αημφεζ ημκ 

εηπαζδεοηζηυ. Ζ ακαηάθορδ ιε ηδκ έκκμζα αοηή θεζημονβεί ςξ ιζα ιμνθή ηδξ επαβςβζηήξ 

ιεευδμο ακαγήηδζδξ ηδξ βκχζδξ, αθμφ μ ιαεδηήξ πενκάεζ απυ ηδκ ιεθέηδ ζοβηεηνζιέκςκ 

παναδεζβιάηςκ ζηδκ δζαηφπςζδ βεκζηχκ εκκμζχκ, ηακυκςκ ηαζ ανπχκ. Χζηυζμ ιάεδζδ ιε 

ακαηάθορδ δεκ ζδιαίκεζ υηζ αθήκμοιε ημοξ ιαεδηέξ κα ηάκμοκ υ,ηζ εέθμοκ , δζυηζ ηυηε είκαζ 

αέααζμ υηζ ιυκμ ζηδκ ιάεδζδ δεκ εα μδδβδεμφκ. Ζ ακαηάθορδ ζηα πθαίζζα ηδξ δζδαζηαθίαξ 

είκαζ πάκηα ιζα ηαεμδδβμφιεκδ ηαζ ηαηεοεοκυιεκδ δναζηδνζυηδηα. Ο εηπαζδεοηζηυξ 

πνμεημζιάγεζ δζάθμνα οθζηά ηαζ ζπεδζάγεζ δναζηδνζυηδηεξ, έηζζ χζηε μζ ιαεδηέξ ηαηά πενίπηςζδ 

κα ηζξ εθανιυγμοκ ηαζ κα ηζξ πνδζζιμπμζμφκ, βζα κα ενεοκήζμοκ, κα πεζναβςβήζμοκ, κα 

πεζναιαηζζεμφκ, κα εθέβλμοκ, κα απμδείλμοκ. 
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7.5.1. Πξνζνκνηώζεηο 

Οζ απυρεζξ ημο Bruner βζα ηδκ δζδαζηαθία έπαζλακ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ ζπεηζηή 

ζογήηδζδ ηυζμ απυ ηδκ πθεονά ηςκ ροπμθυβςκ ηδξ ιάεδζδξ, μζ μπμίμζ εκδζαθένμκηαζ ηονίςξ βζα 

ηζξ ροπμθμβζηέξ πνμτπμεέζεζξ ηδξ απμηεθεζιαηζηήξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ιάεδζδξ, υζμ ηαζ απυ ηδκ 

πθεονά ηςκ εηπαζδεοηζηχκ μζ μπμίμζ εκδζαθένμκηαζ πνςηίζηςξ βζα ηδκ πνάλδ ηδξ δζδαζηαθίαξ 

ζηδκ ηάλδ. Ο Bruner ζοκζζηά ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ κα πνδζζιμπμζμφκ δναζηδνζυηδηεξ 

πνμζμιμίςζδξ ζηδκ ηάλδ, πνμηεζιέκμο κα πνμςεμφκ ηδκ ιάεδζδ ιε ακαηάθορδ. Μία ιμνθή 

πνμζμιμίςζδξ απμηεθεί ημ παζπκίδζ νυθςκ, ιε αάζδ ημ μπμίμ ιπμνμφκ μζ ιαεδηέξ κα 

επελενβαζεμφκ επίηαζνα βεβμκυηα. ημ ιάεδια ηδξ αβςβήξ ημο πμθίηδ π.π. δφμ μιάδεξ ιαεδηχκ 

εηπνμζςπμφκ δζαθμνεηζηά ζοιθένμκηα ηαζ ιεθεημφκ ηνυπμοξ επδνεαζιμφ ηδξ κμιμεεηζηήξ 

ελμοζίαξ, χζηε κα ηα πνμςεήζεζ ηαηά ηνυπμκ επςθεθή βζα ηδκ ηάεε μιάδα.  

Οζ ιαεδηέξ δέπμκηαζ ζοκήεςξ ιε εκεμοζζαζιυ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ πνμζμιμίςζδξ ηαζ δ 

ηφνζα θνμκηίδα ημο εηπαζδεοηζημφ πνέπεζ κα είκαζ δ βεκίηεοζδ ηαζ δ ιεηααίααζδ ηςκ βκχζεςκ 

ηαζ ηςκ ανπχκ, πμο μζηεζμπμζήεδηακ μζ ιαεδηέξ ζηα πθαίζζα ηδξ πνμζμιμίςζδξ ζε άθθεξ 

πενζζηάζεζξ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ. Οζ πζμ επζηοπδιέκεξ πνμζμιμζχζεζξ είκαζ εηείκεξ ηαηά ηζξ 

μπμίεξ βίκεηαζ επελενβαζία πθδνμθμνζχκ, δζυηζ ηαη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ δίκεηαζ δ εοηαζνία ζημοξ 

ιαεδηέξ κα ακαπηφλμοκ έκκμζεξ ηαζ ζηναηδβζηέξ μζ μπμίεξ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ 

επίθοζδ εκυξ εονέςξ θάζιαημξ πνμαθδιάηςκ. Παν‘ υθα αοηά μζ εζδζημί πζζηεφμοκ υηζ μζ 

πνμζμιμζχζεζξ δεκ πνέπεζ κα απμηεθμφκ ηδκ ιμκαδζηή ιέεμδμ ζδίςξ ηςκ ημζκςκζηχκ ζπμοδχκ, 

αθθά εα πνέπεζ κα ζοκδοάγμκηαζ ηαζ ιε ζοιααηζηέξ ιεευδμοξ δζδαζηαθίαξ. 

 

7.5.2. Σξόπνη αλαπαξάζηαζεο ηεο γλώζεο 

Ο Bruner δέπεδηε πμθθέξ επζδνάζεζξ απυ ημκ Piaget, υπςξ π.π. ηδκ έιθαζδ ζηδκ ζδιαζία 

πμο έπεζ δ εκενβδηζηή ελενεφκδζδ βζα ηδκ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ ςξ έκαξ θοζζηυξ ηαζ βζα αοηυ 

πνμηζιδηέμξ ηνυπμξ ιάεδζδξ. Δκχ υιςξ μ Piaget ηυκζγε ηδκ ζδιαζία πμο έπεζ δ ελενεφκδζδ ημο 

θοζζημφ ηυζιμο βζα ηδκ ιάεδζδ ημο παζδζμφ, μ Bruner δίκεζ ιεβάθδ έιθαζδ ζηδκ ιάεδζδ ζημ 

ζπμθείμ. Πζζηεφεζ ιάθζζηα υηζ δ ιάεδζδ ζηα πθαίζζα ηςκ δζάθμνςκ ιαεδιάηςκ είκαζ πμθφ 

πνήζζιδ, υπζ δζυηζ ηα ιαεήιαηα απμηεθμφκ απμεήηεξ ζδιακηζηχκ βκχζεςκ, αθθά δζυηζ δίκμοκ 

ηδκ εοηαζνία ζημ παζδί κα εζζαπεεί ζε ζδιακηζημφξ ηνυπμοξ ζηέρδξ, μζ μπμίμζ ιε ηδκ ζεζνά ημοξ 

εκζζπφμοκ ηζξ ζηακυηδηεξ ημο παζδζμφ κα ιαεαίκεζ πχξ εα ιαεαίκεζ. 

Πένα απυ ηδκ ζοζηδιαηζηή επζθμβή ηςκ ζημζπείςκ, ηςκ εκκμζχκ, ηςκ βεκζηεφζεςκ ηαζ ηςκ 

δζαδζηαζζχκ μζ μπμίεξ βεκκμφκ βκχζδ, ηα μπμία πνμζθένεζ ηάεε ζπμθζηυ ιάεδια, μ Bruner 

πζζηεφεζ υηζ ημ παζδί ιαεαίκεζ πανάθθδθα ηαζ ηδκ δμιή ηςκ βκχζεςκ ημο ιαεήιαημξ ηαζ ημοξ 

ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ ζοκδέμκηαζ ηα ζημζπεία ςξ ιένδ εκυξ εονφηενμο ηαζ μνβακςιέκμο 

ζχιαημξ βκχζεςκ. Γζα αοηυ πνμηείκεζ κα ιαεαίκμοκ μζ ιαεδηέξ ηδκ βεκεηζηή ζζημνία εκυξ 

ζπμθζημφ ιαεήιαημξ, δδθ. ηζξ πνμεέζεζξ ηαζ ημοξ ζημπμφξ ιε αάζδ ημοξ μπμίμοξ μζ εειεθζςηέξ 

ηδξ ακηίζημζπδξ επζζηήιδξ ηδκ ηαεζένςζακ ςξ λεπςνζζηυ επζζηδιμκζηυ ηθάδμ ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα 
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ηδκ εζζήβαβακ ςξ ιάεδια ζημκ ημνιυ ημο ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ. Γζα αοηυ ημκίγεζ υηζ πνέπεζ 

μζ ιαεδηέξ κα ακαπηφλμοκ ημ βκςζηζηυ ημοξ μπθμζηάζζμ, αζπμθμφιεκμζ ιε ημκ ηνυπμ 

ελενεφκδζδξ, ημκ μπμίμκ πνδζζιμπμζμφκ μζ εηπνυζςπμζ ηδξ ακηίζημζπδξ επζζηήιδξ, δδθ. μζ 

ιαεδηέξ κα πνδζζιμπμζμφκ ηα ενβαθεία ηα μπμία πνδζζιμπμζμφκ μζ ιαεδιαηζημί, πνμηεζιέκμο κα 

επζθφζμοκ ιαεδιαηζηά πνμαθήιαηα ηαζ ηα ενβαθεία πμο πνδζζιμπμζμφκ μζ ζζημνζημί, 

πνμηεζιέκμο κα επζθφζμοκ ζζημνζηά πνμαθήιαηα η.ά.π. 

Γφμ απυ ηζξ ααζζηέξ ζδέεξ ημο Bruner πνμζείθηοζακ ημ εκδζαθένμκ ηςκ εζδζηχκ ηαζ ηονίςξ 

ηςκ εηπαζδεοηζηχκ: α. Ζ δμιή ηάεε επζζηήιδξ πενζθαιαάκεζ ααζζηέξ ανπέξ, μζ μπμίεξ άπαλ ηαζ 

βίκμοκ ηηήια ημο ιαεδηή, ιπμνμφκ κα ημκ εζζαβάβμοκ ζηδκ ηαηακυδζδ ημο ζπεηζημφ 

επζζηδιμκζημφ πεδίμο ςξ ζοκυθμο. α. Οζ ανπέξ αοηέξ ιπμνμφκ κα δζδαπεμφκ ηαζ κα βίκμοκ ηηήια 

ηςκ παζδζχκ ζε μπμζαδήπμηε θάζδ ηδξ ακάπηολήξ ημοξ. Ζ δεφηενδ αοηή ζδέα μδήβδζε ημκ Bruner 

ζηδκ βκςζηή νζγμζπαζηζηή ημο άπμρδ υηζ «μπμζμδήπμηε ακηζηείιεκμ ιπμνεί κα δζδαπεεί 

απμηεθεζιαηζηά ζε μπμζμδήπμηε παζδί ηαζ ζε μπμζαδήπμηε θάζδ ηδξ ακάπηολήξ ημο, ανηεί αοηυ 

κα βίκεζ ζε ηάπμζα ηαηάθθδθδ βζα ημ βκςζηζηυ επίπεδμ ημο παζδζμφ ιμνθή». Ζ δζαηφπςζδ αοηή 

δεκ ζδιαίκεζ υηζ ιπμνεί μ ηαεείξ κα ηα ιάεεζ υθα. Μπμνμφκ ςζηυζμ κα πανμοζζαζεμφκ ζε ηάεε 

παζδί ααζζηέξ ανπέξ ηαζ ααζζηέξ δζαζηάζεζξ εκυξ εέιαημξ ή εκυξ ακηζηεζιέκμο, ακ ηζξ 

ιεηαθνάζμοιε ζε δζαηφπςζδ ηαηακμδηή απυ ημ παζδί. Πνέπεζ κα επζζδιάκμοιε αεααίςξ υηζ δ 

άπμρδ αοηή δεκ είκαζ κέα, αθμφ ήδδ ζηα ιέζα ημο 17μο αζχκα ηδκ είπε δζαηοπχζεζ μ παηέναξ ηδξ 

Γζδαηηζηήξ J. A. Comenius ζημ ζφββναιιά ημο Didactica Magna. 

Καηά ημκ Bruner οπάνπμοκ ηνεζξ ηνυπμζ ακαπανάζηαζδξ ηδξ βκχζδξ ηαζ ακηζζημίπςξ ηνεζξ 

ηνυπμζ ιάεδζδξ, μζ μπμίμζ αημθμοεμφκ ιζα ελεθζηηζηή ζεζνά, α. μ πναλζαηυξ, α. μ εζημκζηυξ ηαζ β. 

μ ζοιαμθζηυξ. Οζ άκενςπμζ δδθ. ιαεαίκμοκ ηαζ ιπμνμφκ κα βκςνίζμοκ ημκ ηυζιμ α. ιε ηδκ 

πνάλδ, α. ιε ηδκ εζηυκα ηαζ β. ιε ζοιαμθζηά ιέζα ηαζ ηονίςξ ιε ηδκ βθχζζα. Καηά ηα πνχηα 

πνυκζα ηδξ γςήξ ημο παζδζμφ ηονζανπεί μ πνχημξ ηνυπμξ ηδξ πναηηζηήξ ιάεδζδξ. ,ηζ ηάκεζ ημ 

παζδί αοηυ ηαζ ιαεαίκεζ. Δζηυκεξ, βθχζζα ηαζ άθθα ζφιαμθα δεκ ζοιιεηέπμοκ ζηδκ δζαδζηαζία 

ηδξ ιάεδζδξ. Με ηδκ πνυμδμ ηδξ ακάπηολδξ ηα παζδζά απμηημφκ ηδκ ζηακυηδηα κα ηαηακμμφκ 

ηδκ βκχζδ δ μπμία ημοξ πανμοζζάγεηαζ ιε εζημκζηή ιμνθή ιέζς εζηυκςκ, θςημβναθζχκ ηαζ 

απμικδιμκεοεεζζχκ ειπεζνζχκ. Ανπίγμοκ ηχνα κα ζηέθημκηαζ βζα ηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ ακηζηεζιέκςκ 

ηαζ υπζ ιυκμκ βζα ημ ηί ιπμνεί ηακείξ κα ηάκεζ ιε αοηά. Ανβυηενα μζ ιαεδηέξ απμηημφκ ηδκ 

ζηακυηδηα κα ακαπανζζημφκ ηδκ βκχζδ ζε ζοιαμθζηή ιμνθή ηαζ ηαη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ κα 

ηαηακμμφκ ηαζ κα ενβάγμκηαζ ιε εκηεθχξ αθδνδιέκεξ έκκμζεξ. Αοηυ είκαζ απαναίηδημ, 

πνμηεζιέκμο κα επςθεθμφκηαζ απυ υ,ηζ ημοξ ιεηααζαάγεηαζ ιέζς ηδξ βθχζζαξ. Ο ζοιαμθζηυξ 

ηνυπμξ ακαπηφζζεηαζ ηεθεοηαίμξ ηαζ βίκεηαζ μ πθέμκ πνμηζιχιεκμξ, ιμθμκυηζ ημ άημιμ 

ελαημθμοεεί κα πνδζζιμπμζεί πανάθθδθα ηαζ ημοξ άθθμοξ δφμ. Μπμνεί π.π. κα απμηηήζεζ ηδκ 

απηζηή ειπεζνία ιζαξ ιπάθαξ, κα δζαιμνθχζεζ ιζα κμδηζηή εζηυκα ηδξ ιπάθαξ ηαζ κα ηδκ 

πενζβνάρεζ ιε θέλεζξ. Σμ ηφνζμ πθεμκέηηδια ημο ζοιαμθζημφ ηνυπμο είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ 

επζηνέπεζ ζημκ ιαεδηή κα ακαπανζζηά ηαζ κα ιεηαιμνθχκεζ ηδκ βκχζδ ιε ιεβαθφηενδ εοεθζλία 

ηαζ ιεβαθφηενδ δφκαιδ απυ υ,ηζ μζ άθθμζ δφμ ηνυπμζ. 
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7.5.3. Σν ζπεηξνεηδέο πξόγξακκα 

Καηά ημκ Bruner δ δζδαζηαθία ζοιαάθθεζ ζδιακηζηά ζηδκ βκςζηζηή ακάπηολδ ημο 

παζδζμφ. Γεκ ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ δεκ είκαζ δοκαηυκ κα δζδαπεεί ιζα έκκμζα, επεζδή δήεεκ μ 

ιαεδηήξ δεκ είκαζ ζε εέζδ κα ηδκ ηαηακμήζεζ. Αοηυ ζδιαίκεζ απθχξ υηζ μ ιαεδηήξ δεκ είκαζ 

δοκαηυκ κα ηδκ ηαηακμήζεζ ιε ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ζπεδζάγεζ κα ηδκ πανμοζζάζεζ μ 

εηπαζδεοηζηυξ. Ακ μ εηπαζδεοηζηυξ πνδζζιμπμζήζεζ ημκ ηαηάθθδθμ ηνυπμ, ηυηε είκαζ ζε εέζδ κα 

ηαηακμήζεζ μ ιαεδηήξ ηδκ ζοβηεηνζιέκδ έκκμζα. Αοηυ ημ κυδια έπεζ δ νζγμζπαζηζηή ημο άπμρδ, 

ζηδκ μπμία ακαθενεήηαιε παναπάκς, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία μπμζμδήπμηε ακηζηείιεκμ είκαζ 

δοκαηυκ κα δζδαπεεί ζε μπμζμκδήπμηε ιαεδηή ιε έκακ ηνυπμ ηαηάθθδθμ βζα ημ επίπεδμ ηδξ 

ηαηακυδζήξ ημο. ηδκ άπμρδ αοηή ζηδνίγεηαζ ηαζ δ ζδέα ημο ζπεζνμεζδμφξ πνμβνάιιαημξ. Γδθ. 

μζ έκκμζεξ πνέπεζ πνχηα κα δζδάζημκηαζ ζηα παζδζά ιε έκακ απθυ ηνυπμ, χζηε κα ηζξ ηαηακμμφκ 

ηαζ κα πανμοζζάγμκηαζ ιε έκακ πζμ ζφκεεημ ηνυπμ, ηαεχξ ηα παζδζά ιεβαθχκμοκ. ηα 

Μαεδιαηζηά εα ιάεμοκ πνχηα υηζ 2+2=π ηαναιέθεξ, έπμκηαξ ιπνμζηά ημοξ πναβιαηζηέξ 

ηαναιέθεξ, ζηδκ ζοκέπεζα δ ίδζα ανζειδηζηή πνάλδ ιπμνεί κα βίκεζ ιε εζηυκεξ ηαζ ζε έκα 

ακχηενμ επίπεδμ ιπμνμφκ πθέμκ μζ ιαεδηέξ κα ηάκμοκ ηδκ πνάλδ ιυκμκ ιε αάζδ ημκ 

ιαεδιαηζηυ ηφπμ 2+3=5 ή 2+π=5 η.μ.η.  

Ζ ζδέα ημο ζπεζνμεζδμφξ πνμβνάιιαημξ ημο Bruner πανμοζζάγεζ ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ βζα 

ημκ εηπαζδεοηζηυ, δζυηζ ιπμνεί κα εεςνδεεί ςξ ιζα εκαθθαηηζηή πνυηαζδ ζηδκ πναηηζηή δ μπμία 

εθανιυγεηαζ ζοκήεςξ ηαηά ηδκ δζδαζηαθία, κα πνμπςνεί δδθ. μ ιαεδηήξ αήια πνμξ αήια ηαζ κα 

ηαηαηηά ζε ιζα βναιιζηή πμνεία ημοξ δζάθμνμοξ ζηυπμοξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ιάεδζδξ. φιθςκα ιε 

ημ ζπεζνμεζδέξ πνυβναιια μ ιαεδηήξ πνέπεζ κα επακένπεηαζ απυ ηαζνμφ εζξ ηαζνυκ ζε βεκζηά 

εέιαηα ηαζ κα εκεαννφκεηαζ κα πνμζεββίγεζ ηα εέιαηα αοηά ζε δζαθμνεηζηυ ηάεε θμνά επίπεδμ 

ακαπανάζηαζδξ ηδξ βκχζδξ ηαζ ζε πζμ πνμπςνδιέκμ επίπεδμ ακάθοζδξ. Κάεε θμνά πμο έκα 

εέια επακένπεηαζ ζε ιζα ακχηενδ ζπείνα μ ιαεδηήξ δζεονφκεζ ηαζ ειααεφκεζ ηζξ βκχζεζξ ημο βζα 

ημ ζοβηεηνζιέκμ εέια ηαζ ηαη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ ηαείζηαηαζ ζηακυξ αθθά ηαζ απμηηά ηαζ ηα 

ηίκδηνα κα αζπμθδεεί ιε ημ εέια ζε έκα ακχηενμ επίπεδμ ζε δεδμιέκδ εοηαζνία.  

Ήδδ απυ ηδκ Γζδαηηζηή είκαζ βκςζηή δ δζάηαλδ ηςκ πενζεπμιέκςκ δζδαζηαθίαξ ηαηά 

μιυηεκηνμοξ ηφηθμοξ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ δ ανπή ηδξ επακυδμο ηςκ ααζζηχκ βκχζεςκ ηαζ δμιχκ 

ζε έκα ακχηενμ επίπεδμ ιάεδζδξ ηαζ ηαηακυδζδξ δεκ είκαζ κέα. ηδκ ζογήηδζδ βζα ηδκ δμιή ηςκ 

ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ δ ανπή αοηή αλζμπμζήεδηε ιε ηδκ πνυηαζδ βζα ηδκ ζπεζνμεζδή 

δζάνενςζδ εκυξ ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ ιζαξ μθυηθδνδξ ζπμθζηήξ ααειίδαξ ή ηαζ 

εκδεπμιέκςξ μθυηθδνδξ ηδξ εηπαίδεοζδξ. Σμ πζμ βκςζηυ ζπεζνμεζδέξ ιμκηέθμ ζηδκ κευηενδ 

αζαθζμβναθία είκαζ ημ πνυβναιια Βζμθμβίαξ Nuffield. ημ πνυβναιια αοηυ επακένπεηαζ ζε ηνεζξ 

ααειίδεξ δ επελενβαζία ηςκ ελήξ ζδιακηζηχκ αζμθμβζηχκ ανπχκ α. μκημβέκεζδ (ακάπηολδ), α. 

αθθδθεπίδναζδ δμιήξ – θεζημονβίαξ (νφειζζδ), β. αθθδθεπίδναζδ μνβακζζιμφ – πενζαάθθμκημξ 

(ζοιπενζθμνά) ηαζ δ. εκζαζυηδηα ηαζ πμθθαπθυηδηα, βεκεηζηή ζοκέπεζα ηαζ ελέθζλδ. Ζ δζδαζηαθία 
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λεηζκάεζ απυ απθά παναδείβιαηα ηαζ θηάκεζ ιέπνζ ηδκ ακάθοζδ πμθφπθμηςκ ζπέζεςκ ακάιεζα 

ζε αζμθμβζηά ζοζηήιαηα ηαζ οπμζοζηήιαηα.  

Δπζπεζνχκηαξ ιζα βεκζηή απμηίιδζδ, πνέπεζ κα ζδιεζχζμοιε υηζ μζ δζάθμνεξ πνμζεββίζεζξ 

ηδξ ιάεδζδξ ιε ακαηάθορδ εηηζκμφκ απυ ηδκ ααζζηή ανπή υηζ δ ιάεδζδ ζοκηεθείηαζ ιε ηδκ 

αοηεκενβυ ελενεφκδζδ πενζμπχκ ηςκ εκδζαθενυκηςκ ημο ιαεδηή ηαζ ιυκμκ ηαη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ 

ιπμνμφιε κα ακαιέκμοιε ηδκ απμεήηεοζδ ηςκ ιαεδιέκςκ ζηδκ ιαηνυπνμκδ ικήιδ ημο ηαζ ηδκ 

ζφκδεζή ημοξ ιε ή ηδκ εκζςιάηςζή ημοξ ζε πνμδβμφιεκεξ βκχζεζξ. Μμθμκυηζ δ ανπή αοηή δεκ 

αιθζζαδηείηαζ ζπεδυκ απυ ηακέκακ, δ ιάεδζδ ιε ακαηάθορδ δεκ έπεζ ανεζ ιέπνζ ζήιενα εονεία 

απμδμπή απυ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ςξ ααζζηή πνμζέββζζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ ζηδκ ηάλδ. Ζ 

ηαηάζηαζδ αοηή ίζςξ μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ δ ιάεδζδ ιε ακαηάθορδ απαζηεί επζιεθή 

ζπεδζαζιυ ηαζ ζοζηδιαηζηή δυιδζδ, δδθ. πνμζδζμνζζιυ ζαθχκ ζηυπςκ ηαζ ελαζθάθζζδ 

πθδνμθμνζχκ ζημοξ ιαεδηέξ, δζαιυνθςζδ εζδζηχκ δελζμηήηςκ δζενεφκδζδξ, ηαεμδήβδζδ ηςκ 

ελενεοκήζεχκ ημοξ ιε ηαηάθθδθεξ κφλεζξ ηαζ ενςηήζεζξ ηαζ πενάηςζδ ηδξ πνμζπάεεζαξ ιε ιζα 

επζζηυπδζδ, χζηε κα δζαζθαθζζεεί δ πθδνυηδηα ηαζ δ αηνίαεζα υζςκ έιαεακ. 

Έκα άθθμ πνυαθδια πνμηφπηεζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ πμθθέξ δναζηδνζυηδηεξ ακαηάθορδξ 

δδιζμονβμφκ πενζζζυηενδ θαζανία απυ υ,ηζ πνάβιαηζ αλίγμοκ. ημ ιάεδια ηδξ Βζμθμβίαξ π.π. μ 

πνμζακαημθζζιυξ ζηδκ ιάεδζδ ιε ακαηάθορδ απαζηεί έκα πείναια, ζηα πθαίζζα ημο μπμίμο 

πνέπεζ κα βίκεζ ζφβηνζζδ ακάιεζα ζε θοηά ηα μπμία ιεβαθχκμοκ ζε ζημηάδζ ηαζ ζε θοηά ηα 

μπμία ιεβαθχκμοκ ζημ θςξ. Σμ πείναια υιςξ αοηυ πμθθέξ θμνέξ δεκ επζηοβπάκεζ, δζυηζ είηε ηα 

θοηά ηα μπμία ιεβαθχκμοκ ζημ θςξ δεκ εοδμηζιμφκ βζα ηάπμζμκ θυβμ είηε ηα άθθα θοηά δεκ 

είκαζ επανηχξ πνμζηαηεοιέκα απυ ημ θςξ ή δεκ αθέεδηακ ζημ ζημηάδζ επί ανηεηυ δζάζηδια. 

Αηυιδ υιςξ ηαζ ακ επζηφπεζ ημ πείναια ηαζ μζ ακαιεκυιεκεξ δζαθμνέξ ζηδκ ακάπηολδ ηςκ θοηχκ 

πνμηφρμοκ ζαθέζηαηα, ηα απμηεθέζιαηα δεκ αλίγμοκ ηδκ δζάεεζδ ηυζμο πνυκμο ηαζ ηυζδξ 

θνμκηίδαξ.  

Οζ πνμζεββίζεζξ ηδξ ιάεδζδξ ιε ακαηάθορδ απαζημφκ απυ ημοξ ιαεδηέξ ηίκδηνα ιάεδζδξ, 

βκχζεζξ οπμδμιήξ ηαζ δελζυηδηεξ ημο ηνυπμο κα ιαεαίκμοκ πχξ κα ιαεαίκμοκ, πνμτπμεέζεζξ μζ 

μπμίεξ δφζημθα ελαζθαθίγμκηαζ ηαζ βζα αοηυ είκαζ δφζημθμ κα εθανιμζεμφκ. Δπμιέκςξ 

επακενπυιαζηε ζε αοηυ ημ μπμίμ είπαιε ζδιεζχζεζ πνμδβμοιέκςξ, υηζ δδθ. μφηε ιπμνεί αθθά 

μφηε ηαζ πνέπεζ κα ζηδνίλεζ μ εηπαζδεοηζηυξ ηδκ δζδαζηαθία ημο απμηθεζζηζηά ζηδκ ιάεδζδ ιε 

ακαηάθορδ. 

Απυ ηδκ άθθδ ιενζά, ιμθμκυηζ ηα δεδμιέκα δεκ είκαζ μφηε επανηή μφηε ζαθή, πνέπεζ κα 

ζδιεζχζεζ ηακείξ υηζ δ ιάεδζδ ιε ακαηάθορδ θαίκεηαζ κα είκαζ πνήζζιδ ηαζ ίζςξ ηαζ πμθφ ηαθή, 

υηακ μζ ιαεδηέξ έπμοκ ηαζ ηα ηίκδηνα αθθά ηαζ ηαηέπμοκ ηζξ ζπεηζηέξ δελζυηδηεξ. Ζ ιάεδζδ ιε 

ακαηάθορδ είκαζ απμηεθεζιαηζηή, υηακ μ εηπαζδεοηζηυξ επζδζχηεζ δζδαηηζημφξ ζημπμφξ μζ μπμίμζ 

ακαθένμκηαζ ζε επίθοζδ πνμαθδιάηςκ ηαζ δδιζμονβζηυηδηα. ημκ ααειυ ηαηά ημκ μπμίμκ μζ 

ιαεδηέξ ιπμνμφκ ηαζ ενβάγμκηαζ απυ ιυκμζ ημοξ είκαζ ζδιακηζηυ βζα ημκ εηπαζδεοηζηυ κα 

επζθέβεζ δναζηδνζυηδηεξ εκδζαθένμοζεξ ηαζ κα ηζξ πανμοζζάγεζ ιε εκδζαθένμκ ζημοξ ιαεδηέξ 

ημοθάπζζημκ ηαηά ηδκ θάζδ ηδξ εζζαβςβήξ ζηδκ δζαδζηαζία. ημκ ααειυ ηαηά ημκ μπμίμκ μζ 
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ιαεδηέξ πνμαθέπεηαζ κα ενβαζεμφκ ηαε‘ μιάδεξ είκαζ ζδιακηζηυ κα έπμοκ αζηδεεί ζηδκ ιμνθή 

αοηή δζδαζηαθίαξ. 

 

7.6. Μάζεζε κε θαηαλόεζε 

Ζ απυηηδζδ βκχζεςκ εκυξ ιαεήιαημξ ή βκςζηζημφ ακηζηεζιέκμο ζημ ζπμθείμ είκαζ ηαηά 

ημκ David Ausubel ηαηά αάζδ ιάεδζδ απμδμπήξ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ αοηυ ημ μπμίμ πνέπεζ κα 

ιάεεζ μ ιαεδηήξ ημ πανμοζζάγεζ μ εηπαζδεοηζηυξ θίβμ ή πμθφ ζηδκ ηεθζηή ημο ιμνθή. Τπυ ηζξ 

ζοκεήηεξ αοηέξ απυ ημκ ιαεδηή απαζηείηαζ απθχξ κα ηαηακμήζεζ ημ οθζηυ ηαζ κα ημ εκηάλεζ ζηζξ 

βκςζηζηέξ ημο δμιέξ, έηζζ χζηε κα είκαζ δζαεέζζιμ είηε βζα ακαπαναβςβή είηε βζα ηδκ ιάεδζδ 

άθθμο ζπεηζημφ οθζημφ είηε βζα ηδκ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ ζημ ιέθθμκ. Γζα αοηυ μ Ausubel δίκεζ 

έιθαζδ ζηδκ πανμοζίαζδ ςξ ααζζηή ιμνθή δζδαζηαθίαξ.  

 

7.6.1. Πξνζιακβάλνπζεο παξαζηάζεηο 

Ήδδ απυ ημκ Έναανημ είκαζ βκςζηυ υηζ δεκ ιπμνμφιε κα έπμοιε επζηοπία ζηδκ 

δζδαζηαθία, ακ δεκ βκςνίγμοιε ηί λένμοκ μζ ιαεδηέξ βζα ημ εέια ηδξ δζδαζηαθίαξ ηαζ δεκ 

θάαμοιε οπυρδ ιαξ ηζξ πνμζθαιαάκμοζεξ παναζηάζεζξ ημοξ. Δπμιέκςξ δ εκενβμπμίδζδ ηςκ 

πνμζθαιαακμοζχκ παναζηάζεςκ απμηεθεί ημ πνχημ ζδιακηζηυ αήια ηδξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ηδξ 

ιάεδζδξ. Απυ ημκ Ausubel είκαζ βκςζηυξ μ υνμξ advance organizer, ιε ημκ μπμίμκ 

οπμδδθχκμκηαζ υθα ηα ιέηνα ηα μπμία θαιαάκεζ μ εηπαζδεοηζηυξ πνζκ απυ ηδκ δζδαζηαθία, χζηε 

κα βεθονςεεί ημ πάζια ακάιεζα ζημ κέμ οθζηυ ηαζ ζηδκ οθζζηάιεκδ δμιή ηςκ βκχζεςκ ημο 

ιαεδηή. Σα ιέηνα αοηά έπμοκ ςξ ζημπυ κα πνμεημζιάζμοκ ημκ ιαεδηή κα οπμδεπεεί ηα κέμ 

οθζηυ. ηδκ ανπή ηδξ δζδαηηζηήξ χναξ θμζπυκ ηάκεζ μ εηπαζδεοηζηυξ ιζα βεκζηή επζζηυπδζδ ηςκ 

κέςκ πθδνμθμνζχκ πμο πνυηεζηαζ κα δζδάλεζ ζημοξ ιαεδηέξ, δ μπμία βίκεηαζ πνζκ απυ ηδκ 

μοζζαζηζηή δζδαζηαθία, δδθ. πνζκ απυ ηδκ θάζδ ηδξ επελενβαζίαξ. Αοηή δ εζζαβςβζηή 

επζζηυπδζδ βίκεηαζ ιε ζημπυ κα αμδεήζεζ ημοξ ιαεδηέξ κα μνβακχζμοκ ηζξ βκςζηζηέξ δμιέξ 

ημοξ, χζηε κα εκζςιαηχζμοκ εοημθυηενα ηαζ ηαθφηενα ημ πνμξ ιάεδζδ οθζηυ. Οζ advance 

organizers ηαηεοεφκμοκ ηδκ πνμζμπή ηςκ ιαεδηχκ ζε ζδιακηζηέξ έκκμζεξ ημο πνμξ ιάεδζδ 

οθζημφ, ημκίγμοκ ηζξ ζπέζεζξ ηαζ ηζξ δζαζοκδέζεζξ ακάιεζα ζηζξ ζδέεξ πμο πανμοζζάγεζ μ 

εηπαζδεοηζηυξ ηαζ ζοκδέμοκ ημ κέμ οθζηυ ιε ηζξ βκχζεζξ πμο ήδδ ηαηέπμοκ. Γζα ημκ ζημπυ αοηυκ 

πνέπεζ ηαηά ημκ D. Ausubel κα ημκίγεζ μ εηπαζδεοηζηυξ ααζζηέξ ζπεηζηέξ ζδέεξ, ηζξ μπμίεξ 

ηαηέπμοκ ήδδ μζ ιαεδηέξ. Καη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ ημοξ αμδεάεζ κα πενζμνίζμοκ ηδκ ελάνηδζή ημοξ 

απυ ηδκ απμζηήεζζδ. Έηζζ μζ advance organizers απμηεθμφκ ηδκ βέθονα ακάιεζα ζε αοηά πμο 

λένμοκ μζ ιαεδηέξ ηαζ ζε αοηά πμο πνυηεζηαζ κα δζδαπεμφκ. 
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7.7. Μάζεζε ελλνηώλ θαη θαλόλσλ 

Καηά ηδκ ακηίθδρδ ημο ηυζιμο ακαβκςνίγμοιε υπζ ιυκμ ιειμκςιέκα ακηζηείιεκα, 

βεβμκυηα, θαζκυιεκα, ζφιαμθα ηαζ ζδέεξ, αθθά έπμοιε ηδκ ηάζδ υθα αοηά κα ηα ηαλζκμιμφιε ηαζ 

κα ηα ηαηδβμνζμπμζμφιε, ιε άθθα θυβζα κα ζπδιαηίγμοιε έκκμζεξ ηαζ ηαηδβμνίεξ. Υςνίξ αοηήκ 

ηδκ δοκαηυηδηα δεκ εα ιπμνμφζαιε κα επελενβαζεμφιε ηδκ πθδεχνα ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο 

δεπυιαζηε. Δπμιέκςξ μζ έκκμζεξ είκαζ εκυηδηεξ ηδξ ζηέρδξ, ιε ηζξ μπμίεξ μνβακχκμοιε ηζξ 

ειπεζνίεξ ιαξ ηαζ ηαη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ ελαζθαθίγμοιε ιζα αάζδ βζα βεκίηεοζδ ηαζ βζα ειπθμηή 

ζε ζηέρδ ακχηενμο επζπέδμο. Ακ εέθαιε κα δχζμοιε έκακ απθυ μνζζιυ ηδξ έκκμζαξ, εα 

ιπμνμφζαιε κα πμφιε υηζ έκκμζα είκαζ έκα ζφκμθμ ακηζηεζιέκςκ, ζοιαυθςκ ή βεβμκυηςκ, ηα 

μπμία έπμοκ ημζκά παναηηδνζζηζηά («μοζζχδδ βκςνίζιαηα») ηαζ ιπμνμφκ κα ακαθενεμφκ ιε έκα 

υκμια ή έκα ζφιαμθμ.  

Μάεδζδ ή απόηηδζδ εκκμζώκ ζδιαίκεζ ηδκ δζαδζηαζία εκημπζζιμφ ηςκ μοζζςδχκ 

βκςνζζιάηςκ ιε αάζδ ηα μπμία δζαηνίκμκηαζ ηα ιέθδ απυ ηα ιδ ιέθδ ιζαξ έκκμζαξ ή ιζαξ 

ηαηδβμνίαξ. Ζ δζαιόνθςζδ ή μ ζπδιαηζζιόξ εκκμζώκ είκαζ ηάηζ ημ δζαθμνεηζηυ, είκαζ ιζα 

δζαδζηαζία δ μπμία πενζθαιαάκεζ ηδκ ζοκεζδδημπμίδζδ υηζ οπάνπμοκ δζαθμνεηζηέξ ηαλζκμιήζεζξ, 

π.π. υηακ ιαεαίκεζ ηακείξ υηζ οπάνπμοκ εδχδζια ηαζ ιδ εδχδζια ιακζηάνζα. Πνυηεζηαζ θμζπυκ βζα 

δομ δζαθμνεηζηέξ δζαδζηαζίεξ, ηζξ μπμίεξ βζα θυβμοξ εοημθίαξ μκμιάγμοιε βεκζηχξ ιάεδζδ 

εκκμζχκ.  

Ζ ιάεδζδ εκκμζχκ είκαζ ημ απμηέθεζια ιζαξ δζαδζηαζίαξ αθαίνεζδξ ηαζ 

ηαηδβμνζμπμίδζδξ. Ζ αθαίνεζδ δίκεζ ηδκ δοκαηυηδηα ζημ άημιμ κα δζαηνίκεζ ηζξ μιμζυηδηεξ, ηα 

μοζζχδδ βκςνίζιαηα ηςκ ακηζηεζιέκςκ ηαζ ηςκ θαζκμιέκςκ, εκχ ιε ηδκ ηαηδβμνζμπμίδζδ 

ζοκανιμθμβεί ηαζ ηαλζκμιεί ηα δζάθμνα ακηζηείιεκα ηαζ θαζκυιεκα ζε ηαηδβμνίεξ ιε αάζδ ηα 

μοζζχδδ βκςνίζιαηά ημοξ. Έπεζ έηζζ ηδκ δοκαηυηδηα κα πνμζδζμνίζεζ πνάβιαηα πμο ζοκακηά βζα 

πνχηδ θμνά, εκηάζζμκηάξ ηα ζε ιζα έκκμζα ή ιζα ηαηδβμνία (ηάλδ εκκμζχκ) πμο έπεζ ήδδ 

ζπδιαηίζεζ. Γεκ ζπαηαθά δδθ. ημκ πνυκμ, βζα κα ιεθεηήζεζ ηάεε πνάβια ή θαζκυιεκμ 

ιειμκςιέκα 

Ζ δζαδζηαζία αοηή δεκ ιαξ είκαζ εκηεθχξ άβκςζηδ. Δίκαζ δ ίδζα δζαδζηαζία ζπδιαηζζιμφ 

κμδηζηχκ δμιχκ («ζπδιάηςκ») ημο J. Piaget ιε αάζδ ηζξ ζοιπθδνςιαηζηέξ θεζημονβίεξ ηδξ 

κυδζδξ, ηδκ αθμιμίςζδ (assimilation) ηαζ ηδκ εκανιυκζζδ (accommodation). Σδκ ίδζα 

δζαδζηαζία μζ εεςνδηζημί ηδξ ιάεδζδξ ηδκ μκμιάγμοκ βεκίηεοζδ ηαζ ηδκ ζοιπθδνςιαηζηήξ ηδξ 

δζάηνζζδ. Με ηδκ βεκίηεοζδ ζπδιαηίγμοιε ηζξ έκκμζεξ ηαζ ιε ηδ δζάηνζζδ ηζξ λεπςνίγμοιε. Σζξ 

εεςνμφκ ιάθζζηα ηυζμ ζδιακηζηέξ θεζημονβίεξ ηδξ ακενχπζκδξ ζηέρδξ, χζηε ακάβμοκ ζε αοηέξ 

ηδκ υθδ δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ. Καζ δεκ έπμοκ αέααζα άδζημ, αθμφ ιε ηδκ βεκίηεοζδ ηαζ ηδκ 

δζάηνζζδ υπζ ιυκμκ ζπδιαηίγμοιε ηαζ δζαηνίκμοιε ηζξ έκκμζεξ, αθθά ιπμνμφιε κα ηζξ 

πνδζζιμπμζήζμοιε ηαζ ζε πνςηυβκςνεξ ηαηαζηάζεζξ, εκηάζζμκηαξ ημ κέμ ηαζ άβκςζημ ζημ 

μζηείμ ηαζ ημ βκςζηυ. Απμηεθμφκ δδθ. δ βεκίηεοζδ ηαζ δ δζάηνζζδ, ςξ ιία αιθίπθεονδ αθθά 

εκζαία θεζημονβία, ηδκ ζοκζζηαιέκδ ηδξ ιεηααίααζδξ ηδξ ιάεδζδξ. 
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Σζξ ζοβηεηνζιέκεξ έκκμζεξ ηζξ ιαεαίκεζ ημ παζδί ιε ηδκ ειπεζνία. Ακηίεεηα ηζξ αθδνδιέκεξ 

έκκμζεξ ηζξ ιαεαίκεζ μ άκενςπμξ ηονίςξ ιε ηδκ βθχζζα. Με ηδκ βθχζζα ιάθζζηα μζ έθδαμζ ηαζ μζ 

εκήθζημζ, μζ μπμίμζ έπμοκ θηάζεζ ζημ ζηάδζμ ηςκ αθδνδιέκςκ θεζημονβζχκ (11 ιε 12 πνυκζα), 

ζοκημιεφμοκ πμθφ ημκ δνυιμ βζα ηδκ εηιάεδζδ εκκμζχκ, αθμφ δ βθχζζα ηαζ δ πνήζδ ζοιαυθςκ 

βεκζηυηενα παναηηδνίγμοκ ηαηά ημκ Piaget ημ ζηάδζμ αοηυ. Σμ άημιμ απεθεοεενχκεηαζ απυ ηα 

δεζιά ημφ ζοβηεηνζιέκμο ηυπμο ηαζ πνυκμο. Έηζζ δ αθαίνεζδ ιπμνεί κα βίκεζ υπζ ιυκμ ζημ 

επίπεδμ ημο πναβιαηζημφ, αθθά βίκεηαζ ηονίςξ ζημ βθςζζζηυ επίπεδμ. Σμ ηί είκαζ ηφαμξ π.π. 

ιπμνεί κα ημ ιάεεζ ηακείξ ηαζ πςνίξ κα έπεζ δεζ πμηέ ηφαμ, ιε αάζδ θεηηζηέξ πενζβναθέξ ηςκ 

μοζζςδχκ βκςνζζιάηςκ ημο ηαζ βθςζζζηέξ ζοβηνίζεζξ. Γεκ αιθζζαδηεί αέααζα ηακείξ ημ βεβμκυξ 

υηζ έπμοιε ζπδιαηζζιυ εκκμζχκ ηαζ πςνίξ βθχζζα, είκαζ υιςξ ελίζμο ακαιθζζαήηδημ υηζ δ 

βθχζζα υπζ ιυκμκ απμηεθεί υνβακμ ημ μπμίμ πμθθαπθαζζάγεζ αθάκηαζηα ηδκ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ ζηέρδξ, αθθά ηαζ ηδκ δζαπμηίγεζ ηαζ ηδκ δζαιμνθχκεζ ηαεμνζζηζηά. 

 

7.7.1. Μάζεζε θαλόλσλ 

Οζ ηακυκεξ εηθνάγμοκ ηαηδβμνίεξ ζπέζεςκ ιεηαλφ εκκμζχκ ηαζ ηαηδβμνζχκ. ε ηάεε 

ηακυκα ζοκδέμκηαζ ή ζπεηίγμκηαζ δφμ ή πενζζζυηενεξ έκκμζεξ ηαζ παίνκμοκ ηδκ ιμνθή ιζαξ 

πνυηαζδξ, π.π. «ηα ζχιαηα υηακ εενιαίκμκηαζ, δζαζηέθθμκηαζ» ή εκυξ ηφπμο, π.π. α² + α² = β². 

Μπμνεί αέααζα ηάπμζμξ κα λένεζ ημκ ηακυκα θεζημονβζηά, υπςξ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ηζξ έκκμζεξ, 

πςνίξ κα ιπμνεί κα ημκ δζαηοπχζεζ βθςζζζηά. Καζ ημ ακηίεεημ υιςξ είκαζ ζοκδεζζιέκμ, κα λένεζ 

δδθ. ηάπμζμξ ημκ ηακυκα ιυκμκ ςξ βθςζζζηή αθοζίδα, πςνίξ κα ιπμνεί κα ημκ εθανιυζεζ ζε 

ζοβηεηνζιέκεξ πενζπηχζεζξ. Σμκ ηακυκα π.π. «ηα ηφνζα μκυιαηα βνάθμκηαζ ιε ηεθαθαίμ ημ 

ανπζηυ βνάιια» ιπμνεί κα ημκ λένεζ ςξ βθςζζζηή δζαηφπςζδ μ ιαεδηήξ, υηακ βνάθεζ υιςξ 

Έηεεζδ κα ηάκεζ μνεμβναθζηά θάεδ ηα μπμία θακενχκμοκ άβκμζά ημο. Σμ πζμ πζεακυ ζηδκ 

πενίπηςζδ αοηή είκαζ κα ιδκ ηαηακμεί απυθοηα ηζξ έκκμζεξ μζ μπμίεξ απανηίγμοκ ημκ ηακυκα, κα 

ιδκ έπεζ εκημπίζεζ π.π. πμζα είκαζ ηα μοζζχδδ βκςνίζιαηα ηδξ έκκμζαξ «ηφνζμ υκμια». 

Γφμ είκαζ μζ ηφνζεξ ιέεμδμζ δζδαζηαθίαξ ηαζ ηαηακυδζδξ ηακυκςκ, δ επαβςβζηή ηαζ δ 

παναβςβζηή. Σζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ ζοκζζηάηαζ δ δζδαζηαθία κα πνμπςνεί έηζζ, χζηε φζηενα 

απυ ηδκ επελενβαζία ηςκ παναδεζβιάηςκ κα ηαηακμμφκ ηαζ κα δζαηοπχκμοκ ημκ ηακυκα ηα ίδζα 

ηα παζδζά. Γζα κα έπεζ επζηοπία δ ιέεμδμξ αοηή, πνέπεζ μ εηπαζδεοηζηυξ κα είκαζ ηαθά 

εηπαζδεοιέκμξ ηαζ κα πνμεημζιάγεζ πμθφ ηαθά ηδκ φθδ ηαζ ηα ιέζα δζδαζηαθίαξ. Ζ επαβςβζηή 

ιέεμδμξ είκαζ ςζηυζμ πνμκμαυνα ηαζ βζα αοηυ μ ηφνζμξ υβημξ ηδξ ζπμθζηήξ ενβαζίαξ βίκεηαζ 

ζοκήεςξ ιε ηδκ παναβςβζηή ιέεμδμ. Καηά ηδκ βκχιδ ηςκ εζδζηχκ ελάθθμο δ επαβςβζηή ιέεμδμξ 

δεκ είκαζ μπςζδήπμηε πάκηα δ ηαθφηενδ. Γζυηζ μ άκενςπμξ πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ βθχζζα ηαζ ηζξ 

ζοιαμθζηέξ θεζημονβίεξ είκαζ ζε εέζδ κα ηάκεζ θμβζηά άθιαηα ηαζ ζοκημιεφζεζξ. Γζα αοηυ πμθθέξ 

θμνέξ δ παναβςβζηή δζαδζηαζία δζαηφπςζδξ ημο ηακυκα απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ ηαζ εειεθίςζήξ 

ημο ιε ηαηάθθδθα ηαζ επανηή παναδείβιαηα ιπμνεί κα είκαζ ελίζμο απμηεθεζιαηζηή ιε ηδκ 

επαβςβζηή ιέεμδμ δζδαζηαθίαξ ηακυκςκ.  
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7.8. Eπίιπζε πξνβιεκάησλ 

Πνυαθδια είκαζ ζοκήεςξ ιζα ηαηάζηαζδ ηαηά ηδκ μπμία ημ άημιμ πνμζπαεεί κα επζηφπεζ 

έκακ ζοβηεηνζιέκμ ζημπυ ηαζ πνέπεζ κα ελεφνεζ ηα ιέζα ηαζ ημοξ ηνυπμοξ, χζηε κα ημκ επζηφπεζ. 

Καηά ζοκέπεζα δ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ ακαθένεηαζ ζηζξ πνμζπάεεζεξ πμο ηαηααάθθεζ έκα 

άημιμ, πνμηεζιέκμο κα επζηφπεζ έκακ ζημπυ, βζα ημκ μπμίμκ δεκ έπεζ έημζιδ ιζα θφζδ. οπκά 

πνέπεζ μ ζημπυξ κα ακαθοεεί ζε επζιένμοξ ζηυπμοξ, έηζζ χζηε ιε ηδκ επίηεολδ ηςκ επζιένμοξ 

ζηυπςκ κα πνμζεββίγεηαζ δ επίηεολδ ημο ζοβηεηνζιέκμο ζημπμφ. Ζ θφζδ πανμοζζάγεηαζ ςξ ιία 

εκένβεζα, δ μπμία απαζηεί ημκ εκημπζζιυ ηαζ ηδκ εθανιμβή ζοβηεηνζιέκςκ ηακυκςκ, βκχζεςκ 

ηαζ βκςζηζηχκ δζαδζηαζζχκ.  

Οζ εζδζημί δζαηνίκμοκ ζοκήεςξ δφμ είδδ πνμαθδιάηςκ, ηα ζαθχξ ηαζ ηα αζαθχξ 

δζαηοπςιέκα πνμαθήιαηα. αθχξ δζαηοπςιέκα είκαζ ηα πνμαθήιαηα ηα μπμία δίκμοκ ζημκ θφηδ 

υθεξ ηζξ απαναίηδηεξ πθδνμθμνίεξ, δδθ. πθδνμθμνίεξ  

α. βζα ηδκ ανπζηή ηαηάζηαζδ, 

α. βζα ηδκ ηεθζηή ηαηάζηαζδ (ζηυπμ), 

β. βζα επζηνεπυιεκμοξ ή ιδ επζηνεπυιεκμοξ πεζνζζιμφξ. 

ηα αζαθχξ δζαηοπςιέκα πνμαθήιαηα ακηίεεηα δεκ δίκμκηαζ ηαευθμο ή δεκ δίκμκηαζ 

επανηείξ πθδνμθμνίεξ βζα υθα αοηά. Πανάδεζβια: Σί πνέπεζ κα ηάκεζ μ εηπαζδεοηζηυξ ιζαξ Α΄ 

ηάλδξ Γοικαζίμο, χζηε κα πανςεήζεζ ημοξ ιαεδηέξ κα ζηεθεμφκ ιυκμζ ημοξ ηζξ θφζεζξ ηςκ 

αζηήζεςκ ηαζ κα ιδκ ηζξ παίνκμοκ έημζιεξ απυ ημ αζαθίμ; Σμ πνυαθδια αοηυ δεκ είκαζ ζαθχξ 

δζαηοπςιέκμ. Σμ ηεθζηυ απμηέθεζια δεκ είκαζ ζαθέξ, ιπμνεί κα επζθοεεί ιε πμθθέξ ζηναηδβζηέξ 

ηαζ επζδέπεηαζ πμθθέξ ζςζηέξ θφζεζξ. 

Γζα ηδκ επίθοζδ ζαθχξ δζαηοπςιέκςκ πνμαθδιάηςκ πνδζζιμπμζμφιε ζοκήεςξ 

αθβμνίειμοξ, δδθ. ζηαεενμφξ ηακυκεξ ή δζαδζηαζίεξ μζ μπμίεξ ελαζθαθίγμοκ ηδκ ζςζηή 

απάκηδζδ, ακ ηζξ αημθμοεήζμοιε ζςζηά. ε ακηίεεζδ ηα αζαθχξ δζαηοπςιέκα πνμαθήιαηα 

απαζημφκ εονζζηζηέξ πνμζεββίζεζξ (heuristics), άηοπεξ δδθ. δζαζζεδηζηέξ, πνςηυηοπεξ 

ζηναηδβζηέξ, μζ μπμίεξ ηάπμζεξ θμνέξ απμδίδμοκ ηαζ ηάπμζεξ άθθεξ υπζ. Οζ εονζζηζηέξ 

πνμζεββίζεζξ δεκ εββοχκηαζ θφζεζξ, υπςξ μζ αθβυνζειμζ, αθθά εθανιυγμκηαζ ζε έκα εονφηενμ 

θάζια πνμαθδιάηςκ ηαζ επζηνέπμοκ ζημοξ ακενχπμοξ κα εθεονίζημοκ ιυκμζ ημοξ ηζξ θφζεζξ. 

Καηά ζοκέπεζα ηαθά δμιδιέκα ηαζ ζαθχξ δζαηοπςιέκα πνμαθήιαηα Μαεδιαηζηχκ, Φοζζηήξ, 

Υδιείαξ η.ά.π. θφκμκηαζ ιε αθβμνίειμοξ, μζ μπμίμζ ζηδνίγμκηαζ ζε αθβεανζηέξ πνάλεζξ ή ιε ημκ 

κυιμ ημο Ohm, εκχ θζβυηενμ δμιδιέκα ηαζ υπζ ζαθχξ δζαηοπςιέκα πνμαθήιαηα, υπςξ π.π. δ 

πνυβκςζδ ηςκ ιεηααμθχκ ζηζξ ζοκεήηεξ ηδξ αβμνάξ ή δ ακαηάθορδ ιζαξ κέαξ εεναπείαξ, 

απαζημφκ εονζζηζηέξ πνμζεββίζεζξ.  

Ζ πζμ ζμαανή πνμζπάεεζα ενιδκείαξ ηδξ δζαδζηαζίαξ επίθοζδξ πνμαθδιάηςκ ηαζ 

ακηίζημζπςκ πνμζπαεεζχκ ακάδεζλδξ ηαζ ηαθθζένβεζαξ ζπεηζηχκ ζηακμηήηςκ έβζκε απυ ηδκ 

Λεζημονβζηή Φοπμθμβία. φιθςκα ιε ημοξ ηφνζμοξ εηπνμζχπμοξ ηδξ Δ. Claparède (1873-1940) 
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ηαζ J. Dewey (1859-1952), ηάεε ιένα μ άκενςπμξ ηαθείηαζ κα θφζεζ ιζηνά ή ιεβάθα πνμαθήιαηα 

ηαζ ηαηά αάζδ δ εηπαίδεοζδ αοηυκ ημκ ζημπυ ελοπδνεηεί, κα εθμδζάζεζ ημοξ ιαεδηέξ ιε 

ηνυπμοξ, ζηναηδβζηέξ ηαζ ιεευδμοξ επίθοζδξ πνμαθδιάηςκ. Σα ηονζυηενα ζηάδζα απυ ηα μπμία 

πενκάεζ δ ζηέρδ ιαξ ηαηά ηδκ δζαδζηαζία επίθοζδξ εκυξ πνμαθήιαημξ, πμο απμηεθμφκ 

ηαοηυπνμκα ηαζ ζηάδζα ηδξ ιάεδζδξ, είκαζ ηα ελήξ: 

α) Πνμεημζιαζία. Καηά ημ ζηάδζμ αοηυ βίκεηαζ ηαηανπήκ ακάθοζδ ημο ζημπμφ ηαζ ηςκ 

ιέζςκ.  

α) Τπμεέζεζξ. Καηά ημ ζηάδζμ αοηυ ημ οπμηείιεκμ θένκεζ ζηδκ ζοκείδδζή ημο δζάθμνεξ 

πνμηάζεζξ ηαζ πζεακέξ θφζεζξ ημο πνμαθήιαημξ.). 

β) Έθεβπμξ οπμεέζεςκ ηαζ εθανιμβή. Καηά ημ ζηάδζμ αοηυ ιε ιζα «ζοβηθίκμοζα 

δζαδζηαζία» (Ρ. Guilford) ημ άημιμ εθέβπεζ ηαζ απμννίπηεζ ηζξ εζθαθιέκεξ ή ιδ απμηεθεζιαηζηέξ 

οπμεέζεζξ, χζπμο κα ηαηαθήλεζ ζηδκ ιμκαδζηή μνεή ή ζηδκ μνευηενδ. Σέθμξ δ πζεακή θφζδ 

εθέβπεηαζ ςξ πνμξ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηά ηδξ ηαζ ηαεμνίγμκηαζ μζ απαναίηδηεξ πνμτπμεέζεζξ 

βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ.  

Μζα άθθδ βκςζηή πνμζέββζζδ είκαζ εηείκδ πμο πνυηεζκε πνζκ απυ ιενζηέξ δεηαεηίεξ μ G. 

Polya, o μπμίμξ δζαηνίκεζ ηέζζενα αήιαηα ηα μπμία αημθμοεεί ζοκήεςξ ημ άημιμ ημ μπμίμ 

επζθφεζ πνμαθήιαηα, α. ηαηακυδζδ ημο πνμαθήιαημξ, α. ηαηάζηνςζδ εκυξ ζπεδίμο επίθοζδξ ημο 

πνμαθήιαημξ, β. εηηέθεζδ ημο ζπεδίμο ηαζ δ. ακαζηυπδζδ ηαζ αλζμθυβδζδ.  

Μζα ακάθμβδ πμνεία αημθμοεεί ηαζ ημ βκςζηυ πνυβναιια IDEAL, πμο είκαζ αηνχκοιμ 

Η = Identify, ηαφηζζδ ημο πνμαθήιαημξ 

D = Define, μνζζιυξ ηαζ πανμοζίαζδ ημο πνμαθήιαημξ 

E = Explore, δζενεφκδζδ πζεακχκ ζηναηδβζηχκ 

A = Act, εθανιμβή ηςκ ζηναηδβζηχκ 

L = Look, ακαζηυπδζδ ηαζ αλζμθυβδζδ. 

 

7.9. Κξηηηθή ζθέςε 

Κνζηζηή ζηέρδ είκαζ δ ζηακυηδηα ημο αηυιμο κα εέηεζ ζε εκένβεζα ηζξ βκςζηζηέξ ημο 

ζηακυηδηεξ, χζηε κα ηαηαθήβεζ ζε ζςζηέξ εηηζιήζεζξ, κα μδδβείηαζ ζε ζςζηά ζοιπενάζιαηα ηαζ 

κα θαιαάκεζ ζςζηέξ απμθάζεζξ. Γζα αοηυ δ ακάπηολδ ηδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ απμηεθεί πακημφ ηαζ 

πάκηα πνςηανπζηυ ζημπυ ημο ζπμθείμο, δεδμιέκμο υηζ παναηηδνίγεζ ημ άημιμ ημ μπμίμ ιπμνεί κα 

αλζμπμζήζεζ ηζξ βκχζεζξ ημο, κα ηζκδεεί ζε ακχηενεξ βκςζηζηέξ ζθαίνεξ ηαζ κα πάνεζ ζςζηέξ 

απμθάζεζξ. Καηά ηα ηεθεοηαία πνυκζα ςζηυζμ δεδμιέκα ηαζ πνμαθέρεζξ μδήβδζακ ημοξ εζδζημφξ 

ζηδκ επακαθμνά ημο εέιαημξ ζημ επίηεκηνμ ηςκ ζογδηήζεςκ πενί ηςκ ζημπχκ ημο ζπμθείμο, 

αθμφ υθμζ ζοβηθίκμοκ ζηδκ δζαπίζηςζδ υηζ δ ακάβηδ βζα ηδκ ηαθθζένβεζα ζημ ζπμθείμ ηδξ 

ηνζηζηήξ ζηέρδξ ηαηά ημ δοκαηυκ πενζζζυηενςκ αηυιςκ βίκεηαζ υθμ ηαζ επζηαηηζηυηενδ. Ζ 

ακαβηαζυηδηα αοηή εειεθζχκεηαζ ιε αάζδ ηζξ ελήξ δζαπζζηχζεζξ ηαζ ιεθθμκηζηέξ ελεθίλεζξ: 
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α. Υαιδθέξ επζδυζεζξ ζημ ζπμθείμ ηαζ πηχζδ ηςκ ηνζηδνίςκ (standards). Μμθμκυηζ ζε υθεξ 

ζπεδυκ ηζξ πχνεξ ημο ηυζιμο επεηηείκεηαζ ζοκεπχξ δ οπμπνεςηζηή εηπαίδεοζδ ηαζ ηα αβαεά ηδξ 

πνμζθένμκηαζ ζε υθα ζπεδυκ ηα άημια υθςκ ηςκ ημζκςκζηχκ ζηνςιάηςκ, δζαπζζηχκεηαζ υηζ μζ 

ζπμθζηέξ επζδυζεζξ πεζνμηενεφμοκ δζανηχξ, ζδζαίηενα ζε ααζζηά ιαεήιαηα υπςξ ιδηνζηή 

βθχζζα, Μαεδιαηζηά, Φοζζηή ηαζ Υδιεία η.ά.π. 

α. Αζηζάζεζξ ηςκ μζημκμιζηχκ ηφηθςκ, μζ μπμίεξ εηθνάγμκηαζ ιε ηδκ δζαπίζηςζδ υηζ μζ 

απυθμζημζ ηςκ ζπμθείςκ βεκζηήξ εηπαίδεοζδξ δεκ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ηδκ πνμθμνζηή 

ηαζ ηδκ βναπηή βθχζζα επανηχξ, δεκ έπμοκ ηδκ ζηακυηδηα κα ιαεαίκμοκ ζηα πθαίζζα ηδξ 

ενβαζίαξ (learning by the job) ηαζ ζηενμφκηαζ ααζζηχκ οπμθμβζζηζηχκ δελζμηήηςκ. 

β. Αολδιέκεξ ακάβηεξ βζα ηνζηζηή ζηέρδ ζημ ιέθθμκ. Οζ εζδζημί ηδξ ενβαζίαξ, ηδξ 

μζημκμιίαξ ηαζ ηδξ ημζκςκίαξ ημκίγμοκ υηζ ηα ιεθθμκηζηά επαββέθιαηα εα απαζημφκ πμθφ 

πενζζζυηενμ απυ υ,ηζ ζήιενα ζφκεεηεξ δελζυηδηεξ ιάεδζδξ ηαζ ηδκ ζηακυηδηα πνμζανιμβήξ ζε 

ναβδαίεξ αθθαβέξ. Ζ ηνζηζηή ζηέρδ ζημκ ιεθθμκηζηυ ηυζιμ εα πάρεζ κα απμηεθεί πνμκυιζμ ηςκ 

μθίβςκ ηαζ εα βίκεζ εθυδζμ ηςκ πμθθχκ. 

δ. Ακάβηεξ ηδξ ημζκςκίαξ ηαζ αημιζηά δζηαζχιαηα. Σμ ααζζηυηενμ υπθμ εκακηίμκ ηδξ 

εηιεηάθθεοζδξ απυ ημκ εβςζζιυ ηςκ ζζπονχκ είκαζ δ ζηακυηδηα ηνζηζηήξ ζηέρδξ. Απυ ηδκ άθθδ 

ιενζά ημ ηονζυηενμ ειπυδζμ βζα ηδκ επζηνάηδζδ ηδξ εζνήκδξ ζε υθμκ ημκ ηυζιμ είκαζ δ ηαηαθοβή 

ζε ακμνεμθμβζημφξ ηνυπμοξ ζηέρδξ ηαζ δνάζδξ ςξ απμηέθεζια ηδξ έθθεζρδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ. 

Ζ ηνζηζηή ζηέρδ -υπςξ ηαζ δ ζηακυηδηα επίθοζδξ πνμαθδιάηςκ- είκαζ δεηηζηή εζδζηήξ 

ηαθθζένβεζαξ ηαζ ελάζηδζδξ. Ζ πνχηδ ηαζ ααζζηυηενδ πνμτπυεεζδ είκαζ ημ ηαηάθθδθμ ηθίια 

ηδξ ηάλδξ, ημ μπμίμ επζηνέπεζ ηδκ έηθναζδ δζαθμνεηζηχκ απυρεςκ ηαζ πεπμζεήζεςκ ηαζ εκζζπφεζ 

ηδκ ζογήηδζή ημοξ. ε ιζα ηέημζα ηάλδ δ εειεθίςζδ ιζαξ απάκηδζδξ είκαζ ελίζμο ζδιακηζηή ιε 

ηδκ ίδζα ηδκ ενχηδζδ πμο ηδκ πνμηαθεί.  

ηδκ Αιενζηή ζπεδζάζηδηακ ηαζ εηηεθέζηδηακ δζάθμνα πνμβνάιιαηα ηαθθζένβεζαξ 

δζάθμνςκ πθεονχκ ηδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ πένα απυ ηα ζοιααηζηά ακηζηείιεκα ημο ζπμθείμο. Σμ 

ηονζυηενμ πνυαθδια πμο ακηζιεηχπζζακ ηα πνμβνάιιαηα αοηά ήηακ δ ιεηααίααζδ ηδξ ιάεδζδξ 

ζηα ζπμθζηά ιαεήιαηα. Γζα αοηυ απυ ηδκ δεηαεηία ημο 1980 ηαεζενχεδηε δ ηάζδ κα δζδάζηεηαζ 

ζοζηδιαηζηά δ ηνζηζηή ζηέρδ ζηα πθαίζζα ηςκ ιαεδιάηςκ ημο ζπμθείμο. Απυ υθα αοηά ηα 

πνμβνάιιαηα μζ εζδζημί ηαηέθδλακ ζημ ζοιπέναζια υηζ έπεζ ιεβάθδ ζδιαζία δ πνμζπάεεζα κα 

ηαθθζενβήζμοιε ζοζηδιαηζηά δελζυηδηεξ, ζηναηδβζηέξ, ζηάζεζξ ηαζ άθθεξ ζοβηεηνζιέκεξ 

δζαζηάζεζξ ηδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ, ελίζμο υιςξ ιεβάθδ ζδιαζία θαίκεηαζ υηζ έπεζ κα βίκεηαζ δ 

εθανιμβή ημοξ ζε πθαίζζα ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ. 

Ζ ζοζηδιαηζηή ηαθθζένβεζα ηδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ βίκεηαζ ζήιενα ζφιθςκα ιε αάζδ ηζξ 

απυρεζξ ηςκ εζδζηχκ, μζ μπμίεξ ζοβηνμημφκηαζ ζε έκα βκςζηυ ιμκηέθμ ακάπηολδξ ηδξ ηνζηζηήξ 

ζηέρδξ. φιθςκα ιε ημ ιμκηέθμ αοηυ δ ηνζηζηή ζηέρδ είκαζ ζοκάνηδζδ, α. ααζζηχκ 

δζαδζηαζζχκ (π.π. παναηήνδζδξ, ακάηθδζδξ ηαζ ακαβκχνζζδξ, ακαγήηδζδξ πνμηφπςκ ηαζ 

βεκίηεοζδξ, ζοκαβςβήξ ζοιπεναζιάηςκ, αλζμθυβδζδξ ζοιπεναζιάηςκ), α. εζδζηχκ βκχζεςκ, β. 
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ιεηαβκςζηζηχκ θεζημονβζχκ ηαζ δ. ηζκήηνςκ ημο οπμηεζιέκμο. θεξ αοηέξ μζ δζαζηάζεζξ ηδξ 

ηνζηζηήξ ζηέρδξ ιπμνμφκ κα απμηεθέζμοκ ακηζηείιεκμ ζοζηδιαηζηήξ άζηδζδξ ηαζ ηαθθζένβεζαξ. 

 

 

8. Πξνηεηλόκελα ζπλνδεπηηθά θύιια εξγαζίαο θαη 
πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο. 

 

 

Φύιιν εξγαζίαο  
 

ογήηδζδ ηαηά γεφβδ ή ηαηά ιζηνέξ μιάδεξ ηαζ επάκμδμξ ζε ζογήηδζδ ζηδκ 

μθμιέθεζα ιε αάζδ ηα παναηάης εέιαηα: 

 

Βαζζηέξ απυρεζξ ημο Piaget, ααζζηέξ απυρεζξ ημο Vygotsky, ααζζηέξ απυρεζξ ημο 

Bruner,  βκςζηζηή ακάπηολδ ηαζ βκςζηζηά ζπήιαηα, ζηάδζα βκςζηζηήξ ακάπηολδξ, 

ημκζηνμοηηζαζζιυξ-δμιζζιυξ, αημιζηυξ δμιζζιυξ, ημζκςκζηυξ δμιζζιυξ, ζηέρδ ηαζ 

βθχζζα, γχκδ επζηείιεκδξ ακάπηολδξ, scaffolding, πνμζθαιαάκμοζεξ παναζηάζεζξ 

ηαζ advance organizer, ιάεδζδ ιε ακαηάθορδ, ιάεδζδ εκκμζχκ ηαζ ηακυκςκ, 

ιάεδζδ επίθοζδξ πνμαθδιάηςκ, ηνζηζηή ζηέρδ. 

 

 

9. Δπεθηάζεηο 

ογήηδζδ ηςκ ςξ άκς εειάηςκ ιε επίηεκηνμ ηδκ δζδαζηαθία ηαζ ηδκ ιάεδζδ ζημ ζπμθείμ ηαζ 

ηζξ πνμεηηάζεζξ ζηδκ πνήζδ ηςκ ΣΠΔ ζημ ζπμθείμ. 

 

 

10. Βηβιηνγξαθία - Αλαθνξέο - πξόζζεην πιηθό 

Bigge, M. (1990). Θεςνίεξ ιάεδζδξ βζα εηπαζδεοηζημύξ. Μηθν. Α. Κάκηαξ & Α. Υακηγή. 

Αεήκα, Παηάηδξ 

Δκδζαθένμκ αζαθίμ, ακ ηαζ δ ιεηάθναζδ υπζ πάκηα επζηοπδιέκδ.  

Γδιδηνίμο, Α. (1993). Γκςζηζηή ακάπηολδ. Μμκηέθα – ιέεμδμζ – εθανιμβέξ. Θεζζαθμκίηδ, Art 

of Text 

Σμ πζμ πενζεηηζηυ αζαθίμ βζα ηδκ Φοπμθμβία ημο Piaget ηαζ ηζξ κευηενεξ ζογδηήζεζξ επί ημο 

εέιαημξ. 

Eisenstadt, M. & Wason, P. (1985). Μάεδζδ ηαζ εηπαίδεοζδ ΗΗ. Μηθν. Γ. Μπανμολήξ. Αεήκα, 

Κμοηζμοιπυξ 

Μμθμκυηζ ηάπςξ παθζυ, πνυηεζηαζ βζα ηαθυ αζαθίμ, βναιιέκμ ιε επζζηδιμκζηυηδηα αθθά ηαζ 

εοημθία ηαηακυδζδξ, ακ ηαζ αοηυ είκαζ πνμηένδια ζπεδυκ άβκςζημ ζε ιεηαθναζιέκα ζπεηζηά 

αζαθία.   

Foulin, J.-N. & Mouchon, S. (2002). Δηπαζδεοηζηή Φοπμθμβία. Μηθν. Μ. Φακζμοδάηδ. Αεήκα, 

Μεηαίπιζμ 
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φκημιμ ηαζ πενζεηηζηυ αζαθίμ. Γζελένπεηαζ ηα ζπεηζηά εέιαηα ιε ζοκημιία αθθά ηαζ 

ζαθήκεζα. 

Gaonach, D. & Golder, C. (2003, επζι.). Δβπεζνίδζμ Φοπμθμβίαξ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ. 2 ημι. 

Μηθν. Η. Θεμθακμπμφθμο. Αεήκα, Παηάηδξ  

Μμθμκυηζ δίκεζ ηδκ εκηφπςζδ ααζζημφ ένβμο, πάκεζ ηαε‘ μδυκ (ζηδκ ιεηάθναζδ) ηδκ μοζία. 

Hlloway, C. (1985). Μάεδζδ ηαζ εηπαίδεοζδ. η. Α΄. Μηθν. Γ. Κμκδφθδξ. Αεήκα, Κμοηζμοιπυξ 

Δίκαζ ζοιπθδνςιαηζηυ ημο αζαθίμο ηςκ Eisenstadt, M. & Wason, P. (1985). 

Kahney, H. (1997). Λύζδ πνμαθδιάηςκ. Μηθν. Π. Ρμφζμξ. Αεήκα, εθθδκζηά βνάιιαηα 

Σμ αζαθίμ δίκεζ ιζα βεκζηή εκδιένςζδ βζα ηα εέιαηα ηδξ επίθοζδξ πνμαθδιάηςκ, υπζ αεααίςξ 

ζηα ζηεκά πθαίζζα ημο ζπμθείμο. 

Καράθδξ, Α. (2006). Παζδαβςβζηή Φοπμθμβία. δ΄ έηδ. Θεζζαθμκίηδ, Κονζαηίδδξ 

Σμ αζαθίμ δίκεζ –ιεηαλφ άθθςκ- ηζξ ααζζηυηενεξ εεςνίεξ ηδξ ιάεδζδξ ιε έιθαζδ ζηδκ 

πνδζζιυηδηά ημοξ ζημκ εηπαζδεοηζηυ ηδξ ηάλδξ. 

Κμθζάδδξ, Δ. (1991). Θεςνίεξ ιάεδζδξ ηαζ εηπαζδεοηζηή πνάλδ. η. α΄  οιπενζθμνζζηζηέξ 

εεςνίεξ. Αεήκα, π.ε.μ. 

Κμθζάδδξ, Δ. (1995). Θεςνίεξ ιάεδζδξ ηαζ εηπαζδεοηζηή πνάλδ. η. α΄ Κμζκςκζημβκςζηζηέξ 

εεςνίεξ. Αεήκα, π.ε.μ. 

Κμθζάδδξ, Δ. (1997). Θεςνίεξ ιάεδζδξ ηαζ εηπαζδεοηζηή πνάλδ. η. β΄ Γκςζηζηέξ εεςνίεξ. 

Αεήκα, π.ε.μ. 

Κμθζάδδξ, Δ. (2002). Γκςζηζηή Φοπμθμβία, Γκςζηζηή Νεονμεπζζηήιδ ηαζ Δηπαζδεοηζηή Πνάλδ. 

Μμκηέθμ Δπελενβαζίαξ Πθδνμθμνζώκ. η. δ΄. Αεήκα, π.ε.μ. 

Δίκαζ ημ ααζζηυηενμ ηαζ ημ ακαθοηζηυηενμ εθθδκυθςκμ ένβμ βζα ηζξ εεςνίεξ ηδξ ιάεδζδξ ιε 

πμθθά παναδείβιαηα, βναθζηέξ παναζηάζεζξ, ζηίηζα ηαζ θςημβναθίεξ. Απαναίηδηα αζαθία 

ακαθμνάξ βζα μπμζαδήπμηε ζμαανή εκαζπυθδζδ ιε ημ εέια.  

Πυνπμδαξ, Κ. (2003). Ζ ιάεδζδ ηαζ μζ δοζημθίεξ ηδξ. Γκςζηζηή πνμζέββζζδ. Πάηνα, π.ε.μ. 

Πμθφ ηαθυ αζαθίμ, ιε αάζδ ημ μπμίμ μ ζοββναθέαξ εειεθζχκεζ ηζξ ααζζηέξ εέζεζξ ημο βζα ημ 

εέια ηςκ δοζημθζχκ ιάεδζδξ. 

Stons, E. (1978). Δζζαβςβή ζηδκ Παζδαβςβζηή Φοπμθμβία. Μηθν. Α. Γακαζζήξ-Αθεκηάηδξ. 

Αεήκα, Γνδβυνδξ 

Ακ ηαζ ζπεηζηχξ παθζυ, είκαζ αηυιδ ηαζ ζήιενα πμθφ πνήζζιμ. 

Φνάβημξ, Υ. (1977). Φοπμπαζδαβςβζηή. Θέιαηα Παζδαβςβζηήξ Φοπμθμβίαξ, παζδείαξ, 

Γζδαηηζηήξ ηαζ ιάεδζδξ. Αεήκα, Παπαγήζδξ 

Δπίζδξ πνήζζιμ αζαθίμ, απυ ηα πνχηα αζαθία Παζδαβςβζηήξ Φοπμθμβίαξ ζηδκ Δθθάδα ιε 

έιθαζδ ζηζξ εθανιμβέξ ηςκ εεςνζχκ ηδξ ιάεδζδξ ηαζ ηςκ ροπμθμβζηχκ δεδμιέκςκ ζηδκ 

εηπαζδεοηζηή πνάλδ. 

Vygotsky, L. S. (1988). ηέρδ ηαζ βθώζζα. Μηθν. Α. Ρυδδ. Αεήκα, Γκχζδ (α' νςζ. 1934). 

Σμ πζμ βκςζηυ αζαθίμ ημο Ρχζμο ζοββναθέα ηαζ απυ ηα πνχηα πμο ιεηαθνάζηδηακ ζηδκ Γφζδ 

ηαζ ζηδκ Δθθάδα. 

Gage, N. L. & Berliner, D. C. (1998). Educational Psychology. 6th ed. Boston, Houghton 

Mifflin.  

Mietzel, G. (2001). Pädagogische Psychologie des Lernens und Lehrens. 6. Aufl. Göttingen, 

Hogrefe 
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Slavin, R. (2000). Educational Psychology. Theory and Practice. 6th editon. Boston, Allyn and 

Bacon 

 

Ηζημπχνμζ ιε ζπεηζηυ οθζηυ 

 

Jean Piaget, Intellectual Development 

http://www.sk.com.br/sk-piage.html 

 

Learning and Teaching (Piaget + Vygotsky) 

http://www.learningandteaching.info/ 

 

Jean Piaget 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget 

 

Jean Piaget 

http://webspace.ship.edu/cgboer/piaget.html 

 

Piaget‘s theory 

http://chiron.valdosta.edu/whuitt/edpsyppt/Theory/piaget.ppt 

 

Lev Vygotsky 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vygotsky 

 

Exploration in Learning and Instruction 

http://tip.psychology.org/ 

 

The Educational Theory of Lev Semenovich Vygotsky 

http://www.newfoundations.com/GALLERY/Vygotsky.html 

 

Jerome Bruner 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner 

 

Jerome Bruner and the process of education 

http://www.infed.org/thinkers/bruner.htm 

 

 

Ζ εεςνδηζηή αάζδ ηδξ επμζημδυιδζδξ ηδξ βκχζδξ 

http://www.primedu.uoa.gr/sciedu/old/books/book_proseg/kef2.htm#kef2 

 

Κμκζηνμοηηζαζζιυξ (ενβαζίεξ ημζκςκζηχκ επζζηδιχκ) 

http://hyperion.math.upatras.gr/courses/sts/res/ 

 

Σhe Nuffield Speech and Language Unit 

http://www.sk.com.br/sk-piage.html
http://www.learningandteaching.info/
http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://webspace.ship.edu/cgboer/piaget.html
http://chiron.valdosta.edu/whuitt/edpsyppt/Theory/piaget.ppt
http://en.wikipedia.org/wiki/Vygotsky
http://tip.psychology.org/
http://www.newfoundations.com/GALLERY/Vygotsky.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
http://www.infed.org/thinkers/bruner.htm
http://www.primedu.uoa.gr/sciedu/old/books/book_proseg/kef2.htm#kef2
http://hyperion.math.upatras.gr/courses/sts/res/
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http://www.dyspraxiafoundation.org.uk/news/show_news.php?id=11 

Δκκμζμθμβζηή πανημβνάθδζδ: ιζα δζδαηηζηή πανέιααζδ 

http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads1/b411.pdf 

 

Γναζηδνζυηδηεξ Μάεδζδξ ιέζς Τπμθμβζζηή 

http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p127raptis.pdf 

 

Οζ Νέεξ Σεπκμθμβίεξ ζηδ Γζδαηηζηή ηαζ ηδ Μαεδζζαηή Γζαδζηαζία 

http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/eisigisi2.pdf 

 

Γζδαζηαθία ηαζ Μάεδζδ ιε ηδ αμήεεζα ηςκ Νέςκ Σεπκμθμβζχκ 

http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p125raptis.pdf 

 

Θεςνίεξ ιάεδζδξ ηαζ Σεπκμθμβίεξ Πθδνμθμνζηήξ 

http://dtps.unipi.gr/files/notes/2003-

2004/eksamino_6/ekpaideysh_apo_apostash/learningtheories.ppt 

 

Δθαξκνγέο ησλ λέσλ Τερλνινγηώλ ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε 

www.mtee.net/Comenius1/Nees_Texnologies.ppt 
 

 

11. Γισζζάξην θαη επξεηήξην όξσλ 
 

Γκςζηζηή ακάπηολδ, Piaget, Vygotsky, Bruner,  βκςζηζηά ζπήιαηα, ημκζηνμοηηζαζζιυξ-

δμιζζιυξ, ζηέρδ ηαζ βθχζζα, γχκδ επζηείιεκδξ ακάπηολδξ, scaffolding, πνμζθαιαάκμοζεξ 

παναζηάζεζξ, advance organizer, ιάεδζδ ιε ακαηάθορδ, πνμζμιμζχζεζξ, ιάεδζδ εκκμζχκ, 

ιάεδζδ ηακυκςκ, ιάεδζδ επίθοζδξ πνμαθδιάηςκ, ηνζηζηή ζηέρδ. 

http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads1/b411.pdf
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p127raptis.pdf
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/eisigisi2.pdf
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p125raptis.pdf
http://dtps.unipi.gr/files/notes/2003-2004/eksamino_6/ekpaideysh_apo_apostash/learningtheories.ppt
http://dtps.unipi.gr/files/notes/2003-2004/eksamino_6/ekpaideysh_apo_apostash/learningtheories.ppt
http://www.mtee.net/Comenius1/Nees_Texnologies.ppt
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ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Β’ ΔΠΙΠΔΓΟΤ  
 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΥΡΗΔΙ ΣΩΝ ΣΠΔ 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ 
ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ  

ΔΝΟΣΖΣΑ 2: ύγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία 

θαη ε εθαξκνγή ηνπο κε εξγαιεία ππνινγηζηηθήο θαη 

δηθηπαθήο ηερλνινγίαο 

                            

2.3 ύγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ζηε Γηδαθηηθή 
θαη ηε Μεζνδνινγία κε ηε δηακεζνιάβεζε 

ησλ ΣΠΔ  

 

 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ ΟΛΟΚΛΖΡΖ: 40 ώξεο  

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ ΘΔΜΑΣΟ: 10 ώπερ 
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1. Σίηινο 

2.3 ύγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ζηε Γηδαθηηθή θαη ηε Μεζνδνινγία κε ηε 

δηακεζνιάβεζε ησλ ΣΠΔ.  

 

2. Μνξθή θαη νξγάλσζε ηεο ελόηεηαο 

Σα ιάεδια πνμηείκεηαζ κα δζελάβεηαζ ςξ ιία εκαθθαβή εεςνδηζηήξ πανμοζίαζδξ, ζογήηδζδξ 

επζιένμοξ εειάηςκ, αλζμπμίδζδξ αζςιάηςκ ηςκ εηπαζδεομιέκςκ, επελενβαζία οπμεειάηςκ ιε 

εηαζνζηή ηαζ μιαδζηή ιμνθή, πμο εα βίκεηαζ ζηδκ ηάλδ, ηαζ πανμοζίαζδ ηαζ ζογήηδζδ ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ ζηδκ μθμιέθεζα ηδξ ηάλδξ. οζηήκεηαζ ζημκ δζδάζημκηα κα πανμοζζάγεζ ιζα 

ζφκημιδ εκυηδηα, κα δίκεζ ζε θςημηοπία ζημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ημκ ζηεθεηυ ηδξ εκυηδηαξ, ιε 

αάζδ ημκ μπμίμ μζ ζοιιεηέπμκηεξ εα ζογδημφκ ακά γεφβδ ή ζε ιζηνέξ μιάδεξ ηαζ εα 

επακένπμκηαζ ζε ζογήηδζδ ηδξ εκυηδηαξ ζηδκ μθμιέθεζα, ζηδκ μπμία εα εκζςιαηχκμκηαζ ηαζ 

πνμζςπζηά αζχιαηα ηαζ ειπεζνίεξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ απυ ηδκ ιαεδηζηή ημοξ γςή ηαζ ηδκ 

εηπαζδεοηζηή ημοξ πνάλδ. 

 

3. Απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή 

Απαζηείηαζ έκαξ Ζ/Τ ηαζ έκαξ αζκηεμπνμαμθέαξ ημοθάπζζημκ ή θμβζζιζηυ δζαιμίναζδξ μεμκχκ 

ηαζ πίκαηαξ ιανηαδυνμο. Δπίζδξ απαζηείηαζ ενβαζηήνζμ Ζ.Τ. βζα ηδκ πναηηζηή ηςκ 

επζιμνθμοιέκςκ. Δπεζδή ζηδκ πανμφζα εκυηδηα οπάνπμοκ ακαθμνέξ ζε ελςηενζημφξ 

οπενδεζιμφξ (links), ίζςξ εα ήηακ ζηυπζιμ, ζημ ιέηνμ ημ δοκαημφ κα πνμεημζιαζημφκ 

ηαηάθθδθεξ ζζημζεθίδεξ (ή ημοθάπζζημκ ιζα ζζημζεθίδα) ιε ζοβηεκηνςιέκμοξ ημοξ ζπεηζημφξ 

οπενδεζιμφξ, χζηε κα επζηαποκεμφκ μζ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ επζιμνθμοιέκςκ. 

 

 

4. Γλσζηηθά πξναπαηηνύκελα 

Γεκ οπάνπμοκ. 

 

 

5. Δπηζπκεηνί Γηδαθηηθνί θαη Μεηαγλσζηηθνί ηόρνη 

Με ηδκ πενάηςζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ εκυηδηαξ μζ επζιμνθμφιεκμζ πνέπεζ κα 

έπμοκ ηαηακμήζεζ ηδκ έκκμζα ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ υνςκ: ακενςπζζηζηή πνμζέββζζδ ηδξ 

ιάεδζδξ, εεςνία ημο C. Rogers, εηπαίδεοζδ ζοκεπίδναζδξ, δζδαζηαθία αλζχκ, ακμζπηή ηάλδ, 

ζοκενβαηζηή ιάεδζδ, δαζηαθμηεκηνζηή δζδαζηαθία, ιαεδημηεκηνζηή δζδαζηαθία, 

ενςηδιαηζηή δζδαζηαθία, ιαζεοηζηή δζδαζηαθία, απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ δζδαζηαθίαξ. 

 

6. Δθηηκώκελε δηάξθεηα 

Ζ εκδεζηηζηή δζάνηεζα βζα ηδ δζδαζηαθία ηδξ πανμφζαξ εκυηδηαξ είκαζ 10 ώξεο.  
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7. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο ελόηεηαο 
7.0. Δηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο 

ηζξ πνμδβμφιεκεξ οπμεκυηδηεξ ηδξ ζδίαξ εκυηδηαξ έβζκακ ακαθμνέξ ζε δζάθμνεξ ιμνθέξ 

ηαζ εεςνίεξ ιάεδζδξ ηαζ ηζξ επζπηχζεζξ ημοξ ζηδκ ηαεδιενζκή εηπαζδεοηζηή ηαζ δζδαηηζηή 

πνάλδ, ιε ζδζαίηενδ ακαθμνά ζηζξ ΣΠΔ. Σζξ πνχηεξ ιμνθέξ, ηζξ ζοιπενζθμνζηέξ (ηθαζζηή 

ελάνηδζδ, ιάεδζδ ιε δμηζιή ηαζ θάεμξ, θεζημονβζηή ελάνηδζδ), ιπμνμφιε κα ηζξ μκμιάζμοιε 

«ηαηχηενεξ» ιμνθέξ ιάεδζδξ, επεζδή είκαζ απυ ηδκ θφζδ ημοξ απθέξ ηαζ ζημζπεζχδεζξ. Οζ 

ιμνθέξ αοηέξ είκαζ ημζκέξ ζηα γχα ηαζ ζημκ άκενςπμ. θεξ ηζξ άθθεξ ιπμνμφιε κα ηζξ 

μκμιάζμοιε «ακχηενεξ» ιμνθέξ ιάεδζδξ, επεζδή παναηηδνίγμοκ εζδζηά ημκ άκενςπμ ηαζ ηζξ 

ζδζαίηενα ακενχπζκεξ δζακμδηζηέξ επζδυζεζξ, αθμφ μ άκενςπμξ δζαεέηεζ ιδπακζζιμφξ ιάεδζδξ, 

ημοξ μπμίμοξ δεκ δζαεέημοκ ηα άθθα γχα. Μέζς αοηχκ μ άκενςπμξ ιπμνεί ηαζ ηζκείηαζ ζε πζμ 

ζφκεεηεξ πενζμπέξ ηδξ βκχζδξ, έζης ηαζ ακ αοηέξ εειεθζχκμκηαζ πάκς ζηζξ ζημζπεζχδεζξ ηαζ 

πμθθέξ θμνέξ απμηεθμφκ πνμέηηαζή ημοξ. Πνέπεζ υιςξ κα ημκίζμοιε υηζ υθεξ μζ ιμνθέξ 

ιάεδζδξ είκαζ πνήζζιεξ ηαζ απαναίηδηεξ, υπζ ιυκμκ μζ ακχηενεξ. Γζυηζ ακ είκαζ ζςζηυ υηζ ιε ηα 

ελανηδιέκα ακαηθαζηζηά δεκ ιπμνμφιε κα βνάρμοιε έκα πμίδια, ελίζμο ζςζηυ είκαζ επίζδξ υηζ 

δεκ ιπμνμφιε κα ιάεμοιε ηα μκυιαηα ηςκ θοηχκ ηαζ ηςκ μονάκζςκ ζςιάηςκ, δεκ ιπμνμφιε κα 

ιάεμοιε ακάβκςζδ ηαζ ανζειδηζηή, δεκ ιπμνμφιε κα ιάεμοιε ιζα λέκδ βθχζζα η.μ.η. ιυκμ ιε 

ηδκ αθαίνεζδ, ηδκ βεκίηεοζδ, ηδκ ιεηαβκχζδ, ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ, ηδκ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ ηαζ 

ηζξ άθθεξ ακχηενεξ ιμνθέξ ιάεδζδξ  

Έκα αήια πένα απυ ηζξ ζοκεζνιζηέξ ιμνθέξ ιάεδζδξ ηάκεζ δ ημζκςκζμβκςζηζηή εεςνία, δ 

μπμία έπεζ ηζξ νίγεξ ηδξ ζημκ ζοιπενζθμνζζιυ, ημκ οπενααίκεζ υιςξ, ηαεχξ εκηάζζεζ ζημ 

ακηζηείιεκμ ελέηαζδξ πεπμζεήζεζξ ηαζ πνμζδμηίεξ ημο ιαεδηή, ηζξ μπμίεξ απμηθείεζ ςξ 

ακηζηείιεκα ελέηαζδξ μ ζοιπενζθμνζζιυξ. Ζ εεςνία αοηή πενζβνάθεζ ηδκ ζοιπενζθμνά ημο 

ακενχπμο ςξ αθθδθεπίδναζδ παναβυκηςκ βκςζηζηχκ, ζοιπενζθμνζηχκ ηαζ πενζααθθμκηζηχκ ηαζ 

υπζ απθχξ ςξ απμηέθεζια ηςκ εκζζπφζεςκ. Καη‘ επέηηαζδ δ ιάεδζδ είκαζ ιία εζςηενζηή 

δζαδζηαζία, ζηδκ μπμία μζ πεπμζεήζεζξ ηαζ μζ πνμζδμηίεξ παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ.  

Ζ θεβυιεκδ «βκςζηζηή επακάζηαζδ» πνμχεδζε απυρεζξ, μζ μπμίεξ πενζβνάθμοκ ηδκ 

ιάεδζδ ςξ απυηηδζδ ή ακαδζμνβάκςζδ βκςζηζηχκ δμιχκ ιε ηζξ μπμίεξ επελενβαγυιαζηε, 

απμεδηεφμοιε ηαζ ακαηαθμφιε πθδνμθμνίεξ. ημ πκεφια αοηήξ ηδξ ηίκδζδξ δζαηοπχεδηε δ 

εεςνία ηδξ επελενβαζίαξ πθδνμθμνζχκ, ιζα βκςζηζηή εεςνία ηδξ ιάεδζδξ, δ μπμία ιεθεηάεζ ημκ 

ηνυπμ ιε ημκ μπμίμκ δ βκχζδ εζζένπεηαζ, απμεδηεφεηαζ ηαζ ακαηαθείηαζ απυ ηδκ ικήιδ. Αοηή 

ήηακ δ πζμ ελέπμοζα βκςζηζηή εεςνία ημο 20μο αζχκα ηαζ έπεζ ζδιακηζηέξ εθανιμβέξ ζηδκ 

δζδαζηαθία.  

Πμθθμί εζδζημί ηδξ ιάεδζδξ δέπμκηαζ υηζ ζοκεπίγεηαζ δ «βκςζηζηή επακάζηαζδ» ιε ηζξ 

δμιζζηζηέξ πνμζεββίζεζξ, ζφιθςκα ιε ηζξ μπμίεξ ιάεδζδ δεκ είκαζ δ απυηηδζδ βκχζεςκ ιε ηδκ 

ιεζμθάαδζδ ηςκ βκςζηζηχκ δμιχκ ηαζ δζαδζηαζζχκ ημο αηυιμο, αθθά ιία δζαδζηαζία δυιδζδξ 

ηαζ ακαδυιδζδξ, ηαηά ηδκ μπμίακ μ ιαεδηήξ πνμπςνεί ιε ημκ δζηυ ημο εηάζημηε ηνυπμ ηαζ δμιεί 
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ιμκαδζηέξ ακαπαναζηάζεζξ ζπεηζηέξ ιε ημ πνμξ ιάεδζδ ακηζηείιεκμ. Οζ πνμζεββίζεζξ αοηέξ 

δίκμοκ έιθαζδ ζηδκ ακάπηολδ κέαξ βκχζδξ απυ ημκ ιαεδηή ιέζς ηδξ εκενβδηζηήξ μζημδυιδζδξ 

δζαδζηαζζχκ, μζ μπμίεξ ζοκδέμοκ ηδκ κέα βκχζδ ιε ηδκ πνμδβμφιεκδ.  

Απυ ηδκ ιέπνζ ηχνα πανμοζίαζδ πνμηφπηεζ δ δζαπίζηςζδ υηζ μζ δμιζζηζηέξ πνμζεββίζεζξ 

ηενδίγμοκ δζανηχξ έδαθμξ ζηδκ εηπαίδεοζδ. Πζζηεφμοιε ςζηυζμ υηζ δ πανμοζίαζδ είκαζ 

διζηεθήξ, ακ δεκ ακαθενεμφιε ηαζ ζηδκ ακενςπζζηζηή πνμζέββζζδ ηδξ ιάεδζδξ, δ μπμία 

θεζημονβεί ςξ δ ακηίεεζδ ζηδκ δζαθεηηζηή δζαδζηαζία ηδξ ζφκεεζδξ, απυ ηδκ μπμία εα 

μδδβδεμφιε ζηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ εεςνζχκ ηδξ ιάεδζδξ απυ ηδκ Γζδαηηζηή, χζηε κα 

ζογδηήζμοιε βζα απμηεθεζιαηζηέξ ιμνθέξ ηαζ πνμζεββίζεζξ ηδξ δζδαζηαθίαξ.  

 

1. Ζ αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο 

Ζ ακενςπζζηζηή πνμζέββζζδ ηδξ ιάεδζδξ δεκ εκηάζζεηαζ ζε ηάπμζα μιάδα εεςνζχκ, ιε ηζξ 

μπμίεξ έπμοιε αζπμθδεεί ζηζξ πνμδβμφιεκεξ εκυηδηεξ, υπςξ δεκ εκηάζζεηαζ ηαζ δ βεκζηυηενδ 

Ακενςπζζηζηή Φοπμθμβία, δ μπμία ειθακίγεηαζ ςξ δ «ηνίηδ δφκαιδ», δ μπμία ήνεε ςξ ακηίδναζδ 

ή ςξ ζοιπθήνςζδ απυ ηδκ ιζα ιενζά ζημκ ζοιπενζθμνζζιυ ηαζ απυ ηδκ άθθδ ζηδκ ροπακάθοζδ. 

ηδκ εηπαίδεοζδ δ ηνίηδ δφκαιδ ακηζπνμζςπεφεζ ιζα ηίκδζδ δ μπμία δζαπκέεηαζ απυ δφμ ααζζηέξ 

ανπέξ,  

α. ηδκ ακαβκχνζζδ ηδξ ιμκαδζηυηδηαξ ηαζ ηδξ αημιζηυηδηαξ ηάεε ιαεδηή ηαζ  

α. ηδκ ακηίδναζδ πνμξ ημκ οπεναμθζηά ιδπακζζηζηυ ηαζ «απ-άκενςπμ» ηνυπμ πνμζέββζζδξ 

ηδξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ηδξ ιάεδζδξ απυ πμθθέξ ροπμθμβζηέξ εεςνίεξ.  

Ζ Ακενςπζζηζηή Φοπμθμβία έπεζ ηζξ νίγεξ ηδξ ζηδκ Φζθμζμθία ηαζ εζδζηυηενα ζηδκ 

Φζθμζμθία ημο οπανλζζιμφ. Χξ βκςζηυκ μ οπανλζζιυξ ακαγδηεί ηδκ θφζδ ηαζ ημκ ζημπυ ηδξ 

ακενςπζάξ ηαζ ηδξ ακενχπζκδξ φπανλδξ ηαζ ιεθεηάεζ ηδκ ζδιαζία ημφ κα είζαζ άκενςπμξ ηαζ ημκ 

ηνυπμ ιε ημκ μπμίμκ ακαπηφζζεηαζ ηαζ εηθνάγεηαζ δ ακενςπζά ζε ηάεε άημιμ. Οζ ακενςπζζηέξ 

επζηνίκμοκ ηδκ πνμζέββζζδ ημο ακενχπμο απυ πμθθέξ ροπμθμβζηέξ ζπμθέξ ηαζ επζζηδιμκζηέξ 

ηαηεοεφκζεζξ, δζυηζ ηαηά ηδκ άπμρή ημοξ απ-ακενςπίγμοκ ημκ άκενςπμ, ηαεχξ ημκ ακάβμοκ ζε 

ιέζμοξ υνμοξ ηαζ ζε βεκζηεφζεζξ. Δκδζαθένμκηαζ δδθ. ιυκμκ βζα υ,ηζ είκαζ ημζκυ ζε υθμοξ ημοξ 

ακενχπμοξ ηαζ πνμαθέρζιμ ηαζ παναβκςνίγμοκ ηα ζημζπεία ηα μπμία ζοβηνμημφκ ηδκ 

ζδζαζηενυηδηα, ηδκ αημιζηυηδηα ηαζ ηδκ ιμκαδζηυηδηα ημο ηαεεκυξ.  

 

1.1. Η αλζξσπηζηηθή ζεσξία ηνπ Carl Rogers 

Ο Carl Rogers (1902-1987) ήηακ πνςηίζηςξ ροπμεεναπεοηήξ. Αοηυ πμο ημκ εκδζέθενε 

δδθ. ήηακ ηονίςξ δ ηαηακυδζδ ηδξ ακενχπζκδξ πνμζςπζηυηδηαξ ηαζ δ ακαγήηδζδ ηνυπςκ ηαζ 

δοκαημηήηςκ, χζηε κα δζαηδνδεεί οβζήξ, ζζμννμπδιέκδ ηαζ εοηοπζζιέκδ. Ζ εεςνία ημο είπε κα 

ακηζιεηςπίζεζ δομ άθθεξ πμθφ δζαδεδμιέκεξ πνμζεββίζεζξ, ηδκ ροπακάθοζδ ηαζ ημκ 

ζοιπενζθμνζζιυ, μζ μπμίεξ παναβκχνζγακ ή αβκμμφζακ ζοζηδιαηζηά ηδκ ακενχπζκδ δζάζηαζδ 

ηδξ ροπζηήξ οβείαξ ηαζ ζζμννμπίαξ.  
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Οζ ενβαζίεξ ημο Rogers δεκ ζηδνίγμκηαζ ζε ακηζηεζιεκζηά ζημζπεία ηαζ δεδμιέκα, αθθά 

πνμζπαεμφκ κα δχζμοκ απάκηδζδ ζε ιενζηέξ ααζζηέξ βζα ηδκ φπανλδ ημο ακενχπμο ενςηήζεζξ, 

υπςξ π.π. ηί ζηέθηεηαζ βζα ημκ ηυζιμ, ηί αζζεάκεηαζ, πχξ ακηζθαιαάκεηαζ ηζξ ζπέζεζξ ημο ιε ημοξ 

άθθμοξ, πμζεξ πνμτπμεέζεζξ απαζημφκηαζ, χζηε κα αθθάλεζ η.ά.π. Απυ ηζξ απακηήζεζξ ζε αοηά ηαζ 

ζε άθθα ακάθμβα ενςηήιαηα πνμηφπηεζ δ ακαβηαζυηδηα κα πνμζεββίγμοκ ηαζ κα επζημζκςκμφκ μζ 

δάζηαθμζ ιε ημοξ ιαεδηέξ ημοξ ιε έκακ δζαθμνεηζηυ απυ υ,ηζ ιέπνζ ηχνα ηνυπμ.  

Ζ εεςνία ημο Rogers ελαημθμοεεί κα αζηεί ζδιακηζηή επίδναζδ ζηδκ ροπμεεναπεία ηαζ 

ζηδκ οιαμοθεοηζηή αθθά ηαζ ζηδκ Παζδαβςβζηή. Ζ ροπμεεναπεοηζηή πνμζέββζζή ημο είκαζ 

βκςζηή ςξ «εεναπεία επζηεκηνςιέκδ ζημκ πεθάηδ» (client-centered therapy) ή ςξ 

«πνμζςπμηεκηνζηή εεναπεία» (person-centered therapy). Καζ ιυκμκ ημ υκμια δίκεζ ααζζηά 

ζημζπεία ηδξ πνμζέββζζήξ ημο. Τπμδδθχκεζ ηαηανπήκ υηζ πνυηεζηαζ βζα ιζα εεναπεοηζηή 

πνμζέββζζδ, είκαζ δδθ. ζπεδζαζιέκδ πνςηίζηςξ ςξ πνήζζιμ ενβαθείμ βζα ημκ ροπμεεναπεοηή ηαζ 

ημκ ζφιαμοθμ, μ μπμίμξ αζπμθείηαζ ιε εέιαηα ζοιπενζθμνάξ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηά πνμαθήιαηα. 

Τπμδδθχκεζ επίζδξ ηδκ ααζζηή δζαθμνά ακάιεζα ζηδκ ζοβηεηνζιέκδ ηαζ ζε άθθεξ πνμζεββίζεζξ 

ηδξ οιαμοθεοηζηήξ, δδθ. ηδκ επζηέκηνςζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηδξ οιαμοθεοηζηήξ ζημ άημιμ. Ζ 

πνμζςπμηεκηνζηή ανίζηεηαζ ζε ακηίεεζδ πνμξ ηδκ ηαηεοεοκυιεκδ απυ ημκ εεναπεοηή εεναπεία. 

ηδκ πνμζςπμηεκηνζηή εεναπεία δδθ. μ νυθμξ ημο εεναπεοηή οπμπςνεί. Ο εεναπεοηήξ ζηδκ 

πενίπηςζδ αοηή ακηί κα δίκεζ μδδβίεξ ηαζ κα ακαγδηεί θφζεζξ πνμαθδιάηςκ, πνμεημζιάγεζ ηδκ 

ζηδκή ημο ένβμο, έηζζ χζηε ημ άημιμ κα πνμζδζμνίζεζ απυ ιυκμ ημο ημ πνυαθδια, κα ημ 

ακαθφζεζ ηαζ κα ζπεδζάζεζ ηα αήιαηα βζα ηδκ ακηζιεηχπζζή ημο. 

Έκαξ άθθμξ υνμξ, μ μπμίμξ δζαπενκά ηδκ πνμζέββζζδ ημο Rogers, είκαζ δ θαζκμιεκμθμβία 

ηαζ οπμδδθχκεζ υηζ μ ηυζιμξ, υπςξ ημκ ακηζθαιαάκεηαζ ημ άημιμ, δεκ είκαζ ίδζμξ ιε ημκ 

πναβιαηζηυ. Θεναπεοηήξ ηαζ εηπαζδεοηζηυξ δεκ ιπμνμφκ πμηέ κα λένμοκ πναβιαηζηά ημκ 

οπμηεζιεκζηυ «θαζκμιεκμθμβζηυ» ηυζιμ ημο αηυιμο. Γζα κα έπμοκ ςζηυζμ απμηέθεζια ζηζξ 

πνμζπάεεζέξ ημοξ, πνέπεζ κα πνμζπαεμφκ κα ημκ ηαηακμήζμοκ. Γζα αοηυ δ «εκζοκαίζεδζδ» 

απμηεθεί ηδκ ηονζυηενδ ανεηή ημο ακενςπζζηή ζοιαμφθμο.  

Ο υνμξ «ακενςπζζιυξ» δζαπενκά ηέθμξ ημ ένβμ ημο Rogers ηαζ απμηεθεί ημ ηθεζδί βζα ηδκ 

ηαηακυδζή ημο. Ο ακενςπζζιυξ ζηδκ θμβμηεπκία, ζηδκ θζθμζμθία ηαζ ζηδκ ροπμθμβία έπεζ ςξ 

αάζδ ηαζ αθεηδνία ηδκ ακενχπζκδ αλία, ηδκ αημιζηυηδηα ηαζ ημ δζηαίςια ημο αηυιμο κα 

ηαεμνίγεζ ηζξ πνάλεζξ ημο ηαζ κα ακαθαιαάκεζ ηδκ εοεφκδ ημοξ. Καηά ζοκέπεζα δ ακάπηολδ ημο 

ακενχπζκμο δοκαιζημφ απμηεθεί ημκ ααζζηυ ζημπυ μπμζαζδήπμηε πνμζπάεεζαξ κα δμεεί αμήεεζα 

πνμξ ημκ ακαπηοζζυιεκμ άκενςπμ, εκχ δ απυηηδζδ οθζηχκ αβαεχκ πάκεζ ηδκ πνμηεναζυηδηα ηαζ 

βεκζηυηενα ηδκ ζδιαζία ηδκ μπμία έπεζ ζηδκ ζφβπνμκδ επμπή. Σεθζηυξ ζηυπμξ αοηήξ ηδξ 

ακαπηολζαηήξ πνμζπάεεζαξ είκαζ δ αοημπναβιάηςζδ ημο αηυιμο, δ ακενςπμπμίδζδ ημο 

ακενχπμο, ημ «βέκμζμ μίμξ εί» ημο Ζναηθείημο. Ζ πνμζςπμηεκηνζηυηδηα ηδξ πνμζέββζζδξ αοηήξ 

μδδβεί ηαηά ζοκέπεζα ζηδκ έιθαζδ ζημκ αοημπνμζδζμνζζιυ ημο αηυιμο. 

Ζ ακηίεεζδ ακάιεζα ζημκ αοημπνμζδζμνζζιυ ηαζ ζημκ ελςηενζηυ έθεβπμ ηδξ 

ζοιπενζθμνάξ ημο αηυιμο ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα ζοκμδεοηζηά δεζηά ηαζ πναηηζηά πνμαθήιαηα ηδξ 
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εθανιμβήξ ηδξ ροπμθμβίαξ ηδξ ζοιπενζθμνάξ απμηέθεζακ ημ ααζζηυ εέια ηδξ βκςζηήξ 

ζογήηδζδξ ηαζ ακηζπανάεεζδξ ημο C. Rogers ιε ημκ B. Skinner. Σμ ηφνζμ ζδιείμ ηδξ 

ακηζπανάεεζδξ αοηήξ αθμνά ζηδκ εθανιμβή ηεπκζηχκ εθέβπμο ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημο αηυιμο ζε 

ημζκςκζηά πθαίζζα, ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ζηδκ πμθζηζηή. ηα πθαίζζα ηδξ ζογήηδζδξ αοηήξ μ 

Skinner ελέθναζε ηδκ επζθφθαλδ υηζ ιδ επζζηδιμκζηέξ δζαδζηαζίεξ ηαζ ζδέεξ εμθχκμοκ ηδκ 

ζηέρδ ιαξ βζα ηδκ ακενχπζκδ ζοιπενζθμνά. Γζα αοηυ οπμζηήνζλε υηζ εα πνέπεζ κα εκζζποεεί ηαζ 

κα αεθηζςεεί δ εθανιμβή ηςκ επζζηδιμκζηχκ ζοιπενζθμνζηχκ ηεπκζηχκ, μζ μπμίεξ απμαθέπμοκ 

ζημκ έθεβπμ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημο αηυιμο ηαζ ζηδκ αεθηίςζδ ηδξ ημζκςκίαξ. Καηά ηδκ άπμρδ 

ημο Rogers ςζηυζμ μ Skinner δεκ εηηζιά ζςζηά ημ εέια ηδξ ελμοζίαξ ηαζ εεςνεί ςξ εζθαθιέκδ 

ηδκ αθεηδνζαηή ημο οπυεεζδ υηζ μζ ηεπκζηέξ ημο ημζκςκζημφ εθέβπμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ πνμξ 

ημ ζοιθένμκ ηδξ ημζκςκίαξ. Σμ αζεεκέζηενμ ζδιείμ ηδξ άπμρδξ ημο Skinner απμηεθεί ςζηυζμ ημ 

βεβμκυξ υηζ δεκ πνμζδζμνίγεζ πμζμξ εα εθέβπεζ ηδκ ημζκςκία, πμζμξ εα εθέβπεηαζ ηαζ πμζμξ εα 

πνέπεζ κα είκαζ μ απχηενμξ ζημπυξ ηδξ ζοιπενζθμνζηήξ ηεπκμθμβίαξ. Ζ ζογήηδζδ αοηή ακέδεζλε 

ηδκ ααζζηή δζαθμνά ηςκ δφμ πνμζεββίζεςκ: Οζ ζοιπενζθμνζζηέξ οπμζηδνίγμοκ υηζ δ επζζηήιδ 

ηδξ ζοιπενζθμνάξ ιε ηδκ αεθηίςζδ ηςκ ηεπκζηχκ εθέβπμο ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημο ακενχπμο ηαζ 

ηδκ μνεή εθανιμβή ημοξ εα μδδβήζμοκ ζηδκ αεθηίςζδ ηδξ ημζκςκίαξ, εκχ μζ ακενςπζζηέξ 

πζζηεφμοκ υηζ δ επζζηήιδ δεκ πνέπεζ κα πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ αθθαβή ή ημκ έθεβπμ ηδξ 

ζοιπενζθμνάξ ημο αηυιμο, αθθά απθχξ βζα κα αεθηζχζεζ ηζξ ζηακυηδηεξ ημο αηυιμο βζα 

αοημέθεβπμ ηαζ αοημπνμζδζμνζζιυ. 

 

1.2. Η αλζξσπηζηηθή εθπαίδεπζε 

ε πμθθά αιενζηακζηά ζπμθεία έπεζ ηαεζενςεεί μ εεζιυξ ηδξ ακαηήνολδξ ημο 

«εηπαζδεοηζημφ ηδξ πνμκζάξ», ημο εηπαζδεοηζημφ δδθ. μ μπμίμξ δζαηνίκεηαζ βζα ηδκ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ ενβαζίαξ ημο ηαζ ακαβκςνίγεηαζ βζα αοηυ απυ ημοξ ιαεδηέξ, ημοξ 

ζοκαδέθθμοξ ημο, ημκ δζεοεοκηή ημο ζπμθείμο, ημοξ εηπνμζχπμοξ ηδξ δζμίηδζδξ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ, ημοξ εηπνμζχπμοξ ημο ζοθθυβμο βμκέςκ ηαζ ηδδειυκςκ ηθπ. Μζα ζπεηζηή ένεοκα 

δ μπμία πνμζπάεδζε κα ακαθφζεζ ηα ααζζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ εηπαζδεοηζηχκ αοηχκ ηαηέθδλε 

ζημ ζοιπέναζια υηζ ημ ηονζυηενμ ημζκυ παναηηδνζζηζηυ υθςκ ηςκ ηαηά ηεηιήνζμκ ηαθχκ 

εηπαζδεοηζηχκ ήηακ δ ακενςπζζηζηή ημοξ πνμζέββζζδ ζηα εέιαηα δζδαζηαθίαξ ηαζ ιάεδζδξ. 

Σμ ηφνζμ παναηηδνζζηζηυ εκυξ ακενςπζζηή εηπαζδεοηζημφ είκαζ, ζφιθςκα ιε ηδκ 

παναπάκς ένεοκα, δ εθανιμβή ηδξ ιαεδημηεκηνζηήξ δζδαζηαθίαξ. Μαεδημηεκηνζηή δζδαζηαθία 

ζδιαίκεζ υηζ μ εηπαζδεοηζηυξ παναπςνεί ζημοξ ιαεδηέξ έκακ πμθφ ζδιακηζηυ νυθμ ζηζξ 

απμθάζεζξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ δζδαζηαθία, πςνίξ αεααίςξ κα πενζμνίγεηαζ έζης ηαζ ηαη‘ 

εθάπζζημκ δ εοεφκδ ημο βζα ηδκ επζηοπία ηδξ. Πένα απυ αοηυ ή ζε ζοκδοαζιυ ιε αοηυ μ 

ακενςπζζηήξ εηπαζδεοηζηυξ δίκεζ ζδζαίηενδ έιθαζδ ζε ιζα μιαθή ημζκςκζηή ηαζ πνμζςπζηή 

ακάπηολδ, ελαζθαθίγεζ ζημοξ ιαεδηέξ ειπεζνίεξ ηαζ αζχιαηα επζηοπίαξ, μδδβεί ημοξ ιαεδηέξ ζε 

δζαδζηαζίεξ ακαηάθορδξ ηαζ δδιζμονβζηήξ πνμζέββζζδξ ηςκ πνμαθδιάηςκ, απμδέπεηαζ ημοξ 
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ιαεδηέξ βζα αοηυ πμο είκαζ, ζέαεηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα ηαζ ηζξ θζθμδμλίεξ ημοξ ηαζ πζζηεφεζ υηζ 

ηάεε άημιμ έπεζ ημ δζηαίςια βζα αοημπνμζδζμνζζιυ ηαζ αοημδζάεεζδ. 

Ζ ακενςπζζηζηή άπμρδ ηδξ εηπαίδεοζδξ ημκίγεζ δφμ ζημζπεία, α. ηδκ ιμκαδζηυηδηα ημο 

ιαεδηή ηαζ α. ηδκ ακάθμβδ ζηάζδ ημο εηπαζδεοηζημφ απέκακηζ ζημκ ιαεδηή. Καηά ζοκέπεζα μ 

ακενςπζζηήξ εηπαζδεοηζηυξ είκαζ ζδζαίηενα εοαίζεδημξ απέκακηζ ζηδκ δζαθμνεηζηυηδηα ηςκ 

ιαεδηχκ ημο. Γζα αοηυ δ πνμεημζιαζία ημο εηπαζδεοηζημφ ηαζ δ ααζζηή ημο εηπαίδεοζδ 

ζφιθςκα ιε ηδκ ακενςπζζηζηή πνμζέββζζδ δίκεζ πμθφ ιεβάθδ ζδιαζία ζηζξ ζηάζεζξ ηαζ ζηζξ 

πεπμζεήζεζξ, εκχ μζ άθθεξ πνμζεββίζεζξ ελακηθμφκηαζ ζηδκ ηαημπή ημο ακηζηεζιέκμο ηαζ ζηδκ 

εηιάεδζδ ζηναηδβζηχκ δζδαζηαθίαξ. Ακ δ δζδαζηαθία είκαζ ηαζ ηα δφμ, ηυζμ επζζηήιδ υζμ ηαζ 

ηέπκδ, υπςξ παναδεπεήηαιε παναπάκς, μζ ακενςπζζηέξ ανίζημκηαζ πζμ ημκηά πνμξ ηδκ ηέπκδ, 

εκχ μζ ζοιπενζθμνζζηέξ πζμ ημκηά πνμξ ηδκ επζζηήιδ.  

Ζ ακενςπζζηζηή ηίκδζδ ζηδκ εηπαίδεοζδ εηπνμζςπείηαζ απυ δζάθμνεξ εηζοβπνμκζζηζηέξ 

ή εκαθθαηηζηέξ πνμζεββίζεζξ, υπςξ εα δμφιε παναηάης. Βαζζηέξ ακενςπζζηζηέξ ανπέξ, πμο 

δζέπμοκ υθεξ αοηέξ ηζξ πνμζπάεεζεξ, είκαζ  

α. δ έιθαζδ ζηδκ ζηέρδ ηαζ ζημ ζοκαίζεδια ηαζ υπζ ζηδκ απυηηδζδ βκχζεςκ, 

α. δ ακάπηολδ ηδξ αοημεζηυκαξ ηαζ ηδξ αημιζηήξ ηαοηυηδηαξ,  

β. δ επζημζκςκία, 

δ. δ ακάπηολδ πνμζςπζηχκ αλζχκ. 

Οζ ηέζζενζξ αοηέξ ααζζηέξ ανπέξ ηδξ ακενςπζζηζηήξ εηπαίδεοζδξ πνμζζδζάγμοκ 

πενζζζυηενμ ζε ζοβηεηνζιέκεξ ιεευδμοξ δζδαζηαθίαξ. Πνμζεββίζεζξ μιαδζηχκ δζαδζηαζζχκ π.π., 

μζ μπμίεξ έπμοκ ηδκ πνμέθεοζή ημοξ ζηζξ «μιάδεξ εοαζζεδημπμίδζδξ» ηαζ ζηζξ «μιάδεξ 

ζοκάκηδζδξ» (ιενζηέξ θμνέξ ακαθένμκηαζ ηαζ ηα δφμ ςξ «μιάδεξ ακάπηολδξ») απμηεθμφκ ημζκέξ 

δζδαηηζηέξ πνμζεββίζεζξ ηδξ ακενςπζζηζηήξ εηπαίδεοζδξ. Οζ ιαεδηέξ ζηα πθαίζζα ηςκ μιάδςκ 

εκεαννφκμκηαζ κα εηθνάγμοκ εθεφεενα, κα ζογδημφκ ηαζ κα επελενβάγμκηαζ ηα ζοκαζζεήιαηά 

ημοξ, κα ελενεοκμφκ ηζξ δζαπνμζςπζηέξ ημοξ ζπέζεζξ ηαζ κα πνμαάθθμοκ, κα εέημοκ οπυ 

ζογήηδζδ ηαζ κα οπεναζπίγμκηαζ ηα πνμζςπζηά ημοξ ζοζηήιαηα αλζχκ. Με δζάθμνα παζπκίδζα 

επζημζκςκίαξ ηέθμξ εκζζπφμκηαζ δ αοεεκηζηυηδηα ηαζ δ ακμζπηυηδηα ζηζξ δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ 

ηςκ ιαεδηχκ. Γζα αοηυκ ημκ θυβμ ήδδ ηαηά ηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ηδκ πνμεημζιαζία ηςκ 

οπμρήθζςκ εηπαζδεοηζηχκ δίκεηαζ ζδζαίηενδ έιθαζδ ζηδκ δζαιυνθςζδ ιζαξ ζηάζδξ θνμκηίδαξ 

απέκακηζ ζημ παζδί ηαζ ζηδκ ηαθθζένβεζα δοκαημηήηςκ έηθναζδξ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ηαζ υπζ 

ηυζμ ζηδκ εηιάεδζδ ηαζ ζηδκ εθανιμβή ζοβηεηνζιέκςκ δζδαηηζηχκ ιεευδςκ. 

Ακαθενυιαζηε ζηδκ ζοκέπεζα ζε ιενζηέξ απυ ηζξ εκαθθαηηζηέξ πνμηάζεζξ, μζ μπμίεξ 

ένπμκηαζ κα οπμηαηαζηήζμοκ ηζξ παναδμζζαηέξ εηπαζδεοηζηέξ πνμζεββίζεζξ ηαζ μζ μπμίεξ έπμοκ 

θίβμ ή πμθφ ακενςπζζηζηή πνμζά. 

 

1.2.1. Δθπαίδεπζε ηεο ζπλεπίδξαζεο  

Ζ εηπαίδεοζδ ηδξ ζοκεπίδναζδξ (confluent education) απμηεθεί ιζα βκήζζα ακενςπζζηζηή 

ακηίδναζδ πνμξ ηδκ παναδμζζαηή εηπαίδεοζδ, δ μπμία πνμζπαεεί κα ζοβηενάζεζ ηαζ κα 
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μδδβήζεζ ζε ζοκεπίδναζδ ζοκαζζεδιαηζηέξ ηαζ βκςζηζηέξ πθεονέξ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ιάεδζδξ. 

Δπεζδή υιςξ δ παναδμζζαηή εηπαίδεοζδ δίκεζ ιεβάθδ έιθαζδ ζηδκ βκςζηζηή πθεονά, δ 

εηπαίδεοζδ ηδξ ζοκεπίδναζδξ δίκεζ ηδκ εκηφπςζδ υηζ πενζμνίγεηαζ ζηδκ ζοκαζζεδιαηζηή πθεονά 

ηδξ εηπαίδεοζδξ. Ζ εηπαίδεοζδ ηδξ ζοκεπίδναζδξ είκαζ ιάθθμκ έκα ζφκμθμ ζηάζεςκ πανά ιζα 

ζοβηεηνζιέκδ δζδαηηζηή ιέεμδμξ. Οζ ζπμοδαζυηενεξ απυ ηζξ ζηάζεζξ αοηέξ είκαζ μζ ελήξ: 

1. Πνμζακαημθζζιυξ πνμξ ηζξ δζαδζηαζίεξ. Σμ «ηί» ηδξ ιάεδζδξ, δδθ. ηα απμηεθέζιαηα ηδξ 

ιάεδζδξ, είκαζ θζβυηενμ ζδιακηζηά απυ ημ «πχξ».  

2. Έιθαζδ ζημκ αοημπνμζδζμνζζιυ ηαζ ζηδκ αοημδζάεεζδ. Ζ αοημκμιία, δ 

αοημηαηεφεοκζδ ηαζ δ αοημαλζμθυβδζδ παίνκμοκ ηδκ εέζδ ηδξ ιάεδζδξ ηαζ ηδξ αλζμθυβδζδξ, μζ 

μπμίεξ ηαηεοεφκμκηαζ απυ ημκ δάζηαθμ.  

3. Πνμηεναζυηδηα ζηα ζοκαζζεήιαηα. Σα ζοκαζζεήιαηα ηαζ ηα πνμζςπζηά αζχιαηα 

απμηεθμφκ ημκ πονήκα ηςκ πνμζπαεεζχκ ημο εηπαζδεοηζημφ, εηημπίγμκηαξ απυ ηδκ εέζδ αοηή ηζξ 

αθδνδιέκεξ, ακηζηεζιεκζηέξ ηαζ απνυζςπεξ πνμζεββίζεζξ.  

4. Δκεάννοκζδ ηδξ πνςημηοπίαξ ηαζ ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ.  

5. Πνμζςπζηή ακάπηολδ. ημ επίηεκηνμ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ ανίζηεηαζ δ 

ακάπηολδ ημο αηυιμο ςξ πνμζχπμο ηαζ υπζ δ μζηεζμπμίδζδ ηςκ πενζεπμιέκςκ ηδξ δζδαζηαθίαξ. 

 

1.2.2. Γηδαζθαιία αμηώλ 

φιθςκα ιε ιία πνυζθαηδ αιενζηακζηή ένεοκα δ πθεζμκυηδηα ηςκ εηπαζδεοηζηχκ (ημ 

95%) ζοιιενίγεηαζ ηδκ ακαβηαζυηδηα ζοζηδιαηζηήξ δζδαζηαθίαξ αλζχκ ζημ ζπμθείμ. Σμ εέια 

αοηυ ςζηυζμ ζογδηείηαζ πμθφ έκημκα υπζ ιυκμκ ζηδκ Αιενζηή, αθθά ηαζ ζε παβηυζιζμ επίπεδμ. 

Σμ έκα ζηναηυπεδμ οπμζηδνίγεζ υηζ βζα ηδκ δζδαζηαθία αλζχκ οπεφεοκδ (πνέπεζ κα) είκαζ δ 

μζημβέκεζα ηαζ δεοηενεουκηςξ δ εηηθδζία ηαζ άθθμζ ακάθμβμζ εεζιμί, μπυηε ζημ ζπμθείμ 

απμιέκεζ δ εοεφκδ βζα ηδκ δζδαζηαθία ιαεδιάηςκ ηαζ ηδκ ιεηάδμζδ βκχζεςκ, εκχ απυ ημ άθθμ 

ζηναηυπεδμ, ζημ μπμίμ ζοβηαηαθέβμκηαζ ηαζ μζ ακενςπζζηέξ, οπμζηδνίγεηαζ υηζ δ δζδαζηαθία 

αλζχκ απμηεθεί ααζζηή εοεφκδ ηαζ ζημπυ ημο ζπμθείμο.  

 

1.2.3. Ζ αλνηρηή ηάμε 

Πνζκ απυ ιενζηέξ δεηαεηίεξ δ «ακμζπηή ηάλδ» ή «ακμζπηή εηπαίδεοζδ» ήηακ υνμζ ηδξ 

ιυδαξ. Ζ ακμζπηή ηάλδ δζαθένεζ απυ ηδκ ζοιααηζηή ή παναδμζζαηή ηάλδ ζε πμθθά ζδιεία. 

Πνχηα-πνχηα μζ ααζζημί ζημπμί ηδξ ακμζπηήξ εηπαίδεοζδξ (π.π. πνμζςπζηή ακάπηολδ, ηνζηζηή 

ζηέρδ, ζοκενβαζία, δζάεεζδ βζα δζά αίμο εηπαίδεοζδ) δεκ ζοιπίπημοκ ιε ημοξ ζημπμφξ ηδξ 

παναδμζζαηήξ εηπαίδεοζδξ. Πένα απυ αοηυ ζηδκ ακμζπηή εηπαίδεοζδ ημ ζδιακηζηυηενμ 

πνυζςπμ είκαζ μ ιαεδηήξ ηαζ υπζ μ εηπαζδεοηζηυξ. Ζ ακμζπηή ηάλδ ηέθμξ δεκ πνμζημθθάηαζ ηαζ 

δεκ αημθμοεεί οπμπνεςηζηά ημ ζζπφμκ ακαθοηζηυ πνυβναιια. 
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1.2.4. πλεξγαηηθή κάζεζε 

Οζ θυβμζ βζα ημοξ μπμίμοξ πνμηζιάηαζ απυ εηπαζδεοηζημφξ ηονίςξ ηδξ ακενςπζζηζηήξ 

πνμζέββζζδξ δ ζοκενβαηζηή ιάεδζδ είκαζ πμθθμί. Ο ααζζηυηενμξ θυβμξ είκαζ ααεζά ζδεμθμβζηυξ: 

Απυ ηδκ ζοκενβαζία ελανηάηαζ δ πεναζηένς επζαίςζδ ημο ακενχπμο πάκς ζηδκ βδ ηαζ δ 

επζαίςζδ ηδξ βδξ ιέζα ζημ ζφιπακ. Ακ ςζηυζμ μ θυβμξ αοηυξ θαίκεηαζ απυιαηνμξ, οπάνπμοκ 

άθθμζ ελίζμο ζζπονμί αθθά ηαζ πνμθακείξ. Υςνίξ ηδκ ζοκενβαζία π.π. είκαζ αδφκαημκ κα 

θεζημονβήζεζ δ δδιμηναηία. Ζ ζοκενβαζία ιε άθθα θυβζα είκαζ μπςζδήπμηε απαναίηδηδ βζα ηδκ 

πμθζηζηή ηαζ μζημκμιζηή επζαίςζδ. ε έκα αηυιδ εββφηενμ επίπεδμ δ ζοκενβαηζηή ιάεδζδ 

ιπμνεί κα αμδεήζεζ ζηδκ μοζζαζηζηή απμδέζιεοζδ ηαζ απελάνηδζδ ημο ιαεδηή απυ ημκ 

δάζηαθμ. Πανάθθδθα ιπμνεί κα ζοιαάθεζ ζηδκ εκζςιάηςζδ ιαεδηχκ ιε εζδζηέξ ακάβηεξ ή 

άθθεξ ζδζαζηενυηδηεξ ζημκ ημνιυ ηδξ ηακμκζηήξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ζηδκ οπένααζδ ηςκ 

ζηενεμηφπςκ ηαζ ηςκ πνμηαηαθήρεςκ απέκακηζ ζε ιαεδηέξ ιε δζαθμνεηζηυ πμθζηζζιζηυ 

οπυααενμ. Γζα αοηυ ελάθθμο εεςνείηαζ ςξ δ ηαηαθθδθυηενδ ιέεμδμξ ηδξ δζαπμθζζηζζιζηήξ 

εηπαίδεοζδξ. Έκακ ελίζμο ζδιακηζηυ θυβμ ηέθμξ απμηεθεί ημ βεβμκυξ υηζ πνμηζιάηαζ ζπεδυκ 

μιυθςκα απυ υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ. ηακ π.π. ζηα πθαίζζα ιζαξ ένεοκαξ νςηήεδηακ ιαεδηέξ απυ 

ηδκ Γενιακία, ημκ Κακαδά ηαζ ημ Ηνάκ βζα ηδκ ιέεμδμ δζδαζηαθίαξ ηαζ ιάεδζδξ πμο 

πνμηζιμφζακ, ζε πμθφ ορδθά πμζμζηά απάκηδζακ υηζ πνμηζιμφκ ηδκ ζοκενβαηζηή ιάεδζδ. 

 

1.3. Άιιεο κνξθέο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο 

Ακάιεζα ζημκ εηπαζδεοηζηυ, ζημκ ιαεδηή, ζηα πενζεπυιεκα ηαζ ζηα ιέζα δζδαζηαθίαξ 

ακαπηφζζμκηαζ δζάθμνεξ ζπέζεζξ, μζ μπμίεξ επδνεάγμκηαζ ηονίςξ απυ ημκ νυθμ ηςκ εηαίνςκ ηδξ 

δζδαηηζηήξ δζαδζηαζίαξ (εηπαζδεοηζημφ ηαζ ιαεδηχκ) ζηα πθαίζζα ηδξ ιεηαλφ ημοξ επζημζκςκίαξ 

ηαζ μζ μπμίεξ ζε ηεθζηή ακάθοζδ επδνεάγμοκ ηδκ ιμνθή ηδκ μπμία παίνκεζ δ δζδαζηαθία. Έηζζ μζ 

δζαθμνεηζημί νυθμζ επζημζκςκίαξ μδδβμφκ ηαζ ζε δζαθμνεηζηέξ ιμνθέξ δζδαζηαθίαξ, ηζξ μπμίεξ μζ 

εζδζημί ηαηαηάζζμοκ ζε ηέζζενζξ ηαηδβμνίεξ: 

α. δαζηαθμηεκηνζηέξ, 

α. ιαεδημηεκηνζηέξ, 

β. ιεζηηέξ ηαζ 

δ. μιαδμηεκηνζηέξ. 

Γεκ είκαζ αζθαθχξ ιυκμκ μζ μιαδμηεκηνζηέξ ιμνθέξ εηείκεξ μζ μπμίεξ ακηαπμηνίκμκηαζ 

ηυζμ πνμξ ηζξ ζφβπνμκεξ εεςνίεξ ηδξ ιάεδζδξ υζμ ηαζ πνμξ ακενςπζζηζηέξ πνμζεββίζεζξ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ. θεξ μζ ιμνθέξ δζδαζηαθίαξ πνμζθένμκηαζ βζα κα μδδβήζμοκ ζε απμηεθεζιαηζηή 

ιάεδζδ, εθυζμκ μ εηπαζδεοηζηυξ αλζμπμζήζεζ ηζξ βκχζεζξ απυ ηζξ εηάζημηε ηαηάθθδθεξ εεςνίεξ 

ιάεδζδξ ηαζ ηζξ ακενςπζζηζηέξ πνμζεββίζεζξ. Γζα αοηυκ ημκ θυβμ εεςνμφιε απαναίηδημ κα 

ακαθενεμφιε επίζδξ ζηζξ δαζηαθμηεκηνζηέξ, ζηζξ ιαεδημηεκηνζηέξ ηαζ ζηζξ ιεζηηέξ ιμνθέξ 

δζδαζηαθίαξ ηαζ ιάεδζδξ. 
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1.3.1. Γαζθαινθεληξηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο 

Πνυηεζηαζ βζα ιμνθέξ δζδαζηαθίαξ ηαηά ηζξ μπμίεξ ηδκ πνςημαμοθία δνάζδξ ηαζ 

επζημζκςκίαξ έπεζ απμηθεζζηζηά ζπεδυκ μ εηπαζδεοηζηυξ, εκχ μ νυθμξ ηςκ ιαεδηχκ ελακηθείηαζ 

ζηδκ πνμζεηηζηή παναημθμφεδζδ ηαζ ηδκ αηνζαή ηαηαβναθή ζηδκ ικήιδ ημοξ ηςκ ζημζπείςκ ηα 

μπμία πανμοζζάγεζ μ εηπαζδεοηζηυξ. Ζ δαζηαθμηεκηνζηή ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ παίνκεζ 

ηδκ ιμνθή ηδξ ιεηςπζηήξ δζδαζηαθίαξ, ηαηά ηδκ μπμία μ εηπαζδεοηζηυξ αθέπεζ ηαηά ιέηςπμκ 

ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ημοξ πανμοζζάγεζ ημ ιάεδια.  

Ζ ιεηςπζηή δζδαζηαθία ακάβεηαζ ηονίςξ ζημκ Κμιέκζμ (1592-1670). φιθςκα ιε ιία 

ααζζηή ημο ακενςπμθμβζηή άπμρδ, βζα κα βίκεζ μ άκενςπμξ βκήζζμ ηέηκμ ημο Θεμφ, πνέπεζ κα 

ιμνθςεεί. ηδκ επμπή ημο υιςξ δ δζδαζηαθία βζκυηακ ηαηά ιυκαξ ηαζ απμηεθμφζε πνμκυιζμ ηςκ 

ανζζημηναηχκ. Σα παζδζά ηδξ ιεβάθδξ ιάγαξ ημο θαμφ δεκ ιπμνμφζακ κα ιμνθςεμφκ, δζυηζ δ 

ιυνθςζδ ζημίπζγε αηνζαά. Ο Κμιέκζμξ ζηέθεδηε θμζπυκ υηζ εα ήηακ πμθφ πναηηζηυ ηαζ 

μζημκμιζηυ έκαξ εηπαζδεοηζηυξ (πδβή ηαζ πμιπυξ βκχζδξ) κα ιεηαδίδεζ ηδκ βκχζδ ζε πμθθμφξ 

ιαεδηέξ (δέηηεξ), δζυηζ υθμζ μζ δέηηεξ παίνκμοκ ηδκ ίδζα βκχζδ, πςνίξ κα ηδκ ιμζνάγμκηαζ. Με 

αοηυκ ημκ ηνυπμ ηαεζενχεδηε μ εεζιυξ ημο ζπμθείμο ηαζ δ ιεηςπζηή δζδαζηαθία. Ο Κμιέκζμξ 

υιςξ οπμζηήνζγε μνεχξ υηζ μζ ιαεδηέξ πνέπεζ κα είκαζ ημο ίδζμο βκςζηζημφ ηαζ ακηζθδπηζημφ 

επζπέδμο (πναθ. H. Gudjons, 2000, 9 η.η.).  

Καηά ημκ 18μ ηαζ ημκ 19μ αζχκα, υηακ δ ζπμθζηή θμίηδζδ έβζκε ζε πμθθέξ πχνεξ 

οπμπνεςηζηή, δ ιεηςπζηή δζδαζηαθία ηαεζενχεδηε ςξ δ ιμκαδζηή ζπεδυκ ιμνθή δζδαζηαθίαξ, 

δζυηζ ελαζθάθζγε ηδκ δοκαηυηδηα κα ακηζιεηςπζζεεί απμηεθεζιαηζηά δ έθθεζρδ πμθθχκ ηαζ 

ζηακχκ εηπαζδεοηζηχκ. Βαζζηή ιμκάδα ηδξ ζπμθζηήξ μνβάκςζδξ απμηέθεζε δ ζπμθζηή ηάλδ. Με 

ηδκ ζοιπθήνςζδ ημο 6μο έημοξ ηδξ δθζηίαξ ηα παζδζά οπμπνεχκμκηακ κα εββναθμφκ ζημ ζπμθείμ, 

ηα αβυνζα ζημ αννέκςκ ηαζ ηα ημνίηζζα ζημ εδθέςκ, αθμφ δ ζοκεηπαίδεοζδ ηςκ δφμ θφθςκ 

ηαεζενχεδηε πμθφ ανβυηενα. ηδκ αίεμοζα δζδαζηαθίαξ μζ ιαεδηέξ ηάεμκηακ δφμ-δφμ ή ηνεζξ-

ηνεζξ ζηα εοεοβναιιζζιέκα μνζγμκηίςξ ηαζ ηαεέηςξ ενακία ιε ημ ιέηςπμ ζηναιιέκμ πνμξ ημκ 

πίκαηα, ηδκ έδνα ηαζ ηονίςξ ημκ δάζηαθμ. Απυ ημκ πνμζακαημθζζιυ αοηυκ ηςκ ιαεδηχκ ιε 

ιέηςπμ πνμξ ημκ δάζηαθμ πνμήθεε ηαζ δ μκμιαζία "ιεηςπζηή" δζδαζηαθία. Ζ έδνα ημο 

εηπαζδεοηζημφ, ημπμεεηδιέκδ πάκς ζε εζδζηυ αάενμ, ηυκζγε ηδκ αοεεκηία ημο, εκχ πανάθθδθα 

ημο επέηνεπε κα εθέβπεζ εφημθα ηδκ ηάλδ. Οζ εέζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ήηακ ζηαεενέξ, έηζζ χζηε μ 

εηπαζδεοηζηυξ κα δζαπζζηχκεζ ιε ιζα βνήβμνδ ιαηζά ημοξ απυκηεξ. 

ηδκ ιεηςπζηή δζδαζηαθία μ εηπαζδεοηζηυξ πανμοζζάγεζ ηδκ φθδ, δζδβείηαζ, δείπκεζ, 

βνάθεζ, ηαεμδδβεί, επμπηεφεζ ημοξ ιαεδηέξ, οπμαάθθεζ ενςηήζεζξ ηθπ. Ο ιαεδηήξ ηάεεηαζ 

ήζοπμξ ζημ ενακίμ ημο, αημφεζ πνμζεηηζηά, ακηζβνάθεζ, ιζιείηαζ, θακηάγεηαζ, εοιάηαζ, παναηδνεί 

ηαζ εηηεθεί υ,ηζ ημο θέεζ μ εηπαζδεοηζηυξ. Σμ ααζζηυηενμ πθεμκέηηδια ηδξ ιεηςπζηήξ 

δζδαζηαθίαξ είκαζ υηζ έπεζ πμθφ παιδθυ ηυζημξ ηαζ έηζζ δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα κα ιμνθςεμφκ 

πθαηζά ζηνχιαηα ημο θαμφ. Δπίζδξ ζε πενίπηςζδ ηαηά ηδκ μπμία εέθμοιε κα απεοεοκεμφιε ηαζ 

κα ηαθθζενβήζμοιε ηα ζοκαζζεήιαηα ηςκ ιαεδηχκ, δ ιεηςπζηή δζδαζηαθία έπεζ ζοκήεςξ ηαθά 

απμηεθέζιαηα ζε ζπέζδ ιε άθθεξ ιμνθέξ δζδαζηαθίαξ.  
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Σα ααζζηά ιεζμκεηηήιαηα ηδξ ιεηςπζηήξ δζδαζηαθίαξ είκαζ: 

α. Δίκαζ δαζηαθμηεκηνζηή. Ο εηπαζδεοηζηυξ απμηεθεί ημκ απυθοημ ιμκάνπδ ηδξ ηάλδξ. 

Αοηυξ ακαθαιαάκεζ ηάεε πνςημαμοθία, επζθέβεζ ηα εέιαηα, δζδάζηεζ ιε ιμκυθμβμ, ακαεέηεζ 

ενβαζίεξ, απεοεφκεζ ενςηήζεζξ, πνμζθένεζ βκχζεζξ ηαζ επζαάθθεζ ηδκ πεζεανπία. οβηεκηνχκεζ 

ηα πάκηα βφνς απυ ημκ εαοηυ ημο ηαζ απυ αοηυκ εηπμνεφμκηαζ υθεξ μζ δζδαηηζηέξ εκένβεζεξ ηαζ μζ 

ιαεδζζαηέξ δναζηδνζυηδηεξ. Ο ιαεδηήξ είκαζ πνμζημθθδιέκμξ ζημ αζαθίμ ηαζ ζηα πείθδ ημο 

εηπαζδεοηζημφ. Καηαδζηάγεηαζ ζε παεδηζηή αηνυαζδ, ακακηίννδηδ οπαημή ηαζ οπμηεθή 

ελάνηδζδ. Διπεζνζηέξ ένεοκεξ έδεζλακ υηζ ζηδκ ιεηςπζηή δζδαζηαθία ζζπφεζ μ ηακυκαξ ηςκ 2/3. 

φιθςκα ιε ημκ ηακυκα αοηυκ εηπαζδεοηζηυξ ηαζ ιαεδηέξ επζημζκςκμφκ ιεηαλφ ημοξ ηα 2/3 ηδξ 

δζδαηηζηήξ χναξ ηαζ απυ αοηά ηα 2/3 ημο πνυκμο ιζθάεζ ιυκμ μ εηπαζδεοηζηυξ. Ακ οπμθμβίζμοιε 

ηδκ δζδαηηζηή χνα ζε 45 θεπηά, ζε ιία ηάλδ ιε 30 ιαεδηέξ μ πνμζςπζηυξ πνυκμξ μ μπμίμξ 

ακαθμβεί ζε ηάεε ιαεδηή είκαζ 20 δεοηενυθεπηα(45.2/3 = 30.1/3 = 10:30 = 20 δεοηενυθεπηα). 

Δπεζδή υιςξ ζοιααίκεζ ιενζημί ηαθμί ιαεδηέξ κα ιμκμπςθμφκ ημκ θίβμ αοηυκ πνυκμ, αοηυ 

ζδιαίκεζ υηζ μζ πενζζζυηενμζ ιαεδηέξ έπμοκ ζπάκζα ηδκ εοηαζνία κα ιζθήζμοκ. 

α. Ζ επζημζκςκία εηπαζδεοηζημφ ηαζ ιαεδηχκ είκαζ ιμκυδνμιδ. Ο εηπαζδεοηζηυξ 

"εηπέιπεζ" ηαζ μζ ιαεδηέξ "δέπμκηαζ' ηζξ βκχζεζξ. Ζ εθεφεενδ επζημζκςκία, δ ακηαθθαβή 

απυρεςκ, δ ζοκενβαζία, δ ζογήηδζδ ιε επζπεζνήιαηα απμηεθμφκ ελαίνεζδ. Ζ αμήεεζα ηαζ δ 

ζοιπανάζηαζδ ζημκ ζοιιαεδηή ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ υπζ ιυκμκ δεκ βίκεηαζ ακεηηή, αθθά ηαζ 

ηζιςνείηαζ, δζυηζ δεκ επζηνέπεζ ζημκ δάζηαθμ κα "αβάθεζ ημ πνυβναιια". 

β. Ζ δζδαζηαθία είκαζ μιμζυιμνθδ. Πνμτπμηίεεηαζ εζθαθιέκςξ υηζ δ ηάλδ είκαζ 

μιμζμβεκήξ ηαζ βζα αοηυ μ εηπαζδεοηζηυξ απεοεφκεηαζ ζε υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ. 

θεξ μζ πνμζπάεεζεξ πνμζανιυγμκηαζ ζημκ μοζζαζηζηχξ ακφπανηημ "ιέζμ ιαεδηή". Οζ αημιζηέξ 

δζαθμνέξ αβκμμφκηαζ ηαζ πανααθέπμκηαζ ηαζ δ απαίηδζδ βζα αβςβή "επί ιέηνς" παναιεθείηαζ. 

δ. Σα ηίκδηνα ιάεδζδξ είκαζ ελςηενζηά. ήιενα δ Γζδαηηζηή πνμζπαεεί κα ζηδνίλεζ ηδκ 

ιάεδζδ ζημ ζπμθείμ ηαηά ημ δοκαηυκ ζε εζςηενζηά ηίκδηνα ιάεδζδξ. 

Ο ιμκυθμβμξ είκαζ δ ηονίανπδ ιμνθή επζημζκςκίαξ ζηζξ δαζηαθμηεκηνζηέξ ιμνθέξ 

δζδαζηαθίαξ. ηδκ ιμνθή αοηή αζηήεδηε έκημκδ ηνζηζηή απυ ημ ζφβπνμκμ ζπμθείμ, δζυηζ α. 

ζηδνίγεηαζ ζηδκ εζθαθιέκδ ακηίθδρδ υηζ υθμζ μζ ιαεδηέξ έπμοκ ηζξ ίδζεξ ακάβηεξ πθδνμθυνδζδξ, 

α. δεκ πνμζθένεζ ζημοξ ιαεδηέξ εοηαζνίεξ αοηεκένβεζαξ ηαζ άζηδζδξ ηςκ ημζκςκζηχκ 

ζηακμηήηςκ ημοξ, β. δζανηεί ζοκήεςξ πενζζζυηενμ απυ υζμ ακηέπεζ δ πνμζμπή ημο ιαεδηή ηαζ δ. 

οπδνεηεί ιυκμκ ηδκ πθδνμθυνδζδ ηαζ δεκ πνμάβεζ ζηακυηδηεξ μφηε ακαπηφζζεζ ζηάζεζξ. θμζ 

ςζηυζμ ζπεδυκ μζ παζδαβςβμί δεκ απμηθείμοκ ηδκ πενζμνζζιέκδ πνήζδ ημο ιμκμθυβμο, δζυηζ 

πζζηεφμοκ υηζ πνμαθήιαηα δδιζμονβμφκηαζ ιε ηδκ δζάνηεζα ηαζ ηδκ ζοπκυηδηα ηδξ πνήζδξ ημο, 

υπςξ άθθςζηε δδιζμονβμφκηαζ ηαζ ιε ηδκ απμηθεζζηζηή πνήζδ ηάεε άθθδξ ιμνθήξ επζημζκςκίαξ. 

Ακηίεεηα υηακ μ ιμκυθμβμξ είκαζ ζφκημιμξ ηαζ εκέπεζ ημ ζημζπείμ ημο εκεμοζζαζιμφ, 

πνμαθδιαηίγεζ ηαζ εκενβμπμζεί ημκ ιαεδηή ηαζ αεθηζχκεζ ηα ιαεδζζαηά απμηεθέζιαηα.  

Πενζπηχζεζξ ηαηά ηζξ μπμίεξ πνμηζιάηαζ ή είκαζ ακαπυθεοηηδ δ πνήζδ ημο δζδαζηαθζημφ 

ιμκμθυβμο: 
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1. ηακ μ εηπαζδεοηζηυξ εέθεζ κα δδιζμονβήζεζ πνμαθδιαηζζιυ ζημοξ ιαεδηέξ. 

2. ηακ εέθεζ κα ηάκεζ εζζαβςβή ζε έκα εέια ηα μπμίμ εα ελεηαζεεί ζηδκ ζοκέπεζα ιε 

άθθεξ ιμνθέξ δζδαζηαθίαξ. 

3. ηακ εέθεζ ζε ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια κα ακαηεθαθαζχζεζ έκα ιάεδια. 

4. ηακ μζ πθδνμθμνίεξ ηζξ μπμίεξ πνεζάγμκηαζ μζ ιαεδηέξ είκαζ δφζημθμ κα εονεεμφκ ιε 

άθθμκ ηνυπμ. 

5. ηακ μζ πθδνμθμνίεξ μζ μπμίεξ πανέπμκηαζ δεκ είκαζ ακαβηαίμ κα ζοβηναηδεμφκ επί 

ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια. 

6. ηακ μ εηπαζδεοηζηυξ ή μ ιαεδηήξ δζδβμφκηαζ ιία πνμζςπζηή ημοξ ειπεζνία. 

7. ηακ οπάνπεζ έθθεζρδ δζδαηηζημφ πνυκμο ηαζ απμηθείμκηαζ ηαη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ άθθεξ 

πζμ πνμκμαυνεξ ιμνθέξ δζδαζηαθίαξ. 

8. ηακ δ δζδαζηαθία ακαθένεηαζ ζε έκκμζεξ ηαζ ανπέξ μζ μπμίεξ δεκ είκαζ ηαηακμδηέξ ιε 

ηδκ πνχηδ πνμζέββζζδ. 

9. ηακ δ δζδαζηαθία ακαθένεηαζ ζε ζζημνζηά βεβμκυηα ηαζ ημζκςκζηέξ ηαηαζηάζεζξ, αλίεξ, 

ζηάζεζξ μζ μπμίεξ επζδέπμκηαζ πμθθέξ ενιδκείεξ ηαζ αλζμθμβήζεζξ. 

10. ηακ μ εηπαζδεοηζηυξ εέθεζ κα αθδβδεεί ιφεμοξ, παναιφεζα ηαζ θασηέξ έκηεπκεξ 

ζζημνίεξ ζηα παζδζά βζα δζδαηηζημφξ ή ροπαβςβζημφξ θυβμοξ. 

Ακάθμβα ιε ημ πενζεπυιεκμ ή ηζξ άθθεξ εκένβεζεξ μζ μπμίεξ ζοκμδεφμοκ ηδκ ιμκμθμβζηή 

δζδαζηαθία δζαηνίκμοιε ηα ελήξ είδδ: 

1. Μμκμθμβζηή - αθδβδιαηζηή δζδαζηαθία 

2. Μμκμθμβζηή - πενζβναθζηή δζδαζηαθία 

3. Μμκμθμβζηή - επζδεζηηζηή δζδαζηαθία 

4. Μμκμθμβζηή - επελδβδιαηζηή δζδαζηαθία 

 

1.3.2. Μαζεηνθεληξηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο 

Μεηά απυ ηδκ ημπενκίηεζα ζηνμθή ηδκ μπμίακ επέθενε δ Νέα Αβςβή ζηδκ παζδαβςβζηή 

ζηέρδ ηαζ ζηδκ δζδαηηζηή πνάλδ ημ ζπμθείμ ιεηαηίκδζε ημ ηέκηνμ αάνμοξ απυ ημκ δάζηαθμ ζημκ 

ιαεδηή ηαζ έβζκε, απυ δαζηαθμηεκηνζηυ πμο ήηακ επί αζχκεξ, ιαεδημηεκηνζηυ. Οζ ζπέζεζξ ηςκ 

ιαεδηχκ πνμξ ημκ εηπαζδεοηζηυ ακαααειίγμκηαζ ηαζ βίκμκηαζ απυ ζπέζεζξ ηαηςηένμο πνμξ 

ακχηενμ ζπέζεζξ δζαθεηηζηήξ επζημζκςκίαξ ζζυηζιςκ εηαίνςκ, εκχ μζ ζπέζεζξ πνμξ ημ δζδαηηζηυ 

ακηζηείιεκμ ιεηαηνέπμκηαζ απυ ζπέζεζξ ακαπαναβςβήξ ηδξ βκχζδξ ζε ζπέζεζξ παναβςβήξ ηδξ 

βκχζδξ. ηδκ ηαηδβμνία ηςκ ιαεδημηεκηνζηχκ ή δζενεοκδηζηχκ δζδαζηαθζχκ οπάβμκηαζ α. δ 

δζαθεηηζηή ιμνθή ηαζ α. δ ελενεοκδηζηή ιμνθή. 

 

1.3.3. Μεηθηέο κνξθέο δηδαζθαιίαο 

Πνυηεζηαζ βζα ιμνθέξ δζδαζηαθίαξ ηαηά ηζξ μπμίεξ ζηδκ επζημζκςκία ηαηά ηδκ επελενβαζία 

ηδξ φθδξ ζοιιεηέπμοκ ηυζμ μ εηπαζδεοηζηυξ υζμ ηαζ μ ιαεδηήξ. Οκμιάγμκηαζ "ιεζηηέξ", δζυηζ 
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εκενβμπμζμφκηαζ ηαζ μ εηπαζδεοηζηυξ ηαζ μ ιαεδηήξ ηαζ εεςνμφκηαζ ςξ ημ εκδζάιεζμ ζηάδζμ 

ιεηάααζδξ απυ ηζξ δαζηαθμηεκηνζηέξ ζηζξ ιαεδημηεκηνζηέξ ιμνθέξ δζδαζηαθίαξ. Πνέπεζ ςζηυζμ 

κα ζδιεζχζμοιε υηζ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ ζηζξ ιεζηηέξ ιμνθέξ δζδαζηαθίαξ ελαημθμοεεί κα 

παναιέκεζ ηονίανπμξ μ έθεβπμξ ημο εηπαζδεοηζημφ. Κονίανπμ ζημζπείμ ηςκ ιεζηηχκ ιμνθχκ 

δζδαζηαθίαξ είκαζ μ δζάθμβμξ. Οζ πζμ ζοκήεεζξ ιμνθέξ ιεζηηχκ ιμνθχκ δζδαζηαθίαξ είκαζ α. δ 

ιμνθή ηδξ ενςηαπυηνζζδξ, α. δ ιαζεοηζηή ιμνθή ηαζ β. δ ιμνθή ηδξ πανυηνοκζδξ.  

 

1.3.3.1. Δξσηεκαηηθή κνξθή δηδαζθαιίαο  

ηδκ ιμνθή αοηή μ ιαεδηήξ ζοιιεηέπεζ εκενβχξ ζε υθεξ ηζξ θάζεζξ ηδξ δζδαζηαθίαξ, ζε 

ακηίεεζδ πνμξ ηζξ πνμδβμφιεκεξ ιμνθέξ, ηαηά ηζξ μπμίεξ παναιέκεζ ςξ επί ημ πθείζημκ αδνακήξ. 

Ζ ζοιιεημπή ημο ιαεδηή λεηζκάεζ απυ ηδκ απθή απάκηδζδ ζηζξ ενςηήζεζξ ημο εηπαζδεοηζημφ ηαζ 

θηάκεζ ζε πμθοζφκεεηεξ ιμνθέξ ζοκενβαζίαξ ζηα πθαίζζα ημο δζαθυβμο. Ζ ενςηδιαηζηή ιμνθή 

παίνκεζ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ ηδκ ιμνθή ημο ελεθζζζυιεκμο δζαθυβμο. ηδκ ιμνθή αοηή ημο 

δζαθυβμο μ εηπαζδεοηζηυξ επζπεζνεί ιε ιζηνέξ ηαζ αθθεπάθθδθεξ ενςηήζεζξ κα ηαεμδδβήζεζ ημκ 

ιαεδηή ζηδκ απυηηδζδ βκχζεςκ ηαζ βεκζηυηενα ζηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ ηδξ δζδαζηαθίαξ, μζ 

μπμίμζ ανίζημκηαζ ιέζα ζηδκ ζηέρδ ημο εηπαζδεοηζημφ, δεκ ζοκεζδδημπμζμφκηαζ υιςξ απυ ημκ 

ιαεδηή. Γζα αοηυ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ μζ ενςηήζεζξ πνμδίδμοκ ή ειπενζέπμοκ ηδκ απάκηδζδ, 

πενζμνίγμκηαξ ηαη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ ηδκ αοηεκένβεζα ηαζ ηδκ πκεοιαηζηή δναζηδνζυηδηα ηςκ 

ιαεδηχκ. 

οκήεςξ ζζπφεζ δ δζαπίζηςζδ υηζ μζ πεπεζναιέκμζ εηπαζδεοηζημί πνδζζιμπμζμφκ ηδκ 

ενχηδζδ πμθφ πενζζζυηενμ απυ υ,ηζ μζ ανπάνζμζ. Γεκζηχξ δ πνήζδ ηςκ ενςηαπμηνίζεςκ 

εεςνείηαζ ςξ έκα ααζζηυ ενβαθείμ ημο εηπαζδεοηζημφ. Σμ ηονζυηενμ πθεμκέηηδια αεααίςξ 

έβηεζηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ ιε ηζξ ενςηαπμηνίζεζξ βίκεηαζ πζμ εκδζαθένμκ ημ ιάεδια. Δπίζδξ 

ζδιακηζηυ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ ιε ηζξ ενςηαπμηνίζεζξ μ εηπαζδεοηζηυξ δίκεζ άιεζδ 

επακαηνμθμδυηδζδ ζημοξ ιαεδηέξ, δ μπμία ςξ βκςζηυκ ζοιαάθθεζ ζηδκ δναζηδνζμπμίδζδ ηςκ 

ηζκήηνςκ ιάεδζδξ. Δλάθθμο δζαπζζηχκεηαζ υηζ αοηά πμο ιαεαίκμοκ μζ ιαεδηέξ ιε 

ενςηαπμηνίζεζξ επζηνέπμοκ ιεβαθφηενδ ιεηααίααζδ ηδξ ιάεδζδξ απυ εηείκα πμο ιαεαίκμοκ ιε 

αάζδ ηδκ δζάθελδ ημο εηπαζδεοηζημφ ή ηδκ αημιζηή ημοξ ιάεδζδ απυ έκα αζαθίμ. 

Καηδβμνίεξ ενςηήζεςκ: 

1. Ακάηθδζδξ δεδμιέκςκ 

  π.π. Πμζα είκαζ δ πνςηεφμοζα ηδξ Ηηαθίαξ; 

2. Οκμιαζίαξ 

  π.π. Πχξ θέβμκηαζ ηα μζηά ημο αναπίμκα ημο πενζμφ ιαξ; 

3. Παναηήνδζδξ 

  π.π. Σζ πνχια έπεζ δ πεηαθμφδα; 

4. Πεζεάνπδζδξ 

  π.π. Γζάκκδ, εα πάρεζξ κα ιζθάξ; 

5. Φεοδμ-ενχηδζδ 
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  (υηακ μ εηπαζδεοηζηυξ δεκ δδθχκεζ ηζ αηνζαχξ εέθεζ) 

  π.π. ηζ παναηδνμφιε εδχ; 

6. Τπμεεηζηή ενχηδζδ 

  π.π. Σζ εα ζοκέααζκε, ακ αφνζμ ηυααιε υθα ηα δέκηνα ηδξ βδξ; 

7. Ακαθμνάξ αζηζχκ 

  π.π. Γζαηί μζ άκενςπμζ ημο Σνίημο Κυζιμο ηάκμοκ πμθθά παζδζά; 

8. Αλζμθυβδζδξ 

  π.π. Πμζεξ απμδείλεζξ έπμοιε βζα ηδκ μνευηδηα ηδξ εεςνίαξ ηδξ ελεθίλεςξ; 

9. Δπίθοζδξ πνμαθδιάηςκ 

  π.π. Πχξ ιπμνμφιε κα αβάθμοιε ηζίπμονμ, ακ δεκ έπμοιε ημ ηαεζενςιέκμ 

ηαγάκζ;  

 

1.3.3.2. Ο ειεύζεξνο δηάινγνο 

Ο εθεφεενμξ δζάθμβμξ είκαζ ιία απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ ιμνθέξ δζδαζηαθίαξ, δζυηζ 

ζοιαάθθεζ ζηδκ δδιζμονβία εθεφεενςκ πνμζςπζημηήηςκ ηαζ βεκζηυηενα ζοκεζδδηχκ πμθζηχκ 

ιζαξ δδιμηναηζηήξ πμθζηείαξ. Γζα αοηυ ηαζ, υπςξ είκαζ εοκυδημ, δζάθμνα απμθοηανπζηά 

ηαεεζηχηα δεκ δζάηεζκηαζ εοκμσηχξ απέκακηί ημο. Πνέπεζ αεααίςξ κα ζδιεζχζμοιε υηζ δεκ 

πνμζθένμκηαζ ελίζμο υθα ηα ιαεήιαηα βζα ηδκ εθανιμβή ημο εθεφεενμο δζαθυβμο, π.π. ηα 

Μαεδιαηζηά, δ Φοζζηή, δ Γναιιαηζηή. Ακηίεεηα πζμ εφημθα εθανιυγεηαζ ζε υ,ηζ ζπεηίγεηαζ ιε 

πνμζςπζηέξ ειπεζνίεξ, ιε παναηδνήζεζξ ηαζ ιε αλζμθυβδζδ ακενχπζκςκ πνάλεςκ ηαζ ιμνθχκ 

ζοιπενζθμνάξ ηαεχξ ηαζ ζηδκ πενζμπή ηδξ δεζηήξ, ηδξ αζζεδηζηήξ ηαζ ηδξ ημζκςκζηήξ 

ζοιπενζθμνάξ.  

 

1.3.3.3. Η ζπδήηεζε 

Μία ιμνθή ημο εθεφεενμο δζαθυβμο απμηεθεί δ ζογήηδζδ. Ζ ζογήηδζδ ςξ ιέεμδμξ 

δζδαζηαθίαξ πνδζζιμπμζείηαζ ζοκήεςξ πενζζζυηενμ απυ υζμ ημ ζοκεζδδημπμζμφιε. Ηδζαίηενα δ 

εθεφεενδ ζογήηδζδ δίκεζ ηδκ εοηαζνία ζημοξ ιαεδηέξ κα εηθνάζμοκ ηζξ απυρεζξ ηαζ ηζξ ζδέεξ 

ημοξ ηαζ κα αημφζμοκ εηείκεξ ηςκ ζοιιαεδηχκ ημοξ. Πμθθέξ θμνέξ μζ δάζηαθμζ πνδζζιμπμζμφκ 

ζφκημιεξ αοευνιδηεξ ζογδηήζεζξ ςξ θοζζηή πνμέηηαζδ ηδξ ηεπκζηήξ ηςκ ενςηαπμηνίζεςκ. Γεκ 

ακαθενυιαζηε ζημ ζδιείμ αοηυ ζε αοηήξ ηδξ ιμνθήξ ηζξ ζογδηήζεζξ, αθθά επζηεκηνςκυιαζηε 

ζηδκ ζοκεζδδηή πνήζδ ηδξ ζογήηδζδξ ζηδκ ηάλδ. 

Οζ ζογδηήζεζξ εεςνμφκηαζ βεκζηχξ ςξ πνήζζιεξ ζηζξ παναηάης πενζπηχζεζξ: 

α. ηακ μζ απυρεζξ ηαζ μζ ειπεζνίεξ ηςκ ιαεδηχκ πνέπεζ κα βίκμοκ βκςζηέξ ζημκ 

εηπαζδεοηζηυ ή είκαζ ζδιακηζηέξ ηαζ πνήζζιεξ βζα ημοξ άθθμοξ ζοιιαεδηέξ ηδξ ηάλδξ.  

α. ηακ ημ εέια ειπενζέπεζ αλίεξ, ζηάζεζξ, ζοκαζζεήιαηα ηθπ. ηαζ υπζ απθχξ δεδμιέκα. 

ηακ π.π. δ ηάλδ ζογδηεί βζα ηα ζηενευηοπα ημο θφθμο ή βζα ημκ ναηζζζιυ. 
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β. ηακ είκαζ απαναίηδημ κα αζηδεμφκ μζ ιαεδηέξ ζηδκ δζαιυνθςζδ ή ζηδκ αλζμθυβδζδ 

απυρεςκ, υηακ π.π. ζογδημφιε βζα ηζξ επζπηχζεζξ ηδξ ακενβίαξ ζηα πθαίζζα ημο ιαεήιαημξ ηδξ 

Κμζκςκζμθμβίαξ. 

δ. Δίκαζ πνμθακέξ υηζ εέιαηα ηα μπμία ζηδνίγμκηαζ ζε ακηζηεζιεκζηά δεδμιέκα δεκ είκαζ 

ηαηάθθδθα βζα ηδκ ζογήηδζδ ςξ ιεευδμο δζδαζηαθίαξ. Ακηίεεηα είκαζ εκηεθχξ απαναίηδηδ, υηακ 

εέθμοιε κα δζαιμνθχζμοκ μζ ιαεδηέξ εειεθζςιέκεξ απυρεζξ βζα δζάθμνα ημζκςκζηά ηαζ 

επίηαζνα εέιαηα.  

 

1.3.3.4. Μαηεπηηθή δηδαζθαιία 

Ζ ιαζεοηζηή έπεζ ηζξ νίγεξ ηδξ ζηδκ ζςηναηζηή ιέεμδμ, δ μπμία δεκ πνμζθένεζ έημζιεξ 

βκχζεζξ, αθθά ενςηά ιε έκακ ζδζυηοπμ ηνυπμ, μ μπμίμξ δεκ πενζμνίγεζ ηδκ ζηέρδ, αθθά ακηίεεηα 

δζεονφκεζ ημκ μνίγμκηά ηδξ. Ο εηπαζδεοηζηυξ δεκ δζδάζηεζ ιε ηδκ ζοιααηζηή έκκμζα ημο υνμο, 

αθθά ιε ημκ δζάθμβμ αμδεάεζ ημκ ιαεδηή κα ανεζ ιυκμξ ημο ηδκ βκχζδ, πμο ηδκ λένεζ έηζζ ή 

αθθζχξ ςξ απείηαζια ηςκ αζχκζςκ ηαζ απυθοηςκ ζδεχκ. Ο εηπαζδεοηζηυξ θμζπυκ "εηιαζεφεζ" ηδκ 

αθήεεζα απυ ημκ ιαεδηή. Ο ηεθεοηαίμξ ηδκ ηομθμνεί ή ηδκ έπεζ θδζιμκήζεζ, πςνίξ κα ημ λένεζ. 

Βαζζηά ζηάδζα ηδξ ιεευδμο είκαζ α. δ εζνςκεία (πνμζπμζδηή άβκμζα), α. δ εθεβηηζηή ηαζ β. μ 

πκεοιαηζηυξ ηυημξ.  

 

1.4. Μέζνδνο δηδαζθαιίαο θαη απνηειεζκαηηθόηεηα κάζεζεο 

Ζ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ ιάεδζδξ ηςκ ιαεδηχκ ελανηάηαζ απυ πμθθμφξ πανάβμκηεξ. Οζ 

επζζηήιμκεξ πμθθέξ θμνέξ πνμζπάεδζακ κα δζενεοκήζμοκ ηδκ αανφηδηα δζάθμνςκ παναβυκηςκ, 

μζ μπμίμζ επδνεάγμοκ ηδκ ιάεδζδ. πςξ είκαζ εοκυδημ, δ κμδιμζφκδ εεςνήεδηε ηαηανπήκ ςξ μ 

ζδιακηζηυηενμξ πανάβμκηαξ, μ μπμίμξ επδνεάγεζ ηδκ ιάεδζδ. Γζάθμνμζ ενεοκδηέξ ημπμεεημφκ ημ 

επίπεδμ ηδξ ζοκάθεζαξ ηςκ δφμ παναβυκηςκ ζημ φρμξ ημο r=+0,40 ιέπνζ +0,60. Δπμιέκςξ δ 

κμδιμζφκδ ελδβεί ημ 16% ιε 36% ηδξ δζαηφιακζδξ ηδξ ιάεδζδξ (0,40 Υ 0,40 Υ 100 = 16 ηαζ 

0,60 Υ 0,60 Υ 100 = 36). πςξ είκαζ βκςζηυ ςζηυζμ, ημ «ελδβεί» δεκ ζδιαίκεζ «πνμηαθεί». 

ηζξ πενζζζυηενεξ πνμζπάεεζεξ ελήβδζδξ ηδξ δζαηφιακζδξ αοηήξ μζ πνμτπμεέζεζξ 

ιάεδζδξ παίγμοκ ζδιακηζηυηενμ νυθμ, ιε άθθα θυβζα έπμοκ ημ ζδιακηζηυηενμ ιενίδζμ απυ υ,ηζ 

μζ ιεηααθδηέξ ηδξ δζαδζηαζίαξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ιάεδζδξ. Ο H. Walberg ηζξ ζοκμρίγεζ ςξ ελήξ: 

Νμδιμζφκδ    40%-60% 

Κμζκςκζηυ ζηνχια   25% ή θζβυηενμ 

Οζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ   64% 

Γζδαζηαθία     0-17% 

Ζ επίδναζδ ηδξ κμδιμζφκδξ εεςνείηαζ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή ςξ πμθφ ορδθυηενδ απυ ηδκ 

πναβιαηζηή, δζυηζ ζοκήεςξ μζ ένεοκεξ δίκμοκ παιδθυηενμ πμζμζηυ. Ζ βεκζηυηενδ ηάζδ ςζηυζμ 

αθδεεφεζ, υηζ δδθ. μζ βκςζηζηέξ δοκαηυηδηεξ ηαζ μζ μζημβεκεζαηέξ ζοκεήηεξ απμηεθμφκ ηζξ 

ζδιακηζηυηενεξ πνμτπμεέζεζξ ηδξ ζπμθζηήξ επζηοπίαξ. Γζα αοηυκ ημκ θυβμ μζ βκςζηζηέξ 

δοκαηυηδηεξ ημο παζδζμφ ηαζ μζ μζημβεκεζαηέξ ζοκεήηεξ εεςνμφκηαζ ςξ μζ ζδιακηζηυηενμζ 
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πνμβκςζηζημί πανάβμκηεξ ηδξ ζπμθζηήξ επζηοπίαξ ημο παζδζμφ ηαηά ημ πνχημ ζπμθζηυ έημξ. Καηά 

ηδκ πενίμδμ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ακηίεεηα μ ζδιακηζηυηενμξ πανάβμκηαξ είκαζ δ 

ζφκεεζδ ηδξ μιάδαξ ηδξ ζπμθζηήξ ηάλδξ.  

ε εζδζηέξ ένεοκεξ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ δζάθμνςκ ιεευδςκ δζδαζηαθίαξ 

πνμηφπηεζ υηζ δ ιέεμδμξ δζδαζηαθίαξ ελδβεί έκα πμθφ ιζηνυ πμζμζηυ ηδξ ζπμθζηήξ ιάεδζδξ ηςκ 

παζδζχκ. Αηυια ηαζ ημ 0-17% ημο H. Walberg εεςνείηαζ απυ πμθθμφξ εζδζημφξ ςξ πμθφ ορδθυ 

ηαζ αιθζζαδηείηαζ δ μνευηδηα ηςκ ζημζπείςκ απυ ηα μπμία πνμηφπηεζ. Καζ εκκμείηαζ υηζ δεκ 

ακαθενυιαζηε ζημ ζδιείμ αοηυ ζε ιαηνμακαθφζεζξ ημο ηφπμο J. Coleman, Ch. Jenks η.ά., 

ζφιθςκα ιε ηζξ μπμίεξ ημ ζπμθείμ παίγεζ πμθφ εθάπζζημ νυθμ ζηδκ επζηοπία ζημ επάββεθια, ζηδκ 

ελαζθάθζζδ ζζυηδηαξ εοηαζνζχκ εηπαίδεοζδξ ηαζ γςήξ ηθπ. Δκχ ακηίεεηα μζ μζημβεκεζαηέξ 

ζοκεήηεξ παίγμοκ πμθφ ζδιακηζηυηενμ νυθμ, αθμφ ελδβμφκ πενίπμο ημ 50% ηδξ δζαηφιακζδξ 

ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηυπςκ ημοξ μπμίμοξ επζηοβπάκμοκ ηα οπμηείιεκα.  

Μία πζμ αζζζυδμλδ άπμρδ πνμηφπηεζ ηονίςξ απυ ιζηνμακαθφζεζξ ενεοκχκ απυ ηζξ μπμίεξ 

πνμηφπηεζ υηζ μζ δζαθμνέξ ιεευδςκ ηαζ εηπαζδεοηζηχκ μδδβμφκ ζε δζαθμνέξ ιάεδζδξ ηςκ 

ιαεδηχκ. Οζ ζοκάθεζεξ είκαζ αεααίςξ παιδθέξ, δεκ πνέπεζ ςζηυζμ κα ιαξ μδδβμφκ ζε 

απμβμήηεοζδ. Υαιδθέξ είκαζ ηαζ μζ ζοκάθεζεξ ημο ηαπκίζιαημξ ιε ημκ ηανηίκμ ηςκ πκεοιυκςκ, 

υιςξ μζ βζαηνμί δεκ θέκε υηζ δεκ παίγεζ νυθμ ημ ηάπκζζια, αθθά αοηά πμο δζαπζζηχκμοκ έπμοκ 

ιεβάθδ ζδιαζία ηαζ ανίζημοκ ιεβάθδ ακηαπυηνζζδ ζηδκ πμθζηζηή οβείαξ. 

 

 

8. Πξνηεηλόκελα ζπλνδεπηηθά θύιια εξγαζίαο θαη 
πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο. 

 

 

Φύιιν εξγαζίαο  
 

ογήηδζδ ηαηά γεφβδ ή ηαηά ιζηνέξ μιάδεξ ηαζ επάκμδμξ ζε ζογήηδζδ ζηδκ μθμιέθεζα ιε 

αάζδ ηα παναηάης εέιαηα: 

Ακενςπζζηζηή πνμζέββζζδ ηδξ ιάεδζδξ, εεςνία C. Rogers, εηπαίδεοζδ 

ζοκεπίδναζδξ, δζδαζηαθία αλζχκ, ακμζπηή ηάλδ, ζοκενβαηζηή ιάεδζδ, 

δαζηαθμηεκηνζηή δζδαζηαθία, ιαεδημηεκηνζηή δζδαζηαθία, ενςηδιαηζηή 

δζδαζηαθία, ιαζεοηζηή δζδαζηαθία, απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ δζδαζηαθίαξ.  

 

 

9. Βηβιηνγξαθία – Αλαθνξέο  - πξόζζεην πιηθό 
Ακαβκςζημπμφθμο, Μ. . (2005). Οζ δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ εηπαζδεοηζηώκ ηαζ ιαεδηώκ 

ζηδ ζπμθζηή ηάλδ. Θεςνδηζηή ακάθοζδ ηαζ ειπεζνζηή πνμζέββζζδ. Θεζζαθμκίηδ, Κονζαηίδδξ 
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ημ αζαθίμ δίκμκηαζ μζ ααζζηέξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ μιαδζηήξ ενβαζίαξ ζηδκ 

ζπμθζηή ηάλδ.  

Bigge, M. (1990). Θεςνίεξ ιάεδζδξ βζα εηπαζδεοηζημύξ. Μηθν. Α. Κάκηαξ & Α. Υακηγή. 

Αεήκα, Παηάηδξ 

Eisenstadt, M. & Wason, P. (1985). Μάεδζδ ηαζ εηπαίδεοζδ ΗΗ. Μηθν. Γ. Μπανμολήξ. 

Αεήκα, Κμοηζμοιπυξ 

Μμθμκυηζ ηάπςξ παθζυ, πνυηεζηαζ βζα ηαθυ αζαθίμ, βναιιέκμ ιε επζζηδιμκζηυηδηα αθθά 

ηαζ εοημθία ηαηακυδζδξ, ακ ηαζ αοηυ είκαζ πνμηένδια ζπεδυκ άβκςζημ ζε 

ιεηαθναζιέκα ζπεηζηά αζαθία.   

Holloway, C. (1985). Μάεδζδ ηαζ εηπαίδεοζδ. η. Α΄. Μηθν. Γ. Κμκδφθδξ. Αεήκα, 

Κμοηζμοιπυξ 

Δίκαζ ζοιπθδνςιαηζηυ ημο αζαθίμο ηςκ Eisenstadt, M. & Wason, P. (1985). 

Kahney, H. (1997). Λύζδ πνμαθδιάηςκ. Μηθν. Π. Ρμφζμξ. Αεήκα, εθθδκζηά βνάιιαηα 

Σμ αζαθίμ δίκεζ ιζα βεκζηή εκδιένςζδ βζα ηα εέιαηα ηδξ επίθοζδξ πνμαθδιάηςκ, υπζ 

αεααίςξ ζηα ζηεκά πθαίζζα ημο ζπμθείμο. 

Artigue, M., Kynigos, C., Mariotti, A., Cerulli, M., Lagrange, J. B., Bottino, R. M., Haspekian, 

M. & Cazes, C. (2006). Methodological Tools for Comparison of Learning Theories in 

Technology Enhanced Learning in Mathematics, interim report of the Kaleidoscope European 

Research Team ‗Technology Enhanced Learning of Mathematics, (www.itd.cnr.it/telma). 

Καράθδξ, Α. (2006). Παζδαβςβζηή Φοπμθμβία. δ΄ έηδ. Θεζζαθμκίηδ, Κονζαηίδδξ 

Σμ αζαθίμ δίκεζ –ιεηαλφ άθθςκ- ηζξ ααζζηυηενεξ εεςνίεξ ηδξ ιάεδζδξ ιε έιθαζδ ζηδκ 

πνδζζιυηδηά ημοξ ζημκ εηπαζδεοηζηυ ηδξ ηάλδξ. 

Κμθζάδδξ, Δ. (1991). Θεςνίεξ ιάεδζδξ ηαζ εηπαζδεοηζηή πνάλδ. η. α΄  οιπενζθμνζζηζηέξ 

εεςνίεξ. Αεήκα, π.ε.μ. 

Κμθζάδδξ, Δ. (1995). Θεςνίεξ ιάεδζδξ ηαζ εηπαζδεοηζηή πνάλδ. η. α΄ Κμζκςκζημβκςζηζηέξ 

εεςνίεξ. Αεήκα, π.ε.μ. 

Κμθζάδδξ, Δ. (1997). Θεςνίεξ ιάεδζδξ ηαζ εηπαζδεοηζηή πνάλδ. η. β΄ Γκςζηζηέξ εεςνίεξ. 

Αεήκα, π.ε.μ. 

Κμθζάδδξ, Δ. (2002). Γκςζηζηή Φοπμθμβία, Γκςζηζηή Νεονμεπζζηήιδ ηαζ Δηπαζδεοηζηή 

Πνάλδ. Μμκηέθμ Δπελενβαζίαξ Πθδνμθμνζώκ. η. δ΄. Αεήκα, π.ε.μ. 

Δίκαζ ημ ααζζηυηενμ ηαζ ημ ακαθοηζηυηενμ εθθδκυθςκμ ένβμ βζα ηζξ εεςνίεξ ηδξ 

ιάεδζδξ ιε πμθθά παναδείβιαηα, βναθζηέξ παναζηάζεζξ, ζηίηζα ηαζ θςημβναθίεξ. 

Απαναίηδηα αζαθία ακαθμνάξ βζα μπμζαδήπμηε ζμαανή εκαζπυθδζδ ιε ημ εέια.  

Νδιά, Δ. & Καράθδξ, Α. (2002). ύβπνμκδ Γζδαηηζηή. Θεζζαθμκίηδ, εηδυζεζξ 

Πακεπζζηδιίμο Μαηεδμκίαξ 

Πνυηεζηαζ βζα ααζζηυ εβπεζνίδζμ βζα οπμρήθζμοξ ηαζ ιάπζιμοξ εηπαζδεοηζημφξ, ημ μπμίμ 

δίκεζ ηονίςξ έιθαζδ ζε εέιαηα ζπεδζαζιμφ, εηηέθεζδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ηδξ 

δζδαζηαθίαξ.  

 

Stones, E. (1978). Δζζαβςβή ζηδκ Παζδαβςβζηή Φοπμθμβία. Μηθν. Α. Γακαζζήξ-

Αθεκηάηδξ. Αεήκα, Γνδβυνδξ 

Ακ ηαζ ζπεηζηχξ παθζυ, είκαζ αηυιδ ηαζ ζήιενα πμθφ πνήζζιμ. 

Φνάβημξ, Υ. (1977). Φοπμπαζδαβςβζηή. Θέιαηα Παζδαβςβζηήξ Φοπμθμβίαξ, παζδείαξ, 

Γζδαηηζηήξ ηαζ ιάεδζδξ. Αεήκα, Παπαγήζδξ 

http://www.itd.cnr.it/telma
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Δπίζδξ πνήζζιμ αζαθίμ, απυ ηα πνχηα αζαθία Παζδαβςβζηήξ Φοπμθμβίαξ ζηδκ Δθθάδα ιε 

έιθαζδ ζηζξ εθανιμβέξ ηςκ εεςνζχκ ηδξ ιάεδζδξ ηαζ ηςκ ροπμθμβζηχκ δεδμιέκςκ 

ζηδκ εηπαζδεοηζηή πνάλδ. 

Dagdilelis V., Instructional Design in the Real World: A View from the Trenches, Anne-Marie 

Armstrong (ed), Idea Group Publishing, Hershey, USA, pp. 201-217, 2004. 

Borich, G. D. (2004). Effective Teaching Methods. 5th ed. Upper Saddle River, Pearson. 

Gage, N. L. & Berliner, D. C. (1998). Educational Psychology. 6th ed. Boston, Houghton 

Mifflin.  

Mietzel, G. (2001). Pädagogische Psychologie des Lernens und Lehrens. 6. Aufl. Göttingen, 

Hogrefe 

Slavin, R. (2000). Educational Psychology. Theory and Practice. 6th editon. Boston, Allyn 

and Bacon 

 

Carl Rogers 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Rogers 

http://webspace.ship.edu/cgboer/rogers.html 

http://www.carlrogers.info/ 

 

Carl Rogers and informal education 

http://www.infed.org/thinkers/et-rogers.htm 

 

Γζεεκέξ δίηηομ βζα ηδκ ακενςπζζηζηή εηπαίδεοζδ 

http://www.interniche.org/gr/ 

 

Γζαδίηηομ ηαζ Γζδαζηαθία 

http://www.netschoolbook.gr/ 

http://www.ododeiktes.gr/ 

 

οκενβαηζηή ιάεδζδ: δ εηπαίδεοζδ ημο ιέθθμκημξ 

http://www.ododeiktes.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=247:ekpedefsi

5&catid=34:ekpaidefsi&Itemid=62 

Γζδαηηζηέξ Μέεμδμζ 

http://kpe-edess.pel.sch.gr/prosegiseis.htm 

 

Ζ ζοκενβαηζηή ιάεδζδ ζημ εθθδκζηυ ζπμθείμ 

http://srv-ipeir.pde.sch.gr/educonf/1/03_.pdf  

Ο πεδζαζιυξ ιζαξ Γζαδζηαζίαξ Μάεδζδξ ιέζς ημο Γζηηφμο Τπμθμβζζηχκ 

http://hyperion.math.upatras.gr/tea/Bb.html#B15 

 

Γναζηδνζυηδηεξ Μάεδζδξ ιέζς Τπμθμβζζηή 

http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p127raptis.pdf 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Rogers
http://webspace.ship.edu/cgboer/rogers.html
http://www.carlrogers.info/
http://www.infed.org/thinkers/et-rogers.htm
http://www.interniche.org/gr/
http://www.netschoolbook.gr/
http://www.ododeiktes.gr/
http://kpe-edess.pel.sch.gr/prosegiseis.htm
http://hyperion.math.upatras.gr/tea/Bb.html#B15
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p127raptis.pdf
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Οζ Νέεξ Σεπκμθμβίεξ ζηδ Γζδαηηζηή ηαζ ηδ Μαεδζζαηή Γζαδζηαζία 

http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/eisigisi2.pdf 

 

Γζδαζηαθία ηαζ Μάεδζδ ιε ηδ αμήεεζα ηςκ Νέςκ Σεπκμθμβζχκ 

http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p125raptis.pdf 

 

 

Θεςνίεξ ιάεδζδξ ηαζ Σεπκμθμβίεξ Πθδνμθμνζηήξ 

http://dtps.unipi.gr/files/notes/2003-

2004/eksamino_6/ekpaideysh_apo_apostash/learningtheories.ppt 

 

Δθανιμβέξ ηςκ κέςκ Σεπκμθμβζχκ ζηδ δζδαζηαθία ηαζ ιάεδζδ 

www.mtee.net/Comenius1/Nees_Texnologies.ppt 

 

11. Γισζζάξην θαη επξεηήξην όξσλ 

Ακενςπζζηζηή ιάεδζδ, C. Rogers, εηπαίδεοζδ ζοκεπίδναζδξ, δζδαζηαθία αλζχκ, ακμζπηή ηάλδ, 

ζοκενβαηζηή ιάεδζδ, δαζηαθμηεκηνζηή δζδαζηαθία, ιαεδημηεκηνζηή δζδαζηαθία, 

ενςηδιαηζηή δζδαζηαθία, ιαζεοηζηή δζδαζηαθία. 

http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/eisigisi2.pdf
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p125raptis.pdf
http://dtps.unipi.gr/files/notes/2003-2004/eksamino_6/ekpaideysh_apo_apostash/learningtheories.ppt
http://dtps.unipi.gr/files/notes/2003-2004/eksamino_6/ekpaideysh_apo_apostash/learningtheories.ppt
http://www.mtee.net/Comenius1/Nees_Texnologies.ppt
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ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Β’ ΔΠΙΠΔΓΟΤ  
 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΥΡΗΔΙ ΣΩΝ ΣΠΔ 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ 
ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ  

ΔΝΟΣΖΣΑ 2: ύγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία 

θαη ε εθαξκνγή ηνπο κε εξγαιεία ππνινγηζηηθήο θαη 

δηθηπαθήο ηερλνινγίαο 

                            

2.4 & 2.5 Μέζνδνη θαη πξαθηηθέο 
δεκηνπξγίαο θαη ππνζηήξημεο θνηλνηήησλ 

κάζεζεο - Αλάπηπμε καζεζηαθώλ 
πεξηβαιιόλησλ κε ηε ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ 

 

 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ ΟΛΟΚΛΖΡΖ: 40 ώξεο  

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ ΘΔΜΑΣΟ: 10 ώπερ 
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1. Σίηινο 

2.4 & 2.5 Μέζνδνη θαη πξαθηηθέο δεκηνπξγίαο θαη ππνζηήξημεο 

θνηλνηήησλ κάζεζεο - Αλάπηπμε καζεζηαθώλ πεξηβαιιόλησλ κε ηε 

ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ:  

 Γεκηνπξγία πιαηζίνπ εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ-δξαζηεξηνηήησλ-

δηδαθηηθνύ πιηθνύ, ζρεδίαζε project, κε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

 Γηεπηζηεκνληθή-δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε κε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

 

2. Μνξθή θαη νξγάλσζε ηεο ελόηεηαο 

Σα ιάεδια πνμηείκεηαζ κα δζελάβεηαζ ςξ ιία εκαθθαβή εεςνδηζηήξ πανμοζίαζδξ, ζογήηδζδξ 

επζιένμοξ εειάηςκ, αλζμπμίδζδξ αζςιάηςκ ηςκ εηπαζδεομιέκςκ, επελενβαζία οπμεειάηςκ ιε 

εηαζνζηή ηαζ μιαδζηή ιμνθή, πμο εα βίκεηαζ ζηδκ ηάλδ, ηαζ πανμοζίαζδ ηαζ ζογήηδζδ ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ ζηδκ μθμιέθεζα ηδξ ηάλδξ. οζηήκεηαζ ζημκ δζδάζημκηα κα πανμοζζάγεζ ιζα 

ζφκημιδ εκυηδηα, κα δίκεζ ζε θςημηοπία ζημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ημκ ζηεθεηυ ηδξ εκυηδηαξ, ιε 

αάζδ ημκ μπμίμ μζ ζοιιεηέπμκηεξ εα ζογδημφκ ακά γεφβδ ή ζε ιζηνέξ μιάδεξ ηαζ εα 

επακένπμκηαζ ζε ζογήηδζδ ηδξ εκυηδηαξ ζηδκ μθμιέθεζα, ζηδκ μπμία εα εκζςιαηχκμκηαζ ηαζ 

πνμζςπζηά αζχιαηα ηαζ ειπεζνίεξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ. 

 

3. Απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή 

Απαζηείηαζ έκαξ Ζ/Τ ηαζ έκαξ αζκηεμπνμαμθέαξ ημοθάπζζημκ ή θμβζζιζηυ δζαιμίναζδξ μεμκχκ 

ηαζ πίκαηαξ ιανηαδυνμο. Δπίζδξ απαζηείηαζ ενβαζηήνζμ Ζ.Τ. βζα ηδκ πναηηζηή ηςκ 

επζιμνθμοιέκςκ. Δπεζδή ζηδκ πανμφζα εκυηδηα οπάνπμοκ ακαθμνέξ ζε ελςηενζημφξ 

οπενδεζιμφξ (links), ίζςξ εα ήηακ ζηυπζιμ, ζημ ιέηνμ ημ δοκαημφ κα πνμεημζιαζημφκ 

ηαηάθθδθεξ ζζημζεθίδεξ (ή ημοθάπζζημκ ιζα ζζημζεθίδα) ιε ζοβηεκηνςιέκμοξ ημοξ ζπεηζημφξ 

οπενδεζιμφξ, χζηε κα επζηαποκεμφκ μζ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ επζιμνθμοιέκςκ. 

 

 

4. Γλσζηηθά πξναπαηηνύκελα 

Γεκ οπάνπμοκ 

 

 

5. Δπηζπκεηνί Γηδαθηηθνί θαη Μεηαγλσζηηθνί ηόρνη 

Με ηδκ πενάηςζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ εκυηδηαξ μζ επζιμνθμφιεκμζ πνέπεζ κα 

έπμοκ απμηηήζεζ ααζζηέξ βκχζεζξ ζηα ελήξ: 

Κμζκυηδηεξ ιάεδζδξ ηαζ ρδθζαηέξ ημζκυηδηεξ ιάεδζδξ 

Γδιζμονβία πθαζζίμο εηπαζδεοηζηχκ ζεκανίςκ 

Γζεπζζηδιμκζηή-δζαεειαηζηή πνμζέββζζδ ιε πνήζδ ηςκ ΣΠΔ 



Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηψλ Σεχρνο 1:  ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

ΔΑΗΣΤ - Σνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΣΔΚ) 135/488 

6. Δθηηκώκελε δηάξθεηα 

Ζ εκδεζηηζηή δζάνηεζα βζα ηδ δζδαζηαθία ηδξ πανμφζαξ εκυηδηαξ είκαζ 10 ώξεο.  

 

 

7. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο ελόηεηαο 

7.1. Οη Online Κνηλόηεηεο 

Mε ημκ υνμ «Online ημζκυηδηεξ» ή «ρδθζαηέξ ημζκυηδηεξ» (online communities) 

πενζβνάθεηαζ έκα θαζκυιεκμ δδιζμονβίαξ ηαζ δζάποζδξ ημζκμηήηςκ μζ μπμίεξ έπμοκ ιυκμ 

ρδθζαηή οπυζηαζδ – δδθαδή οθίζηακηαζ πάνδ ζηδκ φπανλδ πθδνμθμνζηχκ δζηηφςκ, 

δδιζμονβμφκηαζ ηαζ θεζημονβμφκ πάνδ ζηα δίηηοα Ζ.Τ (βζα ιζα εεςνδηζηή εζζαβςβή: 

http://www.fullcirc.com/community/communitytypes.htm). Οζ ημζκυηδηεξ αοηέξ απμηαθμφκηαζ 

ηαζ «εζημκζηέξ» (virtual communities http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_community) ηαζ 

«δζηηοαηέξ» (βζα ιζα ζοθθμβή εεςνδηζηχκ ηεζιέκςκ: 

 http://www.uiowa.edu/~commstud/resources/digitalmedia/digitalcommunities.html). 

οββεκήξ είκαζ ηαζ δ έκκμζα ηςκ «ημζκμηήηςκ πναηηζηήξ» (communities of practice) μζ μπμίεξ 

ζηδκ ανπή (ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1990) πανέπειπακ ηονίςξ ζε ενβαζζαηά πενζαάθθμκηα 

(υπςξ ηα ιέθδ ιζαξ ιεβάθδξ πμθοεεκζηήξ εηαζνείαξ, βζα πανάδεζβια). ηαδζαηά υιςξ μ υνμξ 

ιεηελεθίπεδηε ηαζ ζήιενα παναπέιπεζ ζε ηάηζ εονφηενμ, ζηδκ φπανλδ ημζκμηήηςκ αηυιςκ ιε 

ημζκέξ (επαββεθιαηζηέξ ζοκήεςξ) ημζκςκζηέξ πναηηζηέξ. Έηζζ, βζα πανάδεζβια, μζ ηαεδβδηέξ 

Μαεδιαηζηχκ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ – ή αηνζαέζηενα μνζζιέκμζ ηαεδβδηέξ 

Μαεδιαηζηχκ ηδξ δεοηενμαάειζαξ – εα ιπμνμφζακ κα απμηεθμφκ ιέθδ ιζαξ ηέημζαξ 

ημζκυηδηαξ (επαββεθιαηζηήξ) πναηηζηήξ. 

Ζ wikipedia πενζθαιαάκεζ πμθθά άνενα ιε ζπεηζηά εέιαηα, ηα μπμία έπμοκ παναπμιπέξ 

ζε πνςημβεκείξ ηαζ έβηονεξ πδβέξ  (ακ οπμηεεεί υηζ ηα ηείιεκα ηδξ wikipedia δεκ είκαζ 

απμθφηςξ έβηονα). Οζ ζπεηζηέξ ακαθμνέξ ζπεηίγμκηαζ ηυζμ ιε ηζξ ημζκυηδηεξ πναηηζηήξ 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Community_of_practice αθθά ηαζ 

http://www.ewenger.com/theory/ ηαζ επίζδξ: 

http://www.co-i-l.com/coil/knowledge-garden/cop/index.shtml)   υζμ ηαζ ιε ηζξ online 

ημζκυηδηεξ (ζπεηζηά άνενα ζηδ wikipedia βζα ηα ημζκςκζηά δίηηοα: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network).   

Ονζζιέκεξ απυ ηζξ Online Κμζκυηδηεξ είκαζ πμθφ ιεβάθεξ (ημ MySpace έπεζ άκς ηςκ 

εηαηυ εηαημιιονίςκ ιέθδ, δδθαδή ακ ήηακ ηνάημξ, εα ήηακ ημ 6
μ
 ηνάημξ ζηδ Γή – ακάθμβα 

είκαζ ηαζ ηα ιεβέεδ άθθςκ ημζκμηήηςκ online). H εειαηζηή ηςκ Online ημζκμηήηςκ είκαζ επίζδξ 

πμζηίθδ: ιπμνμφκ κα απμηεθμφκ ημζκυηδηεξ ιε ημζκά επαββεθιαηζηή εκδζαθένμκηα, 

μζημβεκεζαηά βηνμοπ, «εζημκζημφξ πχνμοξ» ημζκςκζηήξ μνβάκςζδξ (ηυιιαηα, ιδ-

ηοαενκδηζηέξ μνβακχζεζξ, μιάδεξ πμθζηζημφ αηηζαζζιμφ), εεκμηζηά δίηηοα, μιάδεξ αηυιςκ ιε 

βεςβναθζηή δζαζφκδεζδ ή αηυιδ ηαζ μιάδεξ ακάπηολδ θμβζζιζημφ (υπςξ μζ μιάδεξ ακάπηολδξ 

εθεφεενμο/ακμζπημφ θμβζζιζημφ). Δπίζδξ, ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ δ έκκμζα ηδξ «ημζκυηδηαξ» 

είκαζ πμθφ παθανή, αθμφ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα πνυηεζηαζ βζα εέιαηα ηα μπμία ιπμνμφκ κα 

ζπμθζαζημφκ απυ μζμκδήπμηε έπεζ πνυζααζδ ζημ Γζαδίηηομ (βζα πανάδεζβια ζημκ ζζημπχνμ 

ημο ΟΣΔ ιπμνεί ηακείξ κα ανεζ πμθθέξ ηέημζεξ ημζκυηδηεξ: http://apopsis.otenet.gr/). 

http://www.fullcirc.com/community/communitytypes.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_community
http://en.wikipedia.org/wiki/Community_of_practice
http://www.ewenger.com/theory/
http://www.co-i-l.com/coil/knowledge-garden/cop/index.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network
http://apopsis.otenet.gr/
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Οζ ημζκυηδηεξ ζηζξ μπμίεξ ηάκεζ ηάπμζμξ εββναθή (άνα αοημαμφθςξ ηαζ νδηά απμθαζίγεζ 

κα ζοιιεηάζπεζ ιε ζοζηδιαηζηυ ηνυπμ) ηαζ αημθμοεεί ζοβηεηνζιέκεξ πνμδζαβναθέξ βζα ηδκ 

επζημζκςκία ιέζα ζε αοηέξ, είκαζ ζδιακηζηέξ βζα ηδκ εηπαζδεοηζηή ημζκυηδηα.  

Γζα ιζα ζεζνά εεςνδηζηχκ ηαζ πναηηζηχκ πνμαθδιάηςκ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδ δζαπείνζζδ 

ηαζ ηα δζδαηηζηά μθέθδ ηςκ Online ημζκμηήηςκ, οπάνπεζ ιζα ζπεηζηά ιεβάθδ ανενμβναθία 

(εκδεζηηηά: Vassilios Dagdilelis, ―Critical eLiteracy and Online communties: some 

considerations‖, Conference eLit 2006). 

Γζα ζεζνά ημζκμηήηςκ αοημφ ημο είδμοξ (πμο θεζημονβμφκ ιε ηζξ πθαηθυνιεξ 

ηςκdiscussion groups, δδθαδή ζηδνίγμκηαζ ζημ δθεηηνμκζηυ ηαποδνμιείμ), μζ παναηάης 

δζεοεφκζεζξ παναπέιπμοκ ζε «θίζηεξ θζζηχκ», δδθαδή ζε ηαηαθυβμοξ ιε Online ημζκυηδηεξ 

πμο πανμοζζάγμοκ εηπαζδεοηζηυ εκδζαθένμκ (ζηδκ Αββθζηή βθχζζα). Δθθδκζηέξ ημζκυηδηεξ 

αοημφ ημο είδμοξ θεζημονβμφκ ζηα πθαίζζα εζδζηχκ εεζιχκ (βζα πανάδεζβια ζηα 

Πακεπζζηδιζαηά ζδνφιαηα, ζε ζπμθεία ιε ζδζαίηενδ μιαδμπμίδζδ ηαζ ημζκά παναηηδνζζηζηά, 

υπςξ ηα πμθεία Γεφηενδξ Δοηαζνίαξ ηαζ ζημ Πακεθθήκζμ πμθζηυ Γίηηομ). 

http://www.lsoft.com/scripts/wl.exe?qL=education&F=L&F=T 

http://www.h-net.org/lists/ 

 

(μζ δζεοεφκζεζξ εθέβπεδηακ ημ 2011, αθθά μζ ζπεηζηέξ θίζηεξ δεκ εθέβπεδηακ, ηαεχξ 

είκαζ ανηεηέξ δεηάδεξ) 

7.2. ηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο  

Ο υνμξ "ζηναηδβζηή ηδξ δζδαζηαθίαξ" ακαθένεηαζ ζε ιία επζιεθχξ ζπεδζαζιέκδ 

αημθμοεία ζφκεεηςκ αθθά εκανιμκζζιέκςκ ιεηαλφ ημοξ δζδαηηζηχκ εκενβεζχκ, μζ μπμίεξ 

θαιαάκμοκ πχνα ιέζα ζηδκ ηάλδ ηαηά ηδκ χνα ημο ιαεήιαημξ ζημ πθαίζζμ ηδξ αθθδθεπίδναζδξ 

εηπαζδεοηζημφ ηαζ ιαεδηχκ ηαζ ηδξ επαθήξ ηςκ ηεθεοηαίςκ ιε ημ ακηζηείιεκμ δζδαζηαθίαξ. Οζ 

δναζηδνζυηδηεξ αοηέξ μνβακχκμκηαζ ιε αάζδ ζοβηεηνζιέκεξ ροπμθμβζηέξ ηαζ παζδαβςβζηέξ 

ανπέξ ιε ζημπυ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ ηδξ δζδαζηαθίαξ. Δκκμείηαζ υηζ δ 

εκανιυκζζδ αοηή ηςκ δζδαηηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ βίκεηαζ εη κέμο ηάεε θμνά ακάθμβα ιε ηδκ 

δζδαηηζηή πενίζηαζδ. 

Καηά ηα ηεθεοηαία πνυκζα κευηενα δεδμιέκα ηδξ Γκςζηζηήξ Φοπμθμβίαξ ζπεηζηά ιε ημκ 

ηνυπμ ιε ημκ μπμίμκ βίκεηαζ δ ιεηάδμζδ ηαζ δ επελενβαζία ηςκ βκχζεςκ μδήβδζακ ζηδκ 

ζοβηνυηδζδ κέςκ ζηναηδβζηχκ ηδξ δζδαζηαθίαξ. Ζ ααζζηή ανπή ηδξ Γκςζηζηήξ Φοπμθμβίαξ π.π. 

υηζ μ ζοζπεηζζιυξ ημο κέμο (πνμξ ιάεδζδ) οθζημφ ηαζ δ έκηαλή ημο ζε ζπεηζηέξ πνμτπάνπμοζεξ 

βκςζηζηέξ δμιέξ επδνέαζε ιενζηέξ απυ ηζξ πζμ βκςζηέξ ζηναηδβζηέξ δζδαζηαθίαξ. Καηά ηδκ 

ζζπφμοζα άπμρδ μζ βκςζηζηέξ δμιέξ απμηνοζηαθθχκμκηαζ φζηενα απυ πνμδβμφιεκδ 

ζοζζχνεοζδ βκχζεςκ ζηα πθαίζζα ιίαξ δζανημφξ δζαδζηαζίαξ βεκίηεοζδξ, δδθ. έκηαλδξ 

εζδζηυηενςκ βκχζεςκ ζε βεκζηυηενεξ. Ζ δζαδζηαζία αοηή εηαάθθεζ ζε ηνεζξ ααζζηέξ θεζημονβίεξ, 

ηδκ επζθμβή, ηδκ ηαλζκυιδζδ ηαζ ηδκ ζδιαζζμδυηδζδ ημο κέμο οθζημφ. Οπμζαδήπμηε βκςζηζηή 

δναζηδνζυηδηα μδδβεί ζε ιία απυ αοηέξ ηζξ θεζημονβίεξ.  

Απυ ηα δεδμιέκα αοηά πνμηφπηεζ βζα ηδκ Γζδαηηζηή δ ακαβηαζυηδηα ακάπηολδξ ιεευδςκ 

δζδαζηαθίαξ, μζ μπμίεξ απμαθέπμοκ ηονίςξ ζηδκ δζαιυνθςζδ βκςζηζηχκ δμιχκ, αθμφ δ 

http://www.lsoft.com/scripts/wl.exe?qL=education&F=L&F=T
http://www.h-net.org/lists/
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βκςζηζηή δμιζηυηδηα απμηεθεί ημ ηνζηήνζμ ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ (πνέπεζ κα) ηνίκεηαζ πθέμκ δ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ ιεευδςκ δζδαζηαθίαξ. Με άθθα θυβζα μζ ιέεμδμζ δζδαζηαθίαξ πνέπεζ 

κα ζπεδζάγμοκ ζοζηδιαηζηά ηδκ ακάπηολδ βκςζηζηχκ δμιχκ, δδθ. κα εκηάζζμοκ ηα παιδθυηενα 

δμιζηά ζημζπεία ζε ορδθυηενα, ηα ζοβηεηνζιέκα ζε πζμ αθδνδιέκα, ηα απθμφζηενα ζε 

πμθοπθμηυηενα η.ά.π. Απυ ηδκ ζημπζά αοηή δ ζηναηδβζηή δζδαζηαθίαξ δεκ είκαζ ηίπμηε άθθμ 

πανά μ ζοκημκζζιυξ υθςκ ηςκ ιέζςκ βζα ηδκ μνβάκςζδ ηςκ βκςζηζηχκ δμιχκ ημο ιαεδηή.  

Θα ακαθενεμφιε ζηδκ ζοκέπεζα ζε ιενζηέξ απυ ηζξ πζμ ζδιακηζηέξ ζηναηδβζηέξ 

δζδαζηαθίαξ. Πνέπεζ ςζηυζμ κα ζδιεζχζμοιε υηζ δ λεπςνζζηή πανμοζίαζδ ηάεε ιζαξ απυ αοηέξ 

δεκ πνέπεζ κα μδδβήζεζ ζηδκ εζθαθιέκδ άπμρδ υηζ πνυηεζηαζ βζα εκηεθχξ δζαθμνεηζηέξ 

θεζημονβίεξ ηαζ δζαδζηαζίεξ, αθθά πνέπεζ κα επζζδιάκμοιε υηζ επζηαθφπημκηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ, 

αθμφ έπμοκ ηδκ ίδζα πενίπμο ροπμθμβζηή αάζδ. Οζ πνμεέζεζξ ηςκ ηνζχκ πνχηςκ ζηναηδβζηχκ 

π.π., ζηζξ μπμίεξ εα ακαθενεμφιε αιέζςξ παναηάης, είκαζ πνμθακέζηαηα ημζκέξ ηαζ ζηδνίγμκηαζ 

ζε έκα ημζκυ ζημζπείμ, ηδκ πνυμδμ απυ ημ βεκζηυ πνμξ ημ ιενζηυ. 

1. Ζ ζηναηδβζηή δναζηδνζμπμίδζδξ ηςκ μνβακςηζηώκ δμιώκ. Ακάβεηαζ ζηδκ εεςνία ηδξ 

οπαβςβήξ (subsumtion) ημο Αιενζηακμφ ροπμθυβμο ηαζ παζδαβςβμφ D. P. Ausubel. φιθςκα ιε 

ηδκ εεςνία αοηή πνέπεζ κα πνμηάζζμοιε μπμζαζδήπμηε δζδαζηαθίαξ πενζεηηζηά εεςνδηζηά 

ζπήιαηα ηαζ ηαη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ κα πνμζθένμοιε ημ κέμ οθζηυ φζηενα απυ ηδκ ηαηάθθδθδ 

δναζηδνζμπμίδζδ μνβακςηζηχκ ζηδνζβιάηςκ (advance oganizers). Καηά ηδκ άπμρή ημο μζ 

βκςζηζηέξ δμιέξ είκαζ δζανενςιέκεξ ζενανπζηά. Νέα πενζεπυιεκα ιπμνμφκ ηυηε ιυκμ κα 

αθμιμζςεμφκ, υηακ οπάνπμοκ ήδδ δμιέξ ακχηενδξ ηάλδξ, βζα κα ηα «οπμδεπεμφκ». ηακ ηζξ 

ζπεηζηέξ δμιέξ ηζξ δναζηδνζμπμζμφιε ζηα πθαίζζα ηδξ έκανλδξ δζδαζηαθίαξ, δδιζμονβμφιε ηζξ 

πνμτπμεέζεζξ βζα έκηαλδ ηςκ κέςκ πενζεπμιέκςκ ζε παθζυηενεξ ηαζ οθζζηάιεκεξ δμιέξ ιε 

πανάθθδθα δζεφνοκζδ ηςκ δμιχκ αοηχκ. ε ακηίεεζδ πνμξ ημκ Gagné μ Ausubel ζοκζζηά κα ιδκ 

δζαηνέπμοιε ιία ζεζνά ιάεδζδξ απυ ηάης πνμξ ηα πάκς, αθθά κα ανπίγμοιε ηδκ πνμζπάεεζα ιε 

ηδκ πνμεημζιαζία ημο ζηεθεημφ, μ μπμίμξ εα ζηδνίλεζ ημ κέμ μζημδυιδια. Οζ «μνβακςηέξ» 

απμηεθμφκ ηζξ αάζεζξ, ηζξ ημθχκεξ, ηάεε ζοζηδιαηζηήξ επελενβαζίαξ ειπεζνζχκ ηαζ ενεεζζιάηςκ 

ηαζ ηαλζκμιμφκ κέα πενζεπυιεκα ζε ήδδ οθζζηάιεκεξ δμιέξ. Δπεζδή ιάεδζδ είκαζ δ επελενβαζία 

ημο ακηζηεζιέκμο απυ ημκ ιαεδηή ηαζ δ εκενβδηζηή αθμιμίςζή ημο, δ ζδιακηζηυηενδ θεζημονβία 

ιζαξ δζδαηηζηήξ ιεευδμο έβηεζηαζ ζημ κα εέζεζ ζε εκένβεζα εζςηενζηέξ πνμπαναζηεοαζηζηέξ 

δζενβαζίεξ επελενβαζίαξ.  

Αοημί μζ δμιζημί πανάβμκηεξ, μζ μπμίμζ πνέπεζ κα δναζηδνζμπμζδεμφκ πνζκ κα ανπίζεζ δ 

δζδαζηαθία, ανίζημκηαζ ηαηά ημοξ πνμζακαημθζζιέκμοξ πνμξ ηδκ Ακαπηολζαηή Φοπμθμβία 

παζδαβςβμφξ ζε ιία ακηίθαζδ πνμξ ηδκ θφζδ ημο παζδζμφ. Σμ παζδί ιαεαίκεζ ιε ζοβηεηνζιέκα 

ηαζ υπζ ιε αθδνδιέκα. Γζα κα ιάεεζ θμζπυκ ζηα πθαίζζα ηδξ ζπμθζηήξ δζδαζηαθίαξ, πνέπεζ κα ημο 

δίκμκηαζ ζοβηεηνζιέκα πνάβιαηα, ζοβηεηνζιέκμ οθζηυ, ημ μπμίμ απμηεθεί πνμτπυεεζδ βζα ηδκ 

ηοπζηή, δδθ. ηδκ αθδνδιέκδ ζηέρδ. Σμ ιμκηέθμ απυ ημ βεκζηυ πνμξ ημ ιενζηυ δεκ είκαζ ημ 

ηαηαθθδθυηενμ, δζυηζ δεκ πνμηαθεί ηδκ πενζένβεζα. Δλάθθμο δ πνήζδ αθδνδιέκςκ ζδεχκ πνζκ 
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απυ ηδκ έκανλδ ηδξ επελενβαζίαξ ημο οθζημφ ηαηά ηδκ δζδαζηαθία ιπμνεί ηαηά ημοξ εζδζημφξ κα 

μδδβήζεζ αηυια ηαζ ζε ανκδηζηή ιεηααίααζδ ηδξ ιάεδζδξ.  

2. H ζηναηδβζηή ηςκ ααζζηώκ εκκμζώκ. Ζ ζηναηδβζηή αοηή ανίζηεηαζ ζημκ ακηίεεημ πυθμ 

ηδξ παθζάξ δζδαηηζηήξ ανπήξ ηδξ επμπηείαξ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ δζδαζηαθία πνέπεζ κα 

λεηζκάεζ απυ ηα ζοβηεηνζιέκα ηαζ επμπηζηά ηαζ κα ηαηαθήβεζ ζηδκ δζαιυνθςζδ αθδνδιέκςκ 

εκκμζχκ ηαζ ηαηδβμνζχκ. φιθςκα ιε ηδκ ζηναηδβζηή αοηή δεκ είκαζ απμηεθεζιαηζηή δ 

βναιιζηή ιάεδζδ απυ ηα παιδθυηενα πνμξ ηα ορδθυηενα (ηφπμο Gagné), αθθά πνέπεζ κα 

λεηζκάεζ απυ ηα ρδθά ηαζ κα ηαηεααίκεζ πνμξ ηα παιδθά. Πνέπεζ π.π. κα δζδάζημκηαζ μζ πζμ 

βεκζηέξ ηαζ μζ πζμ πενζεηηζηέξ έκκμζεξ ιζαξ πενζμπήξ ηαζ ηαηυπζκ κα βίκεηαζ δ εθανιμβή ημοξ. 

Πνέπεζ π.π. κα ιάεεζ μ ιαεδηήξ ηδκ ααζζηή έκκμζα ημο εκηυιμο ηαζ ηαηυπζκ κα αζπμθδεεί ιε ηδκ 

έκκμζα ηδξ ιέθζζζαξ. Σμ ηονζυηενμ πθεμκέηηδια ηδξ ζηναηδβζηήξ αοηήξ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ 

επζηνέπεζ ιεβάθδ ιεηααίααζδ ιάεδζδξ. Ζ ηνζηζηή ακηίεεηα εζηζάγεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ ανίζηεηαζ 

ζε ακηίεεζδ ηυζμ πνμξ ηδκ Γκςζζμθμβία υζμ ηαζ πνμξ ηδκ Παζδαβςβζηή. Απυ ηδκ ιζα ιενζά δ 

επζζηήιδ δεκ είκαζ έκα ζφζηδια εκκμζχκ αθθά έκα ζφζηδια πνμηάζεςκ. Απυ ηδκ άθθδ δ 

ιεηάδμζδ ιμκηέθςκ ανίζηεηαζ ζε ακηίεεζδ πνμξ ηδκ παζδζηή ροπή ηαζ οπενπδδάεζ ηαηά ηάπμζμκ 

ηνυπμ ηδκ ααειίδα ηδξ ακαγήηδζδξ ηαζ ημο πεζναιαηζζιμφ, δ μπμία παναηηδνίγεζ ηδκ ιάεδζδ 

ημο παζδζμφ. 

3. Ζ ζηναηδβζηή ημο ζπδιαηζζιμύ δζηηύςκ. Απμαθέπεζ ζημκ ζπδιαηζζιυ δζηηφςκ εκκμζχκ, 

ηα μπμία επζηνέπμοκ ηδκ επελενβαζία κέςκ βκχζεςκ. Ζ κέα βκχζδ εκηάζζεηαζ ζημ ήδδ οπάνπμκ 

δίηηομ ηαζ ηαη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ ημ αεθηζχκεζ, δζεονφκμκηαξ ηζξ δοκαηυηδηέξ ημο κα ζοθθαιαάκεζ 

ηδκ πναβιαηζηυηδηα. ηδκ ανπή ημ δίηηομ αοηυ είκαζ ακαβηαζηζηά απθυ, έκα δίπηο ιε ιεβάθεξ 

εδθεζέξ ηαζ ηυιαμοξ. Γζα αοηυ ιία δζδαζηαθία δ μπμία βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ ζηναηδβζηή αοηή 

λεηζκάεζ πάκηα ιε ηζξ ελδβήζεζξ ηζξ μπμίεξ δίκεζ μ δάζηαθμξ ζημοξ ιαεδηέξ ζπεηζηά ιε υ,ηζ 

πνυηεζηαζ κα ηάκμοκ ηαζ ιε ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμκ πνυηεζηαζ κα πνμπςνήζμοκ. ηδκ ζοκέπεζα μ 

δάζηαθμξ πνμζπαεεί ζοκεζδδηά κα εκηάλεζ ηζξ κέεξ βκχζεζξ ζε ήδδ οπάνπμκηα δίηηοα ηαζ κα 

ειπθμοηίζεζ ηα δίηηοα αοηά (web teaching). Ζ ζηναηδβζηή αοηή ανίζηεηαζ επίζδξ ζημκ ακηίπμδα 

ηδξ βναιιζηήξ ιάεδζδξ (linear teaching) ηαζ επζδζχηεζ κα ανεζ ζπέζεζξ ηαζ ζοκάθεζεξ ημο κέμο ιε 

ηα παθζά. Καη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ μδδβεί ζοκήεςξ ζε ηαθέξ επζδυζεζξ ικήιδξ. Με ηδκ ακάπηολδ 

ηαζ ηδκ δζεφνοκζδ εκυξ δζηηφμο εκκμζχκ δεκ πνέπεζ ςζηυζμ κα είκαζ ζηακμπμζδιέκμξ μ δάζηαθμξ. 

Καεήημκ ημο είκαζ ιάθθμκ κα αμδεήζεζ ημκ ιαεδηή κα επελενβαζεεί ηζξ έκκμζεξ, βζα κα ιπμνεί 

πνάβιαηζ κα ηζξ έπεζξ ακά πάζα ζηζβιή ζηδκ δζάεεζή ημο.  

4. Ζ ζηναηδβζηή ηδξ δζεύνοκζδξ ηςκ βκςζηζηώκ ζπδιάηςκ. Σα «ζπήιαηα» είκαζ υνμξ μ 

μπμίμξ έβζκε βκςζηυξ απυ ηδκ Φοπμθμβία ημο J. Piaget ηαζ ακαθένεηαζ ζε βεκζηεφζεζξ εκκμζχκ 

ηαζ ηςκ πενζεπμιέκςκ ημοξ ζηα πθαίζζα ηδξ αθμιμίςζδξ ηαζ ηδξ πνμζανιμβήξ. Με ηδκ ιάεδζδ 

έπμοιε δζανηή ιεηααμθή ηαζ δζεφνοκζδ βκςζηζηχκ δμιχκ, δδθ. ηςκ ζπδιάηςκ. Ζ ζηναηδβζηή 

αοηή πνμζπαεεί κα πνδζζιμπμζήζεζ ηα ζπήιαηα ςξ ζηδνίβιαηα ηδξ ιάεδζδξ. Έηζζ π.π. δ έκκμζα 

«ιφθμξ» αμδεάεζ ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ έκκμζαξ «ενβμζηάζζμ παναβςβήξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ». 

Σμ δφζημθμ είκαζ κα πνδζζιμπμζεί μ ιαεδηήξ ζπήιαηα βζα ηδκ ενιδκεία άβκςζηςκ θαζκμιέκςκ, 
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δζυηζ ηυηε οπάνπεζ μ ηίκδοκμξ ανκδηζηήξ ιεηααίααζδξ ηδξ ιάεδζδξ. Ζ δζδαζηαθία ηςκ ζπδιάηςκ 

ςζηυζμ δεκ απαθθάζζεζ ημκ δάζηαθμ απυ ηδκ ιεηάδμζδ βκχζεςκ, δεδμιέκςκ ηαζ ζημζπείςκ 

ζημοξ ιαεδηέξ, αθμφ βζα κα δζαθμνμπμζδεμφκ ηα ζπήιαηα, πνεζάγμκηαζ βκχζεζξ ηαζ δεδμιέκα.  

5. Ζ ζηναηδβζηή ηδξ εηιάεδζδξ αθβμνίειςκ. Οζ αθβυνζειμζ είκαζ ζεζνέξ ιέηνςκ, εκενβεζχκ 

ηαζ θεζημονβζχκ, μζ μπμίεξ μδδβμφκ ζηδκ επίθοζδ εκυξ πνμαθήιαημξ. Έκαξ αθβυνζειμξ 

ζπδιαηίγεηαζ ηαηανπήκ βζα έκακ ζηεκυ ηφηθμ πνμαθδιάηςκ ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ πενζμπήξ. Ακ 

ανεεεί μ ζςζηυξ αθβυνζειμξ, ηυηε ηα επζιένμοξ αήιαηα ηα μπμία μδδβμφκ ζηδκ θφζδ 

ηαηεοεφκμκηαζ ζπεδυκ απυ ιυκα ημοξ πνμξ ημκ ζηυπμ. Χξ ζοκέπεζα πνμηφπηεζ βζα ηδκ δζδαζηαθία 

δ ζφζηαζδ κα ανίζηεζ ηαζ κα δζδάζηεζ ημοξ ηαηάθθδθμοξ αθβμνίειμοξ βζα ημοξ δζάθμνμοξ ηφπμοξ 

πνμαθδιάηςκ ηςκ δζάθμνςκ ιαεδιάηςκ. ηακ μ ιαεδηήξ ηαηέπεζ ηα ηθεζδζά (ημοξ αθβμνίειμοξ) 

ηυηε είκαζ εφημθδ δ ιεηάδμζδ ηςκ ακάθμβςκ βκχζεςκ. 

6. Ζ ζηναηδβζηή ηδξ ενιδκείαξ ζηαηζηώκ ηαζ δοκαιζηώκ θαζκμιέκςκ. ηδκ πενίπηςζδ ηςκ 

ζηαηζηχκ θαζκμιέκςκ, π.π. ημπία, γςβναθζημί πίκαηεξ, κυιμζ ηδξ θφζεςξ ηθπ., είκαζ θμβζηυ κα 

ακαγδημφιε ηδκ δμιή ημοξ, ηα ζοζηαηζηά ημοξ ζημζπεία, ηζξ δζαζηάζεζξ ημοξ, ηζξ πνμκζηέξ ζπέζεζξ 

ηθπ. Σέημζα θαζκυιεκα πανμοζζάγμοκ πνςηίζηςξ δμιέξ ιμνθχκ. Ακηίεεηα ζηα δοκαιζηά 

θαζκυιεκα, π.π. έηθεζρδ ζεθήκδξ, δ άκεζζδ εκυξ δέκηνμο, δ μζημδυιδζδ εκυξ ζπζηζμφ, ιία εεία 

θεζημονβία, δ ακάβκςζδ εκυξ ηεθαθαίμο εκυξ αζαθίμο, ιία ςνζαία δζδαζηαθία ηθπ., ημ ζοζηαηζηυ 

ημοξ ζημζπείμ απμηεθεί δ πνμκζηή αθθδθμοπία ηαηαζηάζεςκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ, δδθ. δ 

δοκαιζηή ηαζ θεζημονβζηή ημοξ δμιή. Καηά ηδκ δζδαζηαθία θμζπυκ πνέπεζ κα λένεζ ελ ανπήξ μ 

ιαεδηήξ ακ πνεζάγεηαζ κα εζηζάζεζ ηδκ πνμζμπή ημο ζε δμιέξ ιμνθήξ (ιε ζηαεενά ζημζπεία) ή ζε 

θεζημονβζηέξ δμιέξ (θάζεζξ, ζηάδζα, ααειίδεξ, ιένδ ηθπ.). 

7. Ζ ζηναηδβζηή ηδξ έκηαλδξ ζε ιία βκςζηή ζοζπέηζζδ. Ζ ζηναηδβζηή αοηή ζοκζζηάηαζ 

ζδζαζηένςξ πνμηεζιέκμο πενί απμεδηεφζεςξ ηεζιέκςκ. Ο ιαεδηήξ παναηδνεί, δζαπζζηχκεζ ηαζ 

ζοβηναηεί έκα δεδμιέκμ, έκα ζοιαάκ, ιία θέλδ ηθπ. εοημθυηενα, υηακ ανίζηεηαζ ζε ζοζπέηζζδ ιε 

ηάηζ άθθμ, αηυια ηαζ ακ πνυηεζηαζ βζα έκακ απθυ ζοκεζνιυ. Ο δάζηαθμξ πνέπεζ θμζπυκ κα 

θνμκηίγεζ, χζηε ηα κέα πενζεπυιεκα δζδαζηαθίαξ κα εκηάζζμκηαζ ζε εονφηενα πθαίζζα, ηα μπμία 

ζπεηίγμκηαζ ιε αοηά. 

οκμρίγμκηαξ θμζπυκ, πνέπεζ κα ζδιεζχζμοιε υηζ μζ ζηναηδβζηέξ δζδαζηαθίαξ 

ζοβηνμημφκηαζ ηονίςξ ζφιθςκα ιε ααζζηέξ ανπέξ ηδξ Γκςζηζηήξ Φοπμθμβίαξ ηαζ Φοπμθμβίαξ 

ηδξ ιάεδζδξ ηαζ επζδζχημοκ ηδκ απμηεθεζιαηζηή ιάεδζδ ηαζ ηδκ ακάπηολδ ηαζ δζαιυνθςζδ 

πκεοιαηζηχκ ζηακμηήηςκ, δδθ. ηδκ ιεηααίααζδ ηδξ ιάεδζδξ. Γζαπζζηχκεηαζ ςζηυζμ υηζ δ 

εθανιμβή ημοξ ζηδκ δζδαηηζηή πνάλδ πνέπεζ κα βίκεηαζ ιε ιεβάθδ πνμζμπή, δζυηζ δ ροπμθμβζηή 

ημοξ ζηήνζλδ δεκ ημοξ ελαζθαθίγεζ μπςζδήπμηε ηαζ παζδαβςβζηή κμιζιμπμίδζδ. πςξ π.π. 

έπμοιε ζδιεζχζεζ ήδδ, ζε ιενζηέξ πενζπηχζεζξ ιενζημί ιαεδηέξ ιαεαίκμοκ ιε αάζδ ηζξ 

ζηναηδβζηέξ αοηέξ πνάβιαηζ απμηεθεζιαηζηυηενα, βζα άθθμοξ ιαεδηέξ υιςξ ιία άθθδ 

πνμζέββζζδ είκαζ ίζςξ ηαθφηενδ. Μενζημί ιαεδηέξ ιαεαίκμοκ ηαθφηενα, ανπίγμκηαξ ιε ζημζπεία, 

άθθμζ ιαεδηέξ δναζηδνζμπμζμφκηαζ, ιυθζξ ημοξ ηεεεί έκα ζφκεεημ πνυαθδια. Ηδζαίηενα υζμκ 

αθμνά ζηδκ δζδαζηαθία ζημ Γδιμηζηυ πμθείμ δζαπζζηχκεηαζ υηζ μζ ζηναηδβζηέξ αοηέξ δεκ 
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ζζπφμοκ βεκζηχξ, αθθά πνέπεζ κα ηζξ πνμζανιυζμοιε ζηδκ ιάεδζδ ηςκ ιζηνχκ παζδζχκ ηαζ 

εζδζηυηενα ζηδκ ιάεδζδ ηςκ παζδζχκ ηδξ ηάλδξ ιαξ. Δπίζδξ, ηαεχξ θαίκεηαζ, δζαθμνμπμζείηαζ δ 

απμηεθεζιαηζηυηδηά ημοξ ηαηά δείηηδ κμδιμζφκδξ. Μαεδηέξ ιε ορδθυ Γ.Ν. ιαεαίκμοκ 

ζφιθςκα ιε ηζξ ζηναηδβζηέξ αοηέξ, εκχ βζα παζδζά ιε εζδζηέξ ακάβηεξ πνέπεζ κα ακαγδηήζμοιε 

άθθεξ πνμζεββίζεζξ.  

 

Οκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία 

Δίκαζ βεβμκυξ υηζ δ μιαδζηή ενβαζία βεκζηχξ είκαζ πζμ εοπάνζζηδ απυ ηδκ αημιζηή, δζυηζ 

ζοιααδίγεζ ιε ηδκ ακάβηδ ηςκ παζδζχκ βζα δνάζδ ηαζ εκένβεζα. Σμοξ δίκεζ επίζδξ ηδκ εοηαζνία κα 

πνδζζιμπμζήζμοκ ιεευδμοξ, ανπέξ ηαζ θελζθυβζμ, ηα μπμία έπμοκ δζδαπεεί. Νηνμπαθμί ηαζ 

εζςζηνεθείξ ιαεδηέξ, μζ μπμίμζ έπμοκ ακαζημθέξ ηαζ δφζημθα ειπθέημκηαζ ζηζξ ιαεδζζαηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ, ιπμνμφκ ζηα πθαίζζα ηδξ μιαδζηήξ ενβαζίαξ κα ζοιιεηέπμοκ εκενβδηζηά ζηα 

δνχιεκα ηδξ ηάλδξ. Καζ πάκς απυ υθα δ μιαδζηή ενβαζία επζηνέπεζ απυ ηδκ θφζδ ηδξ ημκ έθεβπμ 

απυ ηδκ μιάδα, ηδκ αθθδθμαμήεεζα ηςκ ιεθχκ ηδξ ηαζ ηδκ δζυνεςζδ ηςκ θαεχκ ζε ιία παθανή, 

εοπάνζζηδ ηαζ πθήνςξ οπμζηδνζηηζηή αηιυζθαζνα. ημ ζδιείμ αοηυ πνέπεζ κα επζζδιάκμοιε υηζ 

μ έθεβπμξ ηςκ ενβαζζχκ απυ ημοξ ζοιιαεδηέξ είκαζ ιία δοκαηυηδηα, ηδξ μπμίαξ δοζηοπχξ δεκ 

βίκεηαζ εηηεηαιέκδ πνήζδ ηαζ εηιεηάθθεοζδ ζημ ζπμθείμ. Σέθμξ ιε ηδκ αθθδθμαμήεεζα ηαηά ηδκ 

δζδαζηαθία μζ ιαεδηέξ μζ μπμίμζ ιαεαίκμοκ βνήβμνα ηαζ ηεθεζχκμοκ ηδκ ενβαζία ημοξ πζμ 

βνήβμνα απυ ημοξ άθθμοξ αμδεμφκ ημοξ πζμ ανβμφξ ηαζ ημοξ πζμ αδφκαημοξ. Οζ ηεθεοηαίμζ έπμοκ 

ηδκ εοηαζνία κα δζμνεχκμοκ εζθαθιέκεξ βκχιεξ ηαζ απυρεζξ, πςνίξ αοηυ κα ένπεηαζ ζημ 

επίηεκηνμ ηδξ ηάλδξ ηαζ κα ηίεεηαζ οπυ αιθζζαήηδζδ δ αοημπεπμίεδζδ ηαζ δ αοημεζηυκα ημοξ.  

Ζ μιαδζηή ενβαζία εκεαννφκεζ ημοξ ιαεδηέξ ζε ζογδηήζεζξ βφνς απυ ημ ακηζηείιεκμ ηδξ 

ενβαζίαξ, επζηνέπεζ ζε αοημφξ ηδκ αοηυκμιδ επελενβαζία ημο οθζημφ ηαζ βεκζηχξ ιεηαεέηεζ ηδκ 

εοεφκδ ηαζ ηδκ πνςημαμοθία ηδξ ιάεδζδξ απυ ημκ δάζηαθμ ζημκ ιαεδηή. ηα πθαίζζα ιάθζζηα 

ηδξ μιαδζηήξ ενβαζίαξ μζ ιαεδηέξ έπμοκ ηδκ εοηαζνία ηαζ ηδκ δοκαηυηδηα κα αζηήζμοκ ακχηενεξ 

ιμνθέξ ιάεδζδξ ηαζ ζηακυηδηεξ, π.π. ζφκεεζδ, ακάθοζδ, δδιζμονβζηυηδηα ηθπ. Κονίςξ υιςξ 

αζηεί ηδκ ζηακυηδηα ηςκ ιαεδηχκ βζα ζοκενβαζία ηαζ επζημζκςκία ιε ημοξ άθθμοξ. Δπίζδξ ημοξ 

δίκεζ ηδκ εοηαζνία κα αθθδθμβκςνζζεμφκ, κα δζαιμνθχζμοκ μιαδζηή ηαοηυηδηα, κα αζηήζμοκ 

οπαημή απέκακηζ ζηδκ μιάδα -ζδζαίηενα ζε πενζζηάζεζξ ακηαβςκζζιμφ- ηαζ κα δζαιμνθχζμοκ ηαζ 

κα απμδεπεμφκ ηζξ αλίεξ ηδξ μιάδαξ. θα αοηά απμηεθμφκ ζδιακηζηέξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ 

δναζηδνζμπμίδζδ ηςκ ηζκήηνςκ ιάεδζδξ. Γζα αοημφξ ημοξ θυβμοξ δ μιαδμζοκενβαηζηή 

δζδαζηαθία πνμζθένεζ ιεβάθεξ δοκαηυηδηεξ ιάεδζδξ. 

Τπάνπμοκ αζθαθχξ ηαζ πενζμνζζιμί. ηα πθαίζζα ηδξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ηδξ ιάεδζδξ ιενζηά 

πνάβιαηα βίκμκηαζ ηαθφηενα ηαηά ιυκαξ. Ζ δδιζμονβζηυηδηα π.π. είκαζ ηαηά αάεμξ ιία 

δζαδζηαζία αημιζηή, δ μπμία απαζηεί αημιζηή ζηέρδ ηαζ ζημπαζιυ πςνίξ πενζζπαζιμφξ. Αοηυ 

ζζπφεζ ηαζ βζα δζάθμνεξ άθθεξ ιμνθέξ ιάεδζδξ. ε πμθθέξ πενζπηχζεζξ ελάθθμο δ μιάδα ιπμνεί 

κα πάνεζ εζθαθιέκδ ηαηεφεοκζδ, υιδνδ ημο ανπδβμφ ηδξ. Μενζηά ιέθδ ηδξ π.π. είκαζ δοκαηυκ κα 

ηαηαθήλμοκ κα παίγμοκ απθχξ έκακ δζαημζιδηζηυ νυθμ. Καζ ηέθμξ, υπςξ υθεξ μζ ιέεμδμζ 
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δζδαζηαθίαξ, ηαηαθήβεζ κα είκαζ εκηεθχξ ακαπμηεθεζιαηζηή, υηακ πνδζζιμπμζείηαζ ζε 

αηαηάθθδθδ πενίζηαζδ, υηακ εθανιυγεηαζ πμθφ ζοπκά ή υηακ παναηείκεηαζ επί πενζζζυηενμ απυ 

ημκ απαζημφιεκμ πνυκμ. 

Σμ ζδακζηυ ιέβεεμξ ηδξ μιάδαξ ελανηάηαζ απυ ηδκ δναζηδνζυηδηα ιε ηδκ μπμία 

αζπμθείηαζ. 

ζμ ιεβαθφηενδ δ μιάδα: 

* ηυζμ ιεβαθφηενδ δ αοημπεπμίεδζή ηδξ ζπεηζηά ιε ηα εονήιαηά ηδξ ηαζ ηυζμ ιεβαθφηενδ 

δ πνυηθδζδ ζηδκ άπμρδ ιζαξ αοεεκηίαξ, 

* ηυζμ ιεβαθφηενδ δ πζεακυηδηα μνεήξ εηηέθεζδξ ημο ένβμο, 

* ηυζμ ιεβαθφηενμ ημ εφνμξ ηςκ ειπεζνζχκ ζηζξ μπμίεξ ααζίγμκηαζ ηα ζοιπενάζιαηά ηδξ, 

* ηυζμ θζβυηενμ πνυκμ πνεζάγεηαζ μ δάζηαθμξ, πνμηεζιέκμο κα πενάζεζ απυ υθεξ ηζξ 

μιάδεξ ηαζ κα ηζξ εθέβλεζ, 

* ηυζμ ιεβαθφηενδ δ δοζημθία επίηεολδξ ζοκαίκεζδξ ηαζ ηυζμ πζμ ανβή δ δζαδζηαζία 

θήρδξ απμθάζεςκ. 

ζμ ιζηνυηενδ δ μιάδα: 

* ηυζμ εκενβδηζηυηενα ηα ιέθδ ηδξ ηαζ βζα αοηυ 

* ηυζμ θζβυηενα ιέθδ παναιέκμοκ αδνακή ηαζ 

* ηυζμ πζμ βνήβμνα θαιαάκεηαζ ιία απυθαζδ. 

Ζ ζδεχδδξ μιάδα ηδξ ζπμθζηήξ ενβαζίαξ απμηεθείηαζ ζοκήεςξ απυ δφμ ιέπνζ πέκηε ιέθδ. 

Οιάδεξ ιε πενζζζυηενα απυ ηέζζενα πενίπμο ιέθδ ηείκμοκ κα πνεζάγμκηαζ ή κα ακαδεζηκφμοκ 

δβέηεξ. Μεβαθφηενμξ ανζειυξ ιαεδηχκ απυ πέκηε ιπμνεί κα δζαζπάζεζ ηδκ εκυηδηα ηδξ μιάδαξ 

ηαζ κα δδιζμονβήζεζ οπμμιάδεξ. Οιάδεξ ιεβαθφηενεξ ηςκ επηά πενίπμο αηυιςκ ηείκμοκ κα 

ακαπηφζζμοκ αηαιρία ηαζ πμθθά άημια κα ιέκμοκ αδνακή ηαζ κα ηαθφπηεηαζ δ αδνάκεζά ημοξ 

απυ ημκ ιεβάθμ ανζειυ ηςκ ιεθχκ ηδξ μιάδαξ. Γζα αοηυ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ ιεβάθςκ μιάδςκ 

πνέπεζ μ δάζηαθμξ κα ακαεέηεζ ζοβηεηνζιέκμοξ νυθμοξ ζε υθα ηα ιέθδ ημοξ.  

Σα ηνζηήνζα ζοβηνυηδζδξ ηςκ μιάδςκ πμζηίθθμοκ ηαζ ςξ ηέημζα ιπμνμφκ κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ δ θζθία, μζ ζοιπάεεζεξ, δ βεζηκίαζδ ημο ηυπμο ηαημζηίαξ, ηα ημζκά 

εκδζαθένμκηα, μζ ηθίζεζξ, ημ πκεοιαηζηυ επίπεδμ, δ δζδαηηέα φθδ ηθπ. Αθμφ ζοβηνμηδεμφκ μζ 

μιάδεξ, ιπμνμφκ κα πάνμοκ ιία ηοπζηή μνβάκςζδ ηαζ κα μνζζεμφκ μζ νυθμζ φζηενα απυ ημζκή 

ζογήηδζδ ημο δαζηάθμο ιε ηα ιέθδ ηδξ ηαεειζάξ. οκήεςξ ζηζξ μιάδεξ ενβαζίαξ ηδξ ηάλδξ 

ακαηίεεηαζ ζε έκα παζδί μ νυθμξ ημο πνμέδνμο, βζα κα ζοκημκίγεζ ηζξ ενβαζίεξ ηδξ, ηαζ ζε έκα 

άθθμ μ νυθμξ ημο βναιιαηέα ηδξ μιάδαξ, πνμηεζιέκμο κα ηαηαβνάθεζ ηαζ κα ζοκμρίγεζ ηα 

απμηεθέζιαηα ηςκ ενβαζζχκ ηδξ. Οζ νυθμζ αοημί πνέπεζ αεααίςξ κα εκαθθάζζμκηαζ. ηδκ 

ζοκέπεζα ακαηίεεκηαζ μζ ενβαζίεξ, μζ μπμίεξ ιπμνεί κα είκαζ δζαθμνεηζηέξ ιεηαλφ ημοξ ηαζ ηάεε 

μιάδα κα παίνκεζ έκα λεπςνζζηυ εέια. Μπμνεί επίζδξ κα οπάνπεζ έκα εέια πςνζζιέκμ ζε πμθθέξ 

εκυηδηεξ, μπυηε ηάεε εκυηδηα ακαηίεεηαζ ζε ιία μιάδα. Μία άθθδ δοκαηυηδηα είκαζ κα ακαηεεεί 

ζε υθεξ ηζξ μιάδεξ ημ ίδζμ εέια, μπυηε ηαεειζά εα πνέπεζ κα ημ επελενβαζηεί ιε ημκ δζηυ ηδξ 
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ηνυπμ. Πνέπεζ επίζδξ απυ ηδκ ανπή κα πνμζδζμνίγεηαζ δ πνμκζηή δζάνηεζα ηδξ μιαδζηήξ 

ενβαζίαξ.  

Ο δάζηαθμξ δίκεζ ζαθείξ ηαζ -ηαηά ημ δοκαηυκ- βναπηέξ μδδβίεξ βζα ημκ ηνυπμ ενβαζίαξ 

ηαζ μνίγεζ ημκ πνυκμ πανάδμζδξ ή πανμοζίαζδξ ηδξ ενβαζίαξ. ζμκ αθμνά ζημκ ηνυπμ ενβαζίαξ 

μ δάζηαθμξ ιπμνεί κα δζαιμνθχζεζ ηαηάθθδθα ημ πχνμ ηδξ αίεμοζαξ, κα οπμδείλεζ ζηα παζδζά 

ηνυπμοξ πνήζδξ ηδξ αζαθζμεήηδξ, ηςκ πανηχκ, ηςκ Ζ/Τ ηθπ. Δπίζδξ πνέπεζ κα ζοκδείζεζ ημοξ 

ιαεδηέξ κα ενβάγμκηαζ ήζοπα, κα ζογδημφκ παιδθυθςκα, πςνίξ κα εκμπθμφκ ηαζ κα ιμζνάγμκηαζ 

ηα δζάθμνα ενβαθεία πςνίξ πνμζηνζαέξ. Βαζζηυ είκαζ επίζδξ κα ιάεμοκ κα ζοβηεκηνχκμοκ ηαζ κα 

ηαηαβνάθμοκ ηα μοζζχδδ ιυκμ, κα απμθεφβμοκ ηα πενζηηά, κα ηαηαηάζζμοκ ημ οθζηυ ημοξ ζε 

θμβζηή ζεζνά ηαζ θοζζηά κα ενβάγμκηαζ ιε αάζδ έκα ζπέδζμ.  

Καηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ μιαδζηήξ ενβαζίαξ δεκ πνέπεζ κα ιζθάεζ μ δάζηαθμξ ζε υθδ ηδκ 

ηάλδ, εηηυξ ηαζ ακ είκαζ εκηεθχξ απαναίηδημ. Ακ είκαζ πνάβιαηζ απαναίηδημ, ηυηε πνέπεζ μ 

δάζηαθμξ κα δζαηυρεζ ηδκ ενβαζία ηςκ μιάδςκ. Πνέπεζ επίζδξ ηυηε κα αεααζςεεί υηζ δ πνμζμπή 

υθςκ είκαζ ζηναιιέκδ ζε αοηυ πμο εα ημοξ πεζ ηαζ εκκμείηαζ υηζ πνέπεζ κα ημ ακαημζκχζεζ 

ζφκημια ηαζ πενζεηηζηά. Γεκζηχξ πάκηςξ εεςνείηαζ ςξ ηακυκαξ υηζ δεκ πνέπεζ κα δζαηυπηεηαζ δ 

ενβαζία ηςκ μιάδςκ.  

ηακ μ δάζηαθμξ πενκάεζ απυ ηζξ μιάδεξ, δεκ πνέπεζ κα πνμζημθθάηαζ ζε ιία ηαζ κα 

λεπκάεζ ηζξ άθθεξ, υζμ εκδζαθένμκ ηαζ ακ πανμοζζάγεζ δ ενβαζία ηδξ. Ζ βθχζζα ημο ζχιαημξ 

ηαηά ηζξ επζζηέρεζξ αοηέξ είκαζ πάνα πμθφ ζδιακηζηή. Ο δάζηαθμξ πνέπεζ κα ζηφαεζ ημ ηεθάθζ 

ημο ηαζ κα ημ θένκεζ ζημ επίπεδμ ηςκ ηεθαθχκ ηςκ παζδζχκ, κα παιμβεθά ηαζ κα δείπκεζ ηαη‘ 

αοηυκ ημκ ηνυπμ ζοκενβαζία ιάθθμκ πανά έθεβπμ ηαζ αλζμθυβδζδ. Πνέπεζ πάκηςξ κα έπεζ οπυρδ 

ημο υηζ πνέπεζ κα παίνκεζ ηέημζα εέζδ, χζηε κα ιπμνεί κα έπεζ επμπηεία υθςκ ηςκ μιάδςκ.  

Μεηά απυ ημ πέναξ ηςκ ενβαζζχκ ηςκ μιάδςκ πνέπεζ κα ηαθμφκηαζ μζ εηπνυζςπμί ημοξ κα 

εηεέημοκ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ ενβαζζχκ ημοξ. Καηά ηδκ πανμοζίαζδ αημφκ υθμζ μζ ιαεδηέξ 

πνμζεηηζηά ή παναημθμοεμφκ ηοπυκ μπηζημαημοζηζηυ οθζηυ. Έπεζηα αζηείηαζ ηαθμπνμαίνεηδ 

ηνζηζηή ηςκ ενβαζζχκ απυ ημοξ ιαεδηέξ ηαζ έηζζ δδιζμονβείηαζ βυκζιμξ δζάθμβμξ. Γίκεηαζ επίζδξ 

ζοκήεςξ ηαζ ιία ζφκημιδ ζογήηδζδ επί ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηαζ ιία ζφκμρδ απυ ημκ δάζηαθμ 

ζημ ηέθμξ ζπεηζηά ιε υ,ηζ έπμοκ ιάεεζ μζ ιαεδηέξ απυ ηδκ μιαδζηή ενβαζία.  

 

7.2.1. Μνξθέο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο 

ηακ ζηα πθαίζζα ιζαξ ένεοκαξ ενςηήεδηακ 85 εηπαζδεοηζημί ακ εθανιυγμοκ ηδκ 

ζοκενβαηζηή ιάεδζδ ηαηά ηδκ δζδαζηαθία ημοξ, ζε πμζμζηυ 95% απάκηδζακ εεηζηά ηαζ ιάθζζηα 

δήθςζακ υηζ ηδκ εθανιυγμοκ ηάεε ιένα. Οζ ενεοκδηέξ ςζηυζμ δζαπίζηςζακ υηζ ημ πμζμζηυ αοηυ 

ήηακ πθαζιαηζηυ, δζυηζ μζ εηπαζδεοηζημί εκκμμφζακ ιε ημκ υνμ «ζοκενβαηζηή ιάεδζδ» 

μπμζαδήπμηε ιμνθή ζοκενβαζίαξ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηδκ επίηεολδ εκυξ ημζκμφ ζημπμφ. Ζ 

δζαπίζηςζδ αοηή απμηέθεζε ηδκ αθμνιή βζα ηδκ δζενεφκδζδ ηςκ δζάθμνςκ ιμνθχκ ηδξ 

ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ, ηονζυηενεξ απυ ηζξ μπμίεξ είκαζ μζ παναηάης. 
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α. Από ημζκμύ ιάεδζδ. Δίκαζ ιζα πμθφ ζοκήεδξ πναηηζηή ηδξ ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ, ηδκ 

μπμία ακέπηολακ ηαζ πνμςεμφκ μζ D. & R. Johnson. φιθςκα ιε ημοξ εζζδβδηέξ ηδξ, 

ζοβηνμημφκηαζ μιάδεξ ηςκ 4-6 ιαεδηχκ, ζηζξ μπμίεξ ακαηίεεηαζ έκα ένβμ (π.π. ιζα εκυηδηα 

δζδαζηαθίαξ ή έκα θςημηοπδιέκμ θφθθμ ιε αζηήζεζξ), ημ μπμίμ πνέπεζ κα δζεηπεναζχζμοκ απυ 

ημζκμφ. Σα ιέθδ ηδξ μιάδαξ έπμοκ ηδκ οπμπνέςζδ κα αμδεμφκ ηα άθθα ιέθδ, έηζζ χζηε κα 

ελαζθαθζζεεί δ ιάεδζδ απυ ηάεε ιέθμξ. Σα ιέθδ ιζαξ μιάδαξ εκεαννφκμκηαζ επίζδξ κα αμδεμφκ 

ηζξ άθθεξ μιάδεξ, εθυζμκ αεααίςξ έπμοκ μθμηθδνχζεζ ημ ένβμ ηδξ δζηήξ ημοξ μιάδαξ. Ο 

εηπαζδεοηζηυξ επαζκεί ηδκ ζοκενβαζία ηαζ ηδκ μθμηθήνςζδ ημο ένβμο ηαζ ζοκήεςξ απμθεφβεζ 

μπμζμδήπμηε ιέηνμ εα ιπμνμφζε κα μδδβήζεζ ζημκ ακηαβςκζζιυ ακάιεζα ζηζξ μιάδεξ. 

Ζ απυ ημζκμφ ιάεδζδ δίκεζ έιθαζδ ζε ηέζζενα ζημζπεία, ηα μπμία απμηεθμφκ ηαζ ημζκά 

παναηηδνζζηζηά μπμζαζδήπμηε ηεπκζηήξ ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ: 

1. Γζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ ηαζ πνυζςπμ πνμξ πνυζςπμ επζημζκςκία ηςκ ιεθχκ ηςκ 

μιάδςκ. 

2. Θεηζηή ακελανηδζία δ μπμία επζηνέπεζ ζημοξ ιαεδηέξ κα ζοκενβάγμκηαζ, χζηε κα 

επζηφπμοκ έκακ ημζκυ ζημπυ. 

3. Αημιζηή οπεοεοκυηδηα, έηζζ χζηε μ ηάεε ιαεδηήξ πνέπεζ κα απμδείλεζ υηζ ηαηακυδζε ημ 

οθζηυ ηαζ επέηοπε ημκ ζηυπμ. 

4. Καθθζένβεζα δελζμηήηςκ ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ, έηζζ χζηε μζ ιαεδηέξ κα ιπμνμφκ κα 

ζοκενβάγμκηαζ ηαζ κα αλζμθμβμφκ ηδκ θεζημονβία ημοξ ιέζα ζηδκ μιάδα. 

ηδκ ένεοκα πμο ακαθέναιε παναπάκς δζαπζζηχεδηε υηζ ηαζ ζημ 95% ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, 

μζ μπμίμζ οπμζηήνζλακ υηζ εθανιυγμοκ ηδκ ζοκενβαηζηή ιάεδζδ, έθθεζπε ημ ζημζπείμ ηδξ 

αημιζηήξ οπεοεοκυηδηαξ. Οζ πενζζζυηενμζ απυ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ αοημφξ είπακ ακαπηφλεζ ηζξ 

δζηέξ ημοξ «μιαδζηέξ» πνμζεββίζεζξ, δεκ είπακ επελενβαζεεί ςζηυζμ δοκαηυηδηεξ ακάθδρδξ 

αημιζηήξ οπεοεοκυηδηαξ απυ ηα ιέθδ ηδξ μιάδαξ βζα ηδκ επίηεολδ ηςκ μιαδζηχκ ζηυπςκ. Απυ 

ηδκ ζπεηζηή ένεοκα είκαζ βκςζηυ υηζ δφμ ζημζπεία είκαζ απαναίηδηα, πνμηεζιέκμο κα 

θεζημονβήζεζ δ ζοκενβαηζηή ιάεδζδ: α. ηίκδηνα βζα ζοκενβαζία ηαζ α. αημιζηή οπεοεοκυηδηα. 

ηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ εθανιμβήξ ηδξ ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ δ ακαβκχνζζδ ηαζ δ 

απμδμπή απυ ηδκ μιάδα ηαζ μ ακηαβςκζζιυξ ακάιεζα ζηζξ μιάδεξ ελαζθαθίγμοκ ηα ηίκδηνα βζα 

ζοκενβαζία. Αημιζηή οπεοεοκυηδηα οπάνπεζ ζημκ ααειυ ηαηά ημκ μπμίμκ δ απμηεθεζιαηζηυηδηα 

ηδξ μιάδαξ ελανηάηαζ απυ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο ηάεε ιέθμοξ ηδξ. 

α. Ακηαβςκζζηζηέξ μιάδεξ. πςξ είκαζ πνμθακέξ, ζηδκ πενίπηςζδ αοηή μ ακηαβςκζζιυξ 

ιεηαθένεηαζ απυ ημ αημιζηυ επίπεδμ ζημ επίπεδμ ηςκ μιάδςκ. Ο ανζειυξ ηςκ ιεθχκ ηςκ μιάδςκ 

είκαζ 4-6 ηαζ δ ζφκεεζή ημοξ είκαζ εηενμβεκήξ ςξ πνμξ ηζξ επζδυζεζξ ηςκ ιαεδηχκ, ημ θφθμ, ηδκ 

πνμέθεοζδ ηθπ. Ζ ενβαζία βίκεηαζ ζοκήεςξ ζφιθςκα ιε ηα ελήξ ζηάδζα: 

1. Πανμοζίαζδ. Σμ κέμ οθζηυ πανμοζζάγεηαζ ζηδκ ηάλδ ζφιθςκα ιε παναδμζζαηέξ 

πνμζεββίζεζξ, π.π. δζήβδζδ, ζογήηδζδ, πνμαμθή η.ά.π. 

2. Οιαδζηή ενβαζία. ηζξ μιάδεξ ηδξ ηάλδξ δίκεηαζ ημ οθζηυ βζα επελενβαζία. Ζ ενβαζία 

ιπμνεί κα βίκεζ αημιζηχξ, ηαηά γεφβδ ή ηαζ ηαηά ιεβαθφηενεξ μιάδεξ. Οζ ιαεδηέξ εκεαννφκμκηαζ 
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κα αθθδθμαμδεμφκηαζ ηαζ κα αθθδθμεθέβπμκηαζ ιε ζημπυ κα δζαζθαθίγεηαζ δ ηαηακυδζδ ηαζ δ 

ηαηάηηδζδ ημο οθζημφ απυ ημκ ηάεε ιαεδηή. Ζ έιθαζδ πάκηςξ δίκεηαζ ζηδκ απυδμζδ ηδξ 

μιάδαξ ηαζ υπζ ηάεε ιαεδηή αημιζηχξ.  

3. Δλέηαζδ. Καηά ημ ηέθμξ ηδξ πενζυδμο ιεθέηδξ, δ μπμία ζοκήεςξ δζανηεί ιία εαδμιάδα, 

μζ ιαεδηέξ βνάθμοκ ελεηάζεζξ επί ημο οθζημφ ημ μπμίμ έπμοκ ιεθεηήζεζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ 

εαδμιάδαξ. Οζ ελεηάζεζξ βίκμκηαζ αημιζηχξ, πςνίξ κα επζηνέπεηαζ κα αμδεάεζ μ έκαξ ημκ άθθμκ.  

4. Καηαπχνδζδ αημιζηχκ επζδυζεςκ. Τπμθμβίγμκηαζ ηαηανπήκ μζ επζδυζεζξ ηςκ μιάδςκ 

ηαζ δίκμκηαζ εκδείλεζξ ακαβκχνζζδξ ζηζξ μιάδεξ μζ μπμίεξ επέδεζλακ ηαθέξ επζδυζεζξ, ςζηυζμ ςξ 

μιάδα ή μιάδεξ ορδθχκ επζδυζεςκ ακαβκςνίγμκηαζ μζ μιάδεξ ηςκ μπμίςκ ηα ιέθδ επέδεζλακ ηζξ 

ηαθφηενεξ αημιζηέξ επζδυζεζξ. Καη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ ηαζ μζ ιαεδηέξ ιε παιδθέξ επζδυζεζξ 

ιπμνμφκ κα ζοιαάθμοκ ζημ βεκζηυ ζημν ηδξ μιάδαξ ημοξ υζμ ηαζ μζ ιαεδηέξ ιε ορδθέξ 

επζδυζεζξ ηαζ ιενζηέξ θμνέξ ιάθζζηα πενζζζυηενμ.  

5. Ακαβκχνζζδ ηςκ μιάδςκ. ηζξ μιάδεξ απμκέιμκηαζ ανααεία ηαζ έπαζκμζ. 

β. Ζ πναηηζηή ημο παγθ. Σμ πνμξ ιάεδζδ οθζηυ πςνίγεηαζ ζε οπμεκυηδηεξ. Σα ιέθδ ηάεε 

μιάδαξ ακαθαιαάκμοκ απυ ιία οπμεκυηδηα, ηδκ μπμία επελενβάγμκηαζ ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα ηδκ 

δζδάζημοκ ζηα οπυθμζπα ιέθδ ηδξ μιάδαξ. ε ηακέκα ιέθμξ δεκ δίκμκηαζ επανηείξ πθδνμθμνίεξ 

βζα ηδκ επίθοζδ ημο πνμαθήιαημξ ή ηδκ μθμηθήνςζδ ημο ένβμο ηαζ ιυκμκ αθμφ μζ πθδνμθμνίεξ 

υθςκ ηςκ ιεθχκ ζοκηεεμφκ, ημ παγθ μθμηθδνχκεηαζ ηαζ πνμηφπηεζ δ εζηυκα ημο ζοκυθμο.  

δ. πέδζα μιαδζηήξ ένεοκαξ. Πνυηεζηαζ βζα ζοκενβαηζηή πναηηζηή δ μπμία ζοκδοάγεζ ημκ 

ηνυπμ ηδξ ενεοκδηζηήξ ενβαζίαξ ιε ηζξ ανπέξ ηδξ ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ, ηα βκςζηά ιε ημκ 

αββθυβθςζζμ υνμ projects. Οζ ιαεδηέξ ιζαξ ηάλδξ επζθέβμοκ έκα εέια πνμξ δζενεφκδζδ, ημ μπμίμ 

οπμδζαζνείηαζ ζε οπμεέιαηα ηα μπμία ακαθαιαάκμοκ κα ενεοκήζμοκ ηαζ κα επελενβαζεμφκ 

οπμμιάδεξ ηδξ ζπμθζηήξ ηάλδξ. Ζ ηάεε μιάδα ηάκεζ ημκ ζπεδζαζιυ ηςκ ενβαζζχκ ηδξ ηαζ 

ηαηακέιεζ ηζξ ενβαζίεξ ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ ηδξ. Σα ιέθδ ζηδκ ζοκέπεζα ιπμνμφκ κα ενβαζεμφκ 

αημιζηχξ, ηαηά γεφβδ ή ηαε‘ μιάδεξ. Αθμφ πεναηχζμοκ ηδκ δζενεφκδζή ημοξ –ακάθμβα ιε ηδκ 

πνμκζηή δζάνηεζα ημο εβπεζνήιαημξ – ηα ιέθδ ζοκένπμκηαζ ηαζ ακαημζκχκμοκ ηα απμηεθέζιαηα 

ηςκ πνμζπαεεζχκ ημοξ ζηα άθθα ιέθδ ηδξ μιάδαξ ηαζ απμθαζίγμοκ βζα ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμκ 

εα ηα ακαημζκχζμοκ ζηζξ οπυθμζπεξ μιάδεξ ηδξ ηάλδξ. Σεθζηχξ ζοκένπεηαζ δ μθμιέθεζα ηδξ 

ηάλδξ ηαζ βίκμκηαζ μζ ακαημζκχζεζξ υθςκ ηςκ μιάδςκ. Καηά ηδκ δζάνηεζα υθμο ημο εβπεζνήιαημξ 

μ εηπαζδεοηζηυξ ηαεμδδβεί ηζξ μιάδεξ ηαζ ηα ιέθδ ημοξ, πνμζθένμκηαξ αμήεεζα ηυζμ 

επζζηδιμκζηή υζμ ηαζ μνβακςηζηή. Δπμιέκςξ ηα αήιαηα ηδξ πμνείαξ ιζαξ μιαδζηήξ ένεοκαξ 

είκαζ: 

1. πνςημαμοθία – πνυηαζδ 

2. ηνζηζηή ακηαθθαβή απυρεςκ ζπεηζηά ιε ηδκ πνςημαμοθία 

3. απυ ημζκμφ δζαιυνθςζδ ηςκ πθαζζίςκ δνάζδξ 

4. οθμπμίδζδ – εηηέθεζδ 

5. πενάηςζδ ημο ζπεδίμο ένεοκαξ.  
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Μεηαλφ αοηχκ ηςκ αδιάηςκ πανειαάθθμκηαζ δζαθείιιαηα εκδιένςζδξ ηαζ 

επακαηνμθμδυηδζδξ. 

Μμθμκυηζ μζ ζοκενβαηζηέξ πναηηζηέξ ζοβηνμημφκ έκα ιζηνυ ιυκμκ ιένμξ ημο ζοκμθζημφ 

πνμβνάιιαημξ, δ εθανιμβή ημοξ απαζηεί ζοκήεςξ πνμζεηηζηυ ζπεδζαζιυ ηαζ ζοκεπή 

παναημθμφεδζδ απυ ηδκ πθεονά ημο εηπαζδεοηζημφ. Ακάθμβα ηαζ ιε ηδκ ζοβηεηνζιέκδ πναηηζηή 

μ εηπαζδεοηζηυξ πνέπεζ κα εημζιάζεζ πμθφ ηαθά οθζηυ, ενςηήζεζξ, πδβέξ η.ά.π. 

 

7.2.3. Ζ ιεηηνπξγία ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηελ ηάμε  

Ζ θεζημονβία ηδξ ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ ζηδκ ηάλδ αημθμοεεί ηα ελήξ πέκηε αήιαηα: 1. 

Καεμνζζιυξ ημο ζημπμφ, 2. Γυιδζδ ηδξ ενβαζίαξ, 3. Γζδαζηαθία ηαζ αλζμθυβδζδ ηδξ 

ζοκενβαηζηήξ δζαδζηαζίαξ, 4. Έθεβπμξ ηαζ ηαεμδήβδζδ ηδξ απμδμηζηυηδηαξ ηδξ μιάδαξ, 5. 

Αλζμθυβδζδ. 

1. Καεμνζζιόξ ημο ζημπμύ 

Ο ζημπυξ ιζαξ δναζηδνζυηδηαξ ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ ελεζδζηεφεζ ημ πνμσυκ ή ημ 

απμηέθεζια, ημ μπμίμ πνέπεζ κα πνμηφρεζ ιε ηδκ πενάηςζδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ δναζηδνζυηδηαξ. 

Σμ απμηέθεζια αοηυ ιπμνεί κα πάνεζ δζάθμνεξ ιμνθέξ, π.π. βναπηή έηεεζδ ηδξ μιάδαξ, ορδθέξ 

επζδυζεζξ εκυξ ιαεδηή ζε έκα ηεζη, πνμθμνζηή έηεεζδ, δ μπμία εηθνάγεζ ηδκ άπμρδ ηδξ μιάδαξ, 

ηνζηζηή εκυξ δεδμιέκμο ηεζιέκμο, ηαηάθμβμξ αζαθζμβναθζηχκ ακαθμνχκ η.ά.π. 

2. Γόιδζδ ηδξ ενβαζίαξ 

Ζ δυιδζδ ηδξ ενβαζίαξ είκαζ ημ παναηηδνζζηζηυ ημ μπμίμ δζαθμνμπμζεί ηδκ δναζηδνζυηδηα 

ηδξ ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ απυ ηδκ δναζηδνζυηδηα μπμζαζδήπμηε μιάδαξ. Οζ μιαδζηέξ 

ζογδηήζεζξ π.π. έπμοκ ακηζηείιεκμ (ενβαζία), ζοκήεςξ υιςξ ημ ακηζηείιεκμ αοηυ είκαζ ηυζμ 

βεκζηυ ηαζ αθδνδιέκμ (ζογήηδζδ δεδμιέκςκ, πνμαμθή εειάηςκ, δζαιυνθςζδ ζοκαίκεζδξ), έηζζ 

χζηε ζπάκζα επζηνέπμοκ ηδκ ηαηακμιή ενβαζίαξ, ηςκ νυθςκ ηαζ ηςκ ανιμδζμηήηςκ, ηςκ 

μιαδζηχκ πνμζπαεεζχκ ηαζ ηςκ ηεθζηχκ πνμσυκηςκ ηα μπμία πνμςεμφκ ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ. 

Καηά ηδκ δυιδζδ ηδξ ενβαζίαξ ζηα πθαίζζα ηδξ ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ πνέπεζ μ 

εηπαζδεοηζηυξ κα θάαεζ οπυρδ ημο δζάθμνμοξ πανάβμκηεξ, υπςξ ημ ιέβεεμξ ηδξ μιάδαξ, ηδκ 

επζθμβή ηςκ ιεθχκ ηδξ μιάδαξ, ηδκ δζάνηεζα ημο πνυκμο πμο εα αθζενςεεί ζηδκ μιαδζηή 

ενβαζία, ηδκ ηαηακμιή νυθςκ ζηα ιέθδ ηδξ μιάδαξ, ηα ηίκδηνα ηαζ μζ αιμζαέξ πμο εα δμεμφκ βζα 

ηδκ αημιζηή ηαζ ηδκ μιαδζηή ενβαζία η.ά.π.  

3. Γζδαζηαθία ηαζ αλζμθόβδζδ ηδξ ζοκενβαηζηήξ δζαδζηαζίαξ  

Ο εηπαζδεοηζηυξ έπεζ ιεηαλφ άθθςκ ηδκ εοεφκδ κα δζδάλεζ ηδκ δζαδζηαζία ηδξ 

ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ. Πμθθμί ιαεδηέξ δεκ ηαηέπμοκ ηζξ ζοκενβαηζηέξ δελζυηδηεξ, μζ μπμίεξ 

είκαζ απαναίηδηεξ, πνμηεζιέκμο κα επςθεθδεμφκ απυ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ ζοκενβαηζηήξ 

ιάεδζδξ. Καηά ζοκέπεζα πνέπεζ κα εκημπίζεζ ιμνθέξ ζοκενβαηζηήξ ζοιπενζθμνάξ, κα ηζξ αάθεζ 

ζηδκ ζςζηή ζεζνά ηαζ κα ηζξ επζδείλεζ ζημοξ ιαεδηέξ. πςξ ηαζ ζηζξ πενζπηχζεζξ ηδξ 

αοημννοειζγυιεκδξ ιάεδζδξ, δ ηαθφηενδ δζδαζηαθία είκαζ δ πνμηοπμπμίδζδ, δδθ. δ επίδεζλή 

ημοξ απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ, μ μπμίμξ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή θεζημονβεί ςξ πνυηοπμ.  
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ηδκ ηανδζά ηςκ ζοκενβαηζηχκ δελζμηήηςκ ανίζηεηαζ δ ζηακυηδηα ακηαθθαβήξ ζδεχκ ηαζ 

αζζεδιάηςκ ιε ημοξ άθθμοξ. Οζ ιαεδηέξ πνέπεζ κα αζζεάκμκηαζ άκεηα ηαηά ηδκ ημζκμπμίδζδ ηςκ 

ζδεχκ, ηςκ πεπμζεήζεςκ, ηςκ απυρεςκ ηαζ ηςκ ζηέρεχκ ημοξ ζημοξ άθθμοξ. Οζ Johnson & 

Johnson δίκμοκ ιενζημφξ ααζζημφξ ηακυκεξ ζπεηζηά. φιθςκα ιε αοημφξ μ εηπαζδεοηζηυξ πνέπεζ: 

Να δζδάζηεζ ημκ ηνυπμ ημζκμπμίδζδξ ηςκ ζδεχκ ηαζ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ. 

Να δίκεζ πθήνδ ηαζ ζαθή ιδκφιαηα ζημοξ ιαεδηέξ.  

Να δίκεζ ζοκεπή ηαζ ζοιθςκμφκηα βθςζζζηά ηαζ ιδ βθςζζζηά ιδκφιαηα. 

Να δδιζμονβεί ιζα αηιυζθαζνα ζεααζιμφ ηαζ οπμζηήνζλδξ ημο άθθμο. 

Να επζδεζηκφεζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμκ εα αλζμθμβμφκ μζ ιαεδηέξ ακ ημ ιήκοιά ημοξ έπεζ 

θδθεεί ζςζηά απυ ημοξ ζοιιαεδηέξ. 

Να δζδάζηεζ ζημοξ ιαεδηέξ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμκ ιπμνμφκ κα παναθνάγμοκ ηζξ απυρεζξ 

ημο άθθμο. 

Να επζδεζηκφεζ ζημοξ ιαεδηέξ ημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ πνέπεζ κα ζογδημφκ ζδιαζίεξ 

ηαζ κμήιαηα. 

Να δζδάζηεζ ζημοξ ιαεδηέξ ζοιιεημπή ηαζ δβεζία. 

4. Έθεβπμξ ηαζ ηαεμδήβδζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηόηδηαξ ηςκ μιάδςκ  

Πνμηεζιέκμο κα ηαεζενχζεζ μ εηπαζδεοηζηυξ δοκαηυηδηεξ ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ, πνέπεζ 

κα παναηδνεί ηαζ κα πανειααίκεζ, υηακ πνεζάγεηαζ, χζηε κα αμδεάεζ ημοξ ιαεδηέξ κα 

επζηοβπάκμοκ ημκ μιαδζηυ ημοξ ζημπυ. Οζ ζοπκυηενεξ ιμνθέξ εθέβπμο ηαζ ηαεμδήβδζδξ είκαζ δ 

εκδιένςζδ ηςκ ιαεδηχκ ζπεηζηά ιε ηζξ πδβέξ πθδνμθμνζχκ, δ επακάθδρδ ημο ηνυπμο ιε ημκ 

μπμίμκ ιπμνμφκ κα μθμηθδνχζμοκ ηδκ ενβαζία, δ ακαθοηζηή πενζβναθή ηδξ ιμνθήξ ημο ηεθζημφ 

πνμσυκημξ ηαζ δ πανμπή ημο εαοημφ ημο ςξ πνμηφπμο ημ μπμίμ δείπκεζ ζηδκ μιάδα ηδκ δζαδζηαζία 

ηδκ μπμία πνέπεζ κα αημθμοεήζεζ, πνμηεζιέκμο κα επζηφπεζ ημκ μιαδζηυ ζημπυ. οκεπχξ δ 

δζανηήξ επαβνφπκδζδ ημο εηπαζδεοηζημφ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ μιάδαξ είκαζ 

απαναίηδηδ, πνμηεζιέκμο κα δζαπζζηχζεζ πνμαθήιαηα ηαζ κα εκημπίζεζ δοζημθίεξ, μζ μπμίεξ 

παναηςθφμοκ ηδκ πνυμδμ ηδξ μιάδαξ. 

Έκαξ ααζζηυξ ζημπυξ ημο αήιαημξ αοημφ είκαζ μ εκημπζζιυξ ηδξ ακάβηδξ οπμαμήεδζδξ 

ηδξ μιάδαξ. Μζα ζοκεπήξ ακάβηδ είκαζ δ επακάθδρδ ηδξ οπυικδζδξ ημο ζημπμφ ηδξ μιάδαξ. 

οπκά μζ μιάδεξ πάκμοκ ημκ πνμζακαημθζζιυ ημοξ ηαζ ηδκ ειπθμηή ημοξ ζηδκ ενβαζία, αβαίκμοκ 

απυ ημκ ζςζηυ δνυιμ. Γζα αοηυ μ εηπαζδεοηζηυξ ιεηαααίκεζ απυ μιάδα ζε μιάδα ημοθάπζζημκ 

ηαηά ηδκ έκανλδ ηδξ ζοκενβαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ επακαθαιαάκεζ ημ οπμένβμ ηαζ ημκ 

ζημπυ, χζηε κα είκαζ ζίβμονμξ υηζ ημ ηαηακυδζε ηάεε μιάδα.  

Έκαξ δεφηενμξ ααζζηυξ ζημπυξ ημο εθέβπμο ηαζ ηδξ ηαεμδήβδζδξ ηδξ μιάδαξ είκαζ δ 

επακαθμνά ζημκ ζςζηυ δνυιμ ιζαξ μιάδαξ δ μπμία ελχημζθε ηαζ ηαηέθδλε ζε αδζέλμδμ. Ζ εένιδ 

ηδξ ζογήηδζδξ ηαζ ημο δζαθυβμο αβάγεζ ζοπκά ηδκ μιάδα απυ ηδκ δδιζμονβζηή πμνεία ηαζ 

επζηνέπεζ κα ακαηφπημοκ εέιαηα ηα μπμία ιυκμκ πενζεςνζαηά ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ επζηοπία ημο 

ζημπμφ ηδξ μιάδαξ. Κνίζζιμ ζδιείμ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή είκαζ κα ακαβκςνίζεζ μ εηπαζδεοηζηυξ 

πυηε ιζα μιάδα ανίζηεηαζ ζε ηνίζζιμ ζδιείμ ηαζ πνεζάγεηαζ αμήεεζα.  
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Μζα ηνίηδ δναζηδνζυηδηα ημο εθέβπμο ηαζ ηδξ ηαεμδήβδζδξ είκαζ δ πανμπή 

ζοκαζζεδιαηζηήξ ζηήνζλδξ ηαζ εκεάννοκζδξ ζε ιέθδ ηδξ μιάδαξ ηα μπμία αζζεάκμκηαζ υηζ έπμοκ 

ηαηαηθοζεεί ηαζ έπμοκ απμβμδηεοεεί απυ ηζξ ζοκενβαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. Δίκαζ αοημκυδημ υηζ 

δεκ απμδέπμκηαζ υθα ηα ιέθδ ηδξ μιάδαξ εοπανίζηςξ ηζξ ανιμδζυηδηεξ ηαζ ηα ηαεήημκηα ηαζ 

μφηε υθεξ μζ μιάδεξ απμδέπμκηαζ ημκ μιαδζηυ ζηυπμ. Ζ εκεάννοκζδ ηαζ δ ζηήνζλδ ημο 

εηπαζδεοηζημφ ιπμνεί κα εκζζπφζεζ ηδκ αοημπεπμίεδζδ ηδκ μπμία πνεζάγμκηαζ ιενζημί ιαεδηέξ, 

χζηε κα εηπθδνχζμοκ ηζξ οπμπνεχζεζξ ημοξ ηαζ κα εηηεθέζμοκ ημ οπμένβμ ημοξ. 

5. Αλζμθόβδζδ.  

Ζ αλζμθυβδζδ ηςκ μιάδςκ ζπεηζηά ιε ηδκ πμζυηδηα ηδξ ζοκενβαζίαξ ημοξ είκαζ πμθφ 

ζδιακηζηή βζα ηδκ πνυμδυ ημοξ ζηδκ απυηηδζδ ηςκ ζοκενβαηζηχκ δελζμηήηςκ. Ζ αλζμθυβδζδ ηαζ 

δ επακαηνμθμδυηδζδ ημο εηπαζδεοηζημφ ηαηά ημ ηέθμξ ηδξ ζοκενβαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ  ιπμνεί 

κα βίκεζ ιε ημοξ αηυθμοεμοξ ηνυπμοξ:  

1. Με ακμζπηή ζοκμιζθία βζα ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμκ ενβάζεδηακ μζ μιάδεξ, ηαζ βζα ημοξ 

θυβμοξ μζ μπμίμζ αμήεδζακ ή ειπυδζζακ ηδκ ηάεε μιάδα α. κα παναβάβεζ ημ πνμσυκ ηαζ α. κα 

μθμηθδνχζεζ ηδκ δζαδζηαζία. 

2. Με ηδκ πανάηθδζδ πνμξ ημοξ ιαεδηέξ  κα ηάκμοκ πνμηάζεζξ βζα ηδκ αεθηίςζδ ηδξ 

δζαδζηαζίαξ ηαζ ηδκ απμθοβή πνμαθδιάηςκ, χζηε κα επζηεοπεμφκ ορδθά επίπεδα ζοκενβαζίαξ. 

3. Με ηδκ ακαγήηδζδ ηςκ απυρεςκ πνμηαεμνζζιέκςκ παναηδνδηχκ. Ο εηπαζδεοηζηυξ 

ιπμνεί κα μνίζεζ έκα ή δφμ άημια, ηα μπμία κα έπμοκ ςξ ηαεήημκ κα ζδιεζχκμοκ πενζζηάζεζξ 

ζδζαζηένςξ απμηεθεζιαηζηήξ ή ακαπμηεθεζιαηζηήξ ζοκενβαζίαξ ηδξ μιάδαξ ηαζ κα ακαθένμοκ ζε 

υθδ ηδκ ηάλδ ηαηά ηδκ θάζδ ηδξ επακαηνμθμδυηδζδξ. 

Σα ιέθδ ηδξ μιάδαξ ιπμνμφκ επίζδξ κα αλζμθμβήζμοκ ηζξ ζοκενβαηζηέξ δελζυηδηεξ ηςκ 

άθθςκ ιεθχκ ηαηά ηδκ θάζδ αοηή. Σμ ηάεε ιέθμξ ιπμνεί κα πάνεζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ 

αλζμθυβδζδξ ηαη‘ ζδίακ. Οζ ιέζμζ υνμζ ηςκ αλζμθμβήζεςκ ηδξ μιάδαξ ιπμνμφκ κα ζογδηδεμφκ 

ηαηά ηδκ ηεθζηή ζοκεδνίαζδ ηαζ κα ημκζζημφκ ηα πθεμκεηηήιαηα ηαζ μζ αδοκαιίεξ ηδξ. Μζα 

εκδεζηηζηή ηθίιαηα αλζμθυβδζδξ πανμοζζάγεηαζ παναηάης. Ζ ηθίιαηα αοηή ιπμνεί κα 

πνδζζιμπμζδεεί 1. απυ ιέθδ ηδξ μιάδαξ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ άθθςκ ιεθχκ, 2. απυ έκα ιέθμξ 

ηδξ μιάδαξ, ημ μπμίμ έπεζ ςξ ηαεήημκ κα αλζμθμβήζεζ ηα άθθα ιέθδ ηδξ μιάδαξ ηαζ 3. απυ ημκ 

εηπαζδεοηζηυ. Ακηί βζα μκυιαηα ιπμνεί μ εηπαζδεοηζηυξ κα βνάρεζ ημοξ ανζειμφξ ηςκ ιαεδηχκ, 

ακ επζεοιεί κα είκαζ ακχκοιδ δ ηθίιαηα. 

 

7.2.1. πλεξγαηηθή κάζεζε θαη ε δηαδηθαζία ηεο ζπλεξγαζίαο 

Ζ εθανιμβή ηδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ ηαζ ηδξ επίθοζδξ πνμαθδιάηςκ μδδβεί ημ άημιμ ζε 

ορδθέξ βκςζηζηέξ επζδυζεζξ. Αηυιδ ζδιακηζηυηενεξ είκαζ μζ επζδυζεζξ αοηέξ ιέζα ζηα πθαίζζα 

ηςκ δζαπνμζςπζηχκ ζπέζεςκ ηαζ ηδξ μιαδζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ γςήξ, δζυηζ ηαη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ 

επδνεάγμκηαζ ζδιακηζηά α. μζ ζηάζεζξ ηαζ μζ αλίεξ ημο ιαεδηή, α. μζ επζεοιδηέξ ιμνθέξ 

ημζκςκζηήξ ζοιπενζθμνάξ ημο, β. μζ εκαθθαηηζηέξ πνμμπηζηέξ ηαζ απυρεζξ, δ. δζαδζηαζίεξ ζηέρδξ 

ορδθμφ επζπέδμο ηαζ ε. δ μθμηθήνςζδ ηδξ ηαοηυηδηάξ ημο.  
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Α. Σηάζεηο θαη αμίεο 

Σμκίγεηαζ ζοπκά υηζ πένα απυ βκςζηζηέξ επζδυζεζξ δ ενβαζία ζημ ζπμθείμ ηαζ ζηδκ 

εηπαίδεοζδ βεκζηυηενα απμαθέπεζ ζηδκ ηαθθζένβεζα ζηάζεςκ ηαζ αλζχκ. Οζ ααζζημί αοημί ζημπμί 

ηδξ εηπαίδεοζδξ επζηοβπάκμκηαζ ιυκμκ ιέζς ηςκ δζαπνμζςπζηχκ ζπέζεςκ ηςκ ιαεδηχκ. Δίκαζ 

βκςζηυ υηζ ιαεαίκμοιε πμθθά βζα ημκ ηυζιμ πμο ιαξ πενζαάθθεζ ηαζ ιέζα ζημκ μπμίμκ γμφιε 

απυ ηα αζαθία, απυ πενζμδζηά, απυ εθδιενίδεξ, απυ ηα ΟΑΜ ηθπ. Οζ ζηάζεζξ ηαζ μζ αλίεξ ςζηυζμ 

δζαιμνθχκμκηαζ ηονίςξ ιέζς ηςκ ζογδηήζεςκ ηαζ ηςκ επαθχκ ιε ημοξ ζοκακενχπμοξ ιαξ ηαζ 

ηα παζδζά ζημ ζπμθείμ ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ. Οζ ζογδηήζεζξ ηαζ μζ επαθέξ δζαιμνθχκμοκ ηζξ 

απυρεζξ, ηζξ επζθμβέξ, ηζξ πνμηζιήζεζξ, ηζξ ζηάζεζξ ηαζ ηζξ αλίεξ ιαξ. Πένα απυ αοηά μζ 

ζογδηήζεζξ ηαζ μζ επαθέξ ιεηαηνέπμοκ ηζξ λδνέξ βκχζεζξ ζε ζοκαζζεήιαηα ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα 

ζε ζηάζεζξ ηαζ αλίεξ, μζ μπμίεξ νοειίγμοκ ηαζ ηαηεοεφκμοκ ηδκ ζοιπενζθμνά ιαξ βζα ιεβάθεξ 

πενζυδμοξ ηδξ γςήξ ιαξ.  

 

Β. Δπηζπκεηέο κνξθέο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο 

Ακ ζημ ζπμθείμ ιαεαίκμοιε βζα ηδκ γςή, ηυηε μζ ζηάζεζξ ηαζ μζ αλίεξ απμηεθμφκ ηα 

ηονζυηενα εθυδζα ιε ηα μπμία ημ ζπμθείμ ζηέθκεζ ημοξ ιαεδηέξ ζηδκ γςή ιε ηδκ πενάηςζδ ηδξ 

ηοπζηήξ εηπαίδεοζδξ. Δπίζδξ ακ ιυνθςζδ είκαζ αοηυ πμο ιέκεζ απυ ηδκ ζπμθζηή ιάεδζδ ηαζ ιαξ 

είκαζ πνήζζιμ ζηδκ ημζκςκζηή, επαββεθιαηζηή ηαζ … γςή, ηυηε αοηυ πμο ιέκεζ ηονίςξ είκαζ μζ 

ζηάζεζξ ηαζ δζαεέζεζξ, ηζξ μπμίεξ δζαιμνθχκμοιε ιε αάζδ ηα ιμνθςηζηά αβαεά ηαζ ηζξ 

δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ ζημ ζπμθείμ.  

Μέζς ηςκ δζαπνμζςπζηχκ ζπέζεςκ ιέζα ζηδκ μζημβέκεζα ηαζ ιέζς ηςκ βμκέςκ ηαζ ηςκ 

άθθςκ ιεθχκ ηδξ μζημβέκεζαξ, ηα μπμία θεζημονβμφκ βζα ημ παζδί ςξ πνυηοπα, δζαιμνθχκεζ ημ 

παζδί επζεοιδηέξ ιμνθέξ ημζκςκζηήξ ζοιπενζθμνάξ (prosocial behavior). Μμθμκυηζ δεκ έπεζ βίκεζ 

μπμζαζδήπμηε ιμνθήξ αηυιδ ηαζ θοζζηήξ δζδαζηαθίαξ, ημ παζδί ιαεαίκεζ κα δζαηνίκεζ ημ ηαθυ 

απυ ημ ηαηυ ιέζς ηςκ πνάλεχκ ημοξ ηαζ ηςκ πνάλεςκ ηςκ άθθςκ εκδθίηςκ ηονίςξ ιεθχκ ηδξ 

μζημβέκεζαξ. Καεχξ δ μζημβέκεζα έπαζε ζζημνζηά ημκ θεζημονβζηυ ηδξ νυθμ κα αζηεί αβςβή ηαζ 

ημζκςκζημπμίδζδ, ημ ζπμθείμ έπεζ ακαθάαεζ ηδκ ζδιακηζηή αοηή θεζημονβία. Ζ ηάλδ, μ 

εηπαζδεοηζηυξ  ηαζ μζ ζοιιαεδηέξ, είκαζ πθέμκ ηα πζμ ζδιακηζηά πνυζςπα, ηα μπμία 

δζαιμνθχκμοκ ζηάζεζξ, πεπμζεήζεζξ ηαζ αλίεξ, χζηε κα γήζεζ ημ παζδί ςξ πνήζζιμ ιέθμξ ηδξ 

ημζκςκίαξ. Κονίςξ ιέζς ηδξ ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ ένπεηαζ μ ιαεδηήξ ακηζιέηςπμξ ιε 

πενζζηάζεζξ ηαζ ηαηαζηάζεζξ ηδξ ιεθθμκηζηήξ εκδθίημο γςήξ ημο. Γζα αοηυ πνέπεζ μζ ζπεηζηέξ 

δζδαηηζηέξ πενζζηάζεζξ κα ζπεδζάγμκηαζ ηαζ κα πνμβναιιαηίγμκηαζ ηαθά, χζηε κα πανέπμκηαζ 

ζημοξ ιαεδηέξ πνυηοπα ηςκ ζπεηζηχκ ιμνθχκ ζοιπενζθμνάξ.  

 

Γ. Δλαιιαθηηθέο πξννπηηθέο θαη απόςεηο 

Δίκαζ βκςζηυ υηζ δζαιμνθχκμοιε ηζξ ζηάζεζξ ηαζ ηζξ αλίεξ ιαξ ηονίςξ ιέζς ηςκ 

ζοβηνμφζεςκ ιε απυρεζξ δζαθμνεηζηέξ απυ ηζξ δζηέξ ιαξ. Οζ πνμηζιήζεζξ ιαξ ηαζ μζ απέπεεζέξ 

ιαξ δζαιμνθχκμκηαζ απυ ηδκ έηεεζή ιαξ ηαζ ηδκ ακηζπανάεεζή ιαξ ζε δζαθμνεηζηέξ απυ ηζξ 



Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηψλ Σεχρνο 1:  ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

ΔΑΗΣΤ - Σνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΣΔΚ) 149/488 

δζηέξ ιαξ, μζ μπμίεξ θεζημονβμφκ ςξ εκαθθαηηζηέξ δοκαηυηδηεξ, βζα ηζξ μπμίεξ δεκ εα ιπμνμφζαιε 

ηακ κα ζηεθεμφιε υηζ οπάνπμοκ ηαζ θεζημονβμφκ, ακ δεκ ηζξ ζοκακημφζαιε ιέζς ηςκ επαθχκ 

ιαξ ιε ημοξ άθθμοξ.  

Καεχξ ενπυιαζηε ακηζιέηςπμζ ιε αοηέξ ηζξ εκαθθαηηζηέξ πνμμπηζηέξ ηαζ απυρεζξ, 

οπμπνεςκυιαζηε (αοηέξ ιαξ ακαβηάγμοκ) κα ιπμφιε ζε ηαθμφπζα ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ, 

απαναίηδηδξ βζα κα ιπμνμφιε κα ζηεθηυιαζηε ηνζηζηά, κα επζπεζνδιαημθμβμφιε ιε θμβζηή ηαζ 

κα επζθφμοιε ηα ζπεηζηά πνμαθήιαηα. Με άθθα θυβζα βζκυιαζηε υθμ ηαζ θζβυηενμ εβς-ηεκηνζημί. 

Ακάθμβα ηαζ ιε ηδκ ζδιαζία αοηχκ πμο αθέπμοιε ηαζ αημφιε, βζκυιαζηε υθμ ηαζ πζμ ακμζπημί 

ζηδκ ακηαθθαβή ζοκαζζεδιάηςκ ηαζ πεπμζεήζεςκ ιε ημοξ άθθμοξ. Αοηή δ εκενβδηζηή ακηαθθαβή 

απυρεςκ ηαζ δ έκηαζδ ηδκ μπμίακ πνμηαθεί ιενζηέξ θμνέξ ιέζα ιαξ απμηεθμφκ ηδκ ηαηαθοηζηή 

δφκαιδ βζα ηδκ ακάπηολή ιαξ. Ζ ζοκενβαηζηή ιάεδζδ πνμζθένεζ ημ πθαίζζμ, πνμζθένεζ ημ 

έδαθμξ ηςκ ζοκακηήζεςκ, ζημ μπμίμ πμθθέξ ηαζ δζαθμνεηζηέξ απυρεζξ ιπμνμφκ κα ζοκημκζζεμφκ 

ηαζ απυ ημκ ζοκημκζζιυ αοηυκ κα πνμηφρμοκ μζ εκηεθχξ ζδζαίηενεξ, μζ δζηέξ ιαξ ζηάζεζξ ηαζ 

αλίεξ.  

 

Γ. Γηαδηθαζίεο ζθέςεο πςεινύ επηπέδνπ 

Ακ υθα ηα παναπάκς πθεμκεηηήιαηα ηδξ ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ δεκ ήηακ ανηεηά, ημ 

βεβμκυξ υηζ δζαπζζηχκεηαζ εεηζηή ζοκάθεζα ιε ηζξ ζπμθζηέξ επζδυζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ζε υθα ηα 

επίπεδα ζηακμηήηςκ (;) εα επανημφζε ςξ θυβμξ βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ ζηδκ ηάλδ. Πνχηα-πνχηα 

είκαζ βκςζηυ υηζ δ ζοκενβαηζηή ιάεδζδ ελαζθαθίγεζ ηαηά ημκ ηαθφηενμ ηνυπμ ηδκ εκενβυ 

ειπθμηή ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ ηαζ αεθηζχκεζ ηζξ δελζυηδηεξ ηαζ ηζξ 

ζηακυηδηεξ μζ μπμίεξ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ, ηδκ θμβζηή επζπεζνδιαημθμβία ηαζ ηδκ 

επίθοζδ πνμαθδιάηςκ, δδθ. δζαδζηαζίεξ ζηέρδξ ορδθμφ επζπέδμο.  

Αοηέξ μζ δζαδζηαζίεξ ζηέρδξ ορδθμφ επζπέδμο – μζ μπμίεξ είκαζ απαναίηδηεξ βζα ακάθοζδ, 

ζφκεεζδ, αλζμθυβδζδ ηαζ ηδκ θήρδ απμθάζεςκ, δδθ. βζα ηδκ επίηεολδ ζηυπςκ ακχηενςκ 

ηαηδβμνζχκ – εκενβμπμζμφκηαζ πενζζζυηενμ ηαζ ηαθφηενα ιε ηζξ δζαδνάζεζξ ηαζ ηζξ 

δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ ιε ημοξ άθθμοξ ηαζ υπζ ηυζμ ιε ηα αζαθία ηαζ ηζξ πακεπζζηδιζαηέξ 

παναδυζεζξ, αθμφ ιε ηα αζαθία ηαζ ηζξ παναδυζεζξ δεκ πνμςεμφκηαζ μζ δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ. 

Σα αζαθία ηαζ μζ παναδυζεζξ ελαζθαθίγμοκ ίζςξ βκχζεζξ, ηαηακυδζδ ηαζ εθανιμβή, ζπάκζα 

ςζηυζμ μδδβμφκ ημκ ιαεδηή ζηδκ ζδζςηζηή, εζςηενζηή μιζθία, δ μπμία είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδκ 

ηνζηζηή ζηέρδ, ηδκ θμβζηή επζπεζνδιαημθμβία ηαζ ηδκ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ ζε ηαηαζηάζεζξ ηδξ 

πναβιαηζηήξ ηαεδιενζκήξ γςήξ.  

 

Δ. Οινθιήξσζε ηεο ηαπηόηεηαο 

Έκα απυ ηα ζδιακηζηυηενα απμηεθέζιαηα ηςκ δζαπνμζςπζηχκ ζπέζεςκ ηαζ ηςκ 

ημζκςκζηχκ δζαδνάζεςκ είκαζ δ επίδναζή ημοξ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ηςκ ιεθχκ 

ηδξ μιάδαξ ηαζ ηδξ ημζκςκίαξ ηαζ ζημ κα ιαεαίκμοιε πμζμζ είιαζηε. Οζ ημζκςκζηέξ δζαδνάζεζξ ζε 

ιζα ιαηνμπνυκζα πνμμπηζηή ιαξ ακαβηάγμοκ κα αθέπμοιε ημκ εαοηυ ιαξ – ηζξ ζηάζεζξ, ηζξ αλίεξ 
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ηαζ ηζξ ζηακυηδηέξ ιαξ – ζε πμθθέξ ηαζ δζαθμνεηζηέξ πενζζηάζεζξ. Σμ απμηέθεζια είκαζ υηζ 

αζοιααηυηδηεξ, αζοκέπεζεξ ηαζ ακηζθάζεζξ ζπεηζηά ιε ημ πμζμζ είιαζηε – ή κμιίγμοιε υηζ είιαζηε 

– δεκ παναιέκμοκ πθέμκ ηνοθέξ ηαζ ηεηνοιιέκεξ, υπςξ ιπμνεί κα βίκεζ ζηα πθαίζζα ιζαξ ηαζ 

ιμκαδζηήξ δζάδναζδξ ή εκυξ ιζηνμφ ανζειμφ δζαδνάζεςκ.  

Ακ ζηεθηυιαζηε ιε έκα ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ ζε ιζα πενίζηαζδ ηαζ ιε δζαθμνεηζηά ζε ιία 

άθθδ, ηυηε ακαβηαζηζηά δζαπζζηχκμοιε μζ ίδζμζ ηδκ ζοκέπεζα ηαζ ακανςηδεμφιε ημκ θυβμ βζα ημκ 

μπμίμ οπάνπεζ αοηή δ αζοκέπεζα. οκήεςξ πνμζπαεμφιε κα απμθφβμοιε ηέημζμο είδμοξ 

ακηζθάζεζξ, κα λεηαεανίζμοιε ηζ πνάβιαηζ πζζηεφμοιε ηαζ κα πζζηεφμοιε αοηυ ημ μπμίμ πνάβιαηζ 

θέιε. Ζ πνμζςπζηυηδηά ιαξ βίκεηαζ πενζζζυηενμ ζοβηνμηδιέκδ, ζοκεηηζηή ηαζ ζοκεπήξ ηαζ 

βίκεηαζ ακηζθδπηή απυ ημοξ άθθμοξ ςξ ιζα δοκαιζηή ηαζ ζοκεπήξ πνμαμθή ηςκ ζηέρεςκ ηαζ ηςκ 

ζοκαζζεδιάηςκ ιαξ. Με ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο μζ επακεζθδιιέκεξ ημζκςκζηέξ δζαδνάζεζξ 

ιεζχκμοκ ηζξ ακηζθάζεζξ ιέπνζξ υημο μζ απυρεζξ ιαξ ηαηαζημφκ ιμκαδζηέξ ηαζ ζοκεπείξ ηαζ ειείξ 

απμπηήζμοιε ιζα ζοκεπή ηαζ ζοκεηηζηή πνμζςπζηυηδηα. Ζ ζοκενβαηζηή ιάεδζδ ιπμνεί κα 

απμηεθέζεζ ηδκ αθεηδνία ηδξ δζαδζηαζίαξ ηαηά ηδκ μπμία απμαάθθμκηαζ ηα άζπεηα, ηα πθαζηά, 

δναιαηζηά  ηαζ εκηεθχξ επζθακεζαηά (appendages), ηα μπμία απμηνφπημοκ ηζξ πζμ ααεζέξ ιαξ 

ζηέρεζξ ηαζ ηα πζμ ααεζά ιαξ ζοκαζζεήιαηα. Καη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ ανπίγμοιε κα απμπημφιε ιζα 

ζοκεηηζηή αίζεδζδ ημο Δβχ. 

 

7.2.2. ηνηρεία κηαο δξαζηεξηόηεηαο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο 

Θα ελεηάζμοιε ζηδκ ζοκέπεζα ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμκ ιπμνεί μ εηπαζδεοηζηυξ κα 

μνβακχζεζ ηδκ ηάλδ, βζα κα θεζημονβήζεζ δ ζοκενβαηζηή ιάεδζδ. Καηά ημκ ζπεδζαζιυ ιζαξ 

δναζηδνζυηδηαξ ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ, πνέπεζ μ εηπαζδεοηζηυξ κα πάνεζ απμθάζεζξ βζα ηα ελήξ 

γδηήιαηα: 

1. Σμκ ηφπμ ηςκ δζαπνμζςπζηχκ ζπέζεςκ, ηζξ μπμίεξ εα ακαπηφλεζ ιε ημοξ ιαεδηέξ ημο. 

2. Σμκ ηφπμ ηςκ δζαπνμζςπζηχκ ζπέζεςκ, ηζξ μπμίεξ εα ακαπηφλμοκ μζ ιαεδηέξ ιεηαλφ 

ημοξ. 

3. Σζξ ενβαζίεξ ηαζ ηα οθζηά ηα μπμία εα επζθέλεζ. 

4. Σμοξ νυθμοξ ηαζ ηζξ ανιμδζυηδηεξ ηζξ μπμίεξ εα ηαηακείιεζ. 

 

1. Γηαδξάζεηο εθπαηδεπηηθνύ-καζεηώλ 

Βαζζηυξ ζημπυξ ηδξ δζάδναζδξ εηπαζδεοηζημφ-ιαεδηχκ ζηα πθαίζζα ηδξ ζοκενβαηζηήξ 

ιάεδζδξ είκαζ κα ηαθθζενβήζεζ ηδκ αοηυκμιδ ζηέρδ ηςκ ιαεδηχκ. πςξ αηνζαχξ ηαηά ημκ 

ηφηθμ απάκηδζδ ημο ιαεδηή-ακηίδναζδ ημο εηπαζδεοηζημφ ηαηά ηδκ αοηυκμιδ ένεοκα ηςκ 

ιαεδηχκ, μζ ακηαθθαβέξ ιεηαλφ ημο εηπαζδεοηζημφ ηαζ ηςκ ιαεδηχκ ιέζα ζηδκ ζοκενβαηζηή 

ηάλδ έπμοκ ςξ ζημπυ κα μδδβήζμοκ ημοξ ιαεδηέξ ζηδκ αοηυκμιδ ζηέρδ, ακελάνηδηα απυ ημ 

οθζηυ ηδξ δζδαζηαθίαξ. Πνμηεζιέκμο κα επζηφπεζ ημκ ζημπυ αοηυκ, μ εηπαζδεοηζηυξ πανέπεζ ημκ 

εαοηυ ημο ςξ πνυηοπμ ηαζ ζοκενβάγεηαζ ιε ημοξ ιαεδηέξ ζπεδυκ ηαηά ημκ ίδζμ ηνυπμ ιε ημκ 
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μπμίμκ θεζημονβεί δ αοημηαηεοεοκυιεκδ ηάλδ. Με άθθα θυβζα μζ ζημπμί ηδξ ζοκενβαηζηήξ 

ιάεδζδξ ηαζ ηδξ αοημηαηεοεοκυιεκδξ δζενεφκδζδξ είκαζ αθθδθμζοιπθδνμφιεκμζ.  

Χζηυζμ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμκ θεζημονβεί δ δζάδναζδ εηπαζδεοηζημφ-ιαεδηχκ ηαηά ηδκ 

ζοκενβαηζηή ιάεδζδ είκαζ δζαθμνεηζηυξ απυ εηείκμκ ηδξ αοημννοειζγυιεκδξ ιάεδζδξ. ηδκ 

ηεθεοηαία πενίπηςζδ δ δζάδναζδ βίκεηαζ ζοκήεςξ έκαξ πνμξ έκακ ιε ηα βθςζζζηά ιδκφιαηα κα 

ηαηεοεφκμκηαζ πνμξ έκα άημιμ ηάεε θμνά ηαζ κα πνμζανιυγμκηαζ ζηδκ γχκδ ηδξ ιέβζζηδξ 

δοκαηυηδηαξ απακηήζεςκ. Ακηίεεηα ζηδκ ζοκενβαηζηή ιάεδζδ βίκεηαζ ζε μιάδεξ μζ μπμίεξ έπμοκ 

ημζκμφξ ζημπμφξ ηαζ ημζκέξ ενβαζίεξ ηαζ ηαη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ μ εηπαζδεοηζηυξ πνέπεζ κα 

δζεονφκεζ ηζξ δζαδνάζεζξ, χζηε κα πνμζανιυγμκηαζ ζηδκ γχκδ ηδξ ιέβζζηδξ δοκαηυηδηαξ 

απακηήζεςκ ηςκ πενζζζυηενςκ ιεθχκ ηδξ μιάδαξ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή δδθ. ζημπυξ ημο 

εηπαζδεοηζημφ είκαζ κα αμδεήζεζ ηδκ μιάδα (υπζ έκακ ιαεδηή) κα βίκεζ πενζζζυηενμ 

ακαζημπαζηζηή ηαζ κα απμηηήζεζ ζοκείδδζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηάξ ηδξ. Έηζζ μ εηπαζδεοηζηυξ 

επειααίκεζ ζε ηνίζζια ζδιεία ηαζ ηαηυπζκ απμζφνεηαζ πάθζ, δίκμκηαξ ηδκ δοκαηυηδηα ζηδκ 

μιάδα κα grappleιε ιζα ηαζκμφνβζα πνμμπηζηή ηδξ πθδνμθμνίαξ πμο ηδξ δίκεηαζ. Καη‘ αοηυκ ημκ 

ηνυπμ μ εηπαζδεοηζηυξ εθέβπεζ ηαζ ζοκενβάγεηαζ ιε ηδκ μιάδα ηαηά ηδκ δζάνηεζα ζφκημιςκ αθθά 

επζηεκηνςιέκςκ πανειαάζεςκ, δζαηδνχκηαξ ηδκ μιάδα ζε ηίκδζδ ηαζ ενβαζία. 

 

2. Γηαδξάζεηο ησλ καζεηώλ κεηαμύ ηνπο 

Οζ δζαδνάζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ιεηαλφ ημοξ ζηα πθαίζζα ηδξ ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ είκαζ 

εκηαηζηέξ ηαζ ιαηνμπνυκζεξ. Ακηίεεηα απυ υ,ηζ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ αοημννοειζγυιεκδξ ιάεδζδξ 

ζηζξ μιάδεξ ηδξ ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ μζ ιαεδηέξ ακαθαιαάκμοκ ζηαδζαηά ηδκ εοεφκδ βζα ηδκ 

ιάεδζδ ηςκ άθθςκ. Σμ απμηέθεζια ιπμνεί κα είκαζ εκδεπμιέκςξ ημ ίδζμ ιε εηείκμ ηδξ 

αοημννοειζγυιεκδξ ιάεδζδξ. Αοηυ μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ ηυζμ δ ζοκενβαηζηή υζμ ηαζ δ 

αοημννοειζγυιεκδ ιάεδζδ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ ζοιπθδνςιαηζηέξ ζηναηδβζηέξ 

ιάεδζδξ, μπυηε δ ιία ιπμνεί κα εκζζπφεζ ηζξ δελζυηδηεξ μζ μπμίεξ έπμοκ απμηηδεεί ιε ηδκ άθθδ. 

Καηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ δ ακαηνμθμδυηδζδ, δ εκίζποζδ ηαζ δ 

οπμζηήνζλδ πνμένπμκηαζ απυ ημοξ ζοιιαεδηέξ ηαζ ηαηεοεφκμκηαζ ζηδκ μιάδα, εκχ ζε υθεξ ηζξ 

άθθεξ πενζπηχζεζξ πνμένπμκηαζ απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ. Οζ δζαδνάζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ιεηαλφ ημοξ 

ηαηαθαιαάκμοκ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο πνυκμο ηαζ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηαηά ηδκ ζοκενβαηζηή 

ιάεδζδ, εκχ ζε υθεξ ζπεδυκ ηζξ άθθεξ πενζπηχζεζξ δζδαζηαθίαξ είκαζ πμθφ πενζμνζζιέκεξ. 

Οιάδεξ ηςκ 4-5 ιαεδηχκ ενβάγμκηαζ ιαγί ηαζ ιάθζζηα ζε πμθφ ζηεκή θοζζηή (ζςιαηζηή) 

βεζηκίαζδ, δ μπμία εκζζπφεηαζ απυ ηδκ ημζκή ενβαζία, ηα ιέθδ ημοξ εκεαννφκμοκ ηδκ ζοκενβαζία, 

αθθδθμτπμζηδνίγμκηαζ ηαζ δ επακαηνμθμδυηδζδ ένπεηαζ απυ ηδκ πζμ ημκηζκή πδβή, ημοξ 

ζοιιαεδηέξ. Έκα ααζζηυ παναηηδνζζηζηυ ηδξ ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ είκαζ δ αμφθδζδ ηάεε 

ιέθμοξ ηδξ μιάδαξ κα αεθηζχζεζ ηδκ απμδμηζηυηδηα ηδξ μιάδαξ ηαζ ηςκ ιεθχκ-ζοκηνυθςκ. 
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3. Καζνξηζκόο εξγαζίαο θαη πιηθώλ 

Έκα ααζζηυ ζημζπείμ ηδξ ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ είκαζ δ επζθμβή ηδξ ενβαζίαξ ηαζ ηςκ 

οθζηχκ, ηα μπμία ζοβηαεμνίγμοκ ηαζ ηδκ δμιή ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ. 

Σμ ένβμ ηδξ ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ δεκ ηαεμνίγεηαζ εζηή ηαζ ςξ έηοπε, αθθά ζπεδζάγεηαζ ηαζ 

μνβακχκεηαζ. πεδζάγεηαζ μ πνυκμξ, μζ θάζεζξ ηαζ ιπαίκεζ ζε ζοκημκζζιυ ιε ηζξ άθθεξ 

δναζηδνζυηδηεξ ηδξ ηάλδξ. Υςνίξ αοηυκ ημκ ζπεδζαζιυ ηαζ αοηήκ ηδκ μνβάκςζδ δεκ έπεζ ηα 

πνμζδμηχιεκα απμηεθέζιαηα μπμζαδήπμηε δζάδναζδ.  

ηδκ ζοκενβαηζηή ιάεδζδ μ ηαεμνζζιυξ ηδξ ενβαζίαξ ζοκμδεφεηαζ απυ ηδκ ηαηακμιή 

ενβαζίαξ, ηαεχξ ημ υθμ ένβμ ηειαπίγεηαζ ζε ιζηνυηενα οπμένβα, ηδκ επελενβαζία ηςκ μπμίςκ 

ακαθαιαάκμοκ δζάθμνεξ μιάδεξ. ημ ηέθμξ ζοκένπμκηαζ υθεξ μζ μιάδεξ ηαζ ηα απμηεθέζιαηά 

ημοξ δίκμοκ ημ υθμκ, ζημ μπμίμ έπεζ ζοιαάθεζ ημ ηάεε ιέθμξ ηδξ ηάλδξ. Καηά ζοκέπεζα ηάεε 

μιάδα παίνκεζ ηδκ εκημθή κα αζπμθδεεί εζδζηά ηαζ κα επζηεκηνχζεζ ηδκ ενβαζία ηδξ ζε έκα 

ιζηνυηενμ οπμένβμ, ημ μπμίμ υιςξ ελαημθμοεεί κα έπεζ κυδια ηαζ ζδιαζία, ηαεχξ απμηεθεί 

ιένμξ εκυξ εονφηενμο ζημπμφ ηαζ πνμσυκημξ, βζα ημ μπμίμ υθδ δ ηάλδ παίνκεζ ηδκ ακηαιμζαή. Οζ 

μιάδεξ ιάθζζηα ιπμνμφκ ηαζ κα αιζθθχκηαζ ιεηαλφ ημοξ, χζηε δ ηαεειζά κα πανάβεζ ημ 

ηαθφηενμ ημιιάηζ απυ ηζξ άθθεξ. Χζηυζμ πνέπεζ κα ημκζζηεί υηζ ζημπυξ δεκ είκαζ μ 

ακηαβςκζζιυξ αθθά δ ζοκενβαζία ιέζα ζηζξ μιάδεξ, αθμφ δεκ είκαζ μ ακηαβςκζζιυξ αθθά δ 

εκδμμιαδζηή ηαζ δ δζμιαδζηή ζοκενβαζία, δ μπμία δίκεζ ηα ηαθφηενα απμηεθέζιαηα.  

 

4. Καηαλνκή ξόισλ θαη αξκνδηνηήησλ 

Ζ ζςζηή ηαηακμιή νυθςκ ηαζ ανιμδζμηήηςκ απμηεθεί ααζζηή πνμτπυεεζδ επζηοπίαξ ηδξ 

ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ. Πένα απυ ηδκ ηαηακμιή ηδξ ενβαζίαξ ζηδκ μιάδα, ηα ιέθδ ηδξ μιάδαξ 

πνέπεζ κα ακαθάαμοκ ζοβηεηνζιέκμοξ νυθμοξ ηαζ ζοβηεηνζιέκεξ ανιμδζυηδηεξ ιέζα ζηδκ μιάδα 

(ανπδβυξ, ενεοκδηήξ, πνςημημθθδηήξ, ζοκμρζζηήξ η.ά.π.). πςξ είκαζ εοκυδημ, δ επζηοπία ηδξ 

ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ ελανηάηαζ απυ ηδκ ημζκμπμίδζδ ημο εηπαζδεοηζημφ πνμξ ημοξ ιαεδηέξ 

ηςκ πνμζδμηζχκ ηςκ νυθςκ ηαζ ηςκ ανιμδζμηήηςκ ηαζ εκδεπμιέκςξ ηδκ πνμηοπμπμίδζή ημοξ 

απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ (κα θεζημονβήζεζ μ ίδζμξ ςξ πνυηοπμ), εθυζμκ είκαζ απαναίηδημ. Αοηυξ 

είκαζ έκαξ άθθμξ θυβμξ βζα ημκ μπμίμκ δ ζοκενβαηζηή ιάεδζδ πμθφ θίβμ ιμζάγεζ πνμξ ηζξ μιάδεξ 

ζογδηήζεςκ, μζ μπμίεξ ζοβηνμημφκηαζ ηαζ θεζημονβμφκ ζοκήεςξ πμθφ παθανά. Ο εηπαζδεοηζηυξ 

δεκ πνέπεζ ιυκμ κα ηαηακείιεζ ηδκ ενβαζία ακάιεζα ζηζξ μιάδεξ, αθθά ηαζ κα ακαεέζεζ νυθμοξ 

ηαζ ανιμδζυηδηεξ ζηα ιέθδ ηςκ μιάδςκ. 

Ακ μζ επζιένμοξ ενβαζίεξ ηδξ μιάδαξ ηαζ ηα ηαεήημκηα ηαζ μζ ανιμδζυηδηεξ ημο ηάεε 

ιέθμοξ είκαζ αζαθείξ, ηυηε πμθφ βνήβμνα δ ζοκενβαηζηή ιάεδζδξ εηθοθίγεηαζ ζε άκανπδ 

ζογήηδζδ, ζηδκ μπμία ειπθέημκηαζ πμθθμί, μζ πενζζζυηενμζ υιςξ είκαζ παεδηζημί αηνμαηέξ. Σμ 

βεβμκυξ αοηυ ακαζνεί ημκ ίδζμ ημκ θυβμ φπανλδξ ηδξ ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ. Γζυηζ ακ ιζα μιάδα 

πανάβεζ ημ ηαθφηενμ απμηέθεζια, δεκ έπμοκ ζοιαάθεζ υιςξ υθα ηα ιέθδ ηδξ ζε αοηυ, ηυηε δ 

μιάδα ςξ υθμκ δεκ έιαεε πανά υηζ ενβάγμκηαζ ιενζημί ηαζ μζ άθθμζ θμοθάνμοκ.  
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7.2.3. Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα 

Απυ ιεηαακαθφζεζξ ενεοκδηζηχκ ενβαζζχκ ζπεηζηχκ ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ 

ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ πνμηφπηεζ βεκζηχξ ιζα εεηζηή εζηυκα. Οζ ιαεδηέξ μζ μπμίμζ ενβάγμκηαζ ιε 

ηδκ ζοβηεηνζιέκδ πναηηζηή έπμοκ ηαθφηενεξ επζδυζεζξ απυ εηείκμοξ μζ μπμίμζ ενβάγμκηαζ ζηα 

πθαίζζα ηδξ ακηαβςκζζηζηήξ δμιήξ ζε υθμοξ ζπεδυκ ημοξ ηφπμοξ πνμαθδιάηςκ ηαζ αζηήζεςκ. 

Μαεδηέξ ηδξ Γ΄ ηάλδξ π.π. πμο έιαεακ ζοκενβαηζηχξ έπμοκ ηαθφηενεξ επζδυζεζξ ζηδκ ηαηακυδζδ 

ηεζιέκμο απυ ημοξ ιαεδηέξ μζ μπμίμζ δζδάπεδηακ ιε ηδκ παναδμζζαηή ιέεμδμ δζδαζηαθίαξ. 

Δπίζδξ απυ ηδκ ακάθοζδ ζογδηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ηαηά ηδκ δζάνηεζα μιαδζηχκ 

δναζηδνζμηήηςκ πνμέηορε υηζ ημ 65% ημο θυβμο ημοξ ακαθενυηακ ηαηά ηνυπμκ άιεζμ ζε 

αηαδδιασηέξ πθεονέξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ημοξ, ημ 25% ακαθενυηακ ζε δζαδζηαζηζηά εέιαηα 

ηδξ ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ ηαζ ημ 8% ακαθενυηακ ζε επακαηνμθμδυηδζδ ηςκ ιαεδηχκ ιεηαλφ 

ημοξ. Μυκμκ έκα πμθφ αζήιακημ πμζμζηυ (2%) δεκ ζπεηζγυηακ ηαευθμο ιε ημ εέια. 

Χζηυζμ δ ζοκενβαηζηή ιάεδζδ δεκ είκαζ πακάηεζα. Γεκ οπάνπεζ αιθζαμθία υηζ είκαζ πμθφ 

απμηεθεζιαηζηή βζα ηδκ ιεηάδμζδ βκχζεςκ ηαζ ζηναηδβζηχκ ηαζ θαίκεηαζ επίζδξ υηζ έπεζ 

εοενβεηζηέξ επζπηχζεζξ ζηδκ ημζκςκζηή ακάπηολδ ηαζ ζηζξ δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ ηςκ ιαεδηχκ. 

Αοηυ υιςξ δεκ ζδιαίκεζ υηζ είκαζ ηαηάθθδθδ βζα υθα ηα ζπμθεία ηαζ βζα υθμοξ ημοξ 

εηπαζδεοηζημφξ. Ζ δζαίνεζδ ηδξ ηάλδξ ζε μιάδεξ δεκ είκαζ πάκηα μ ηαθφηενμξ ηνυπμξ 

δζδαζηαθίαξ. ε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ ηαζ ιε μνζζιέκμοξ ιαεδηέξ δεκ «δμοθεφεζ». Οφηε είκαζ δ 

ηαηαθθδθυηενδ βζα υθα ηα ακηζηείιεκα ηαζ υθεξ ηζξ εκυηδηεξ δζδαζηαθίαξ. Γζυηζ πμθθέξ θμνέξ μζ 

ιαεδηέξ ενβάγμκηαζ ζε μιάδεξ, αθθά υπζ ςξ μιάδεξ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή ζπαηαθμφκ πνυκμ βζα 

ηδκ ζογήηδζδ άζπεηςκ γδηδιάηςκ ή εέημοκ ζε θεζημονβία δζαδζηαζίεξ ηαηά ηζξ μπμίεξ μνζζιέκα 

ιέθδ ηδξ μιάδαξ ηονζανπμφκ ηαζ άθθα αβκμμφκηαζ. 

 

7.3. Δξγαζίεο θαη ζρέδηα ζπλεξγαηηθήο έξεπλαο (projects) 

Με ηδκ ζηεκή έκκμζα ημο υνμο μζ ενβαζίεξ ηαζ ηα ζπέδζα ζοκενβαηζηήξ ένεοκαξ (projects) 

δεκ απμηεθμφκ ιεευδμοξ δζδαζηαθίαξ, ιμθμκυηζ μδδβμφκ ζε απμηεθέζιαηα ιάεδζδξ ηαζ ιάθζζηα 

πμθφ πζμ εκηοπςζζαηά απυ υθεξ ζπεδυκ ηζξ άθθεξ ιεευδμοξ δζδαζηαθίαξ. Λίβεξ ιέεμδμζ 

δζδαζηαθίαξ ελαζθαθίγμοκ ηδκ δοκαηυηδηα ζημκ δάζηαθμ κα ιεηαδχζεζ ζημοξ ιαεδηέξ ημο έκα 

ηυζμ εονφ θάζια βκχζεςκ ηαζ δελζμηήηςκ. Καζ απυ ηδκ άθθδ θίβεξ ιπμνμφκ κα μδδβήζμοκ ζε 

ηυζμ ιεβάθδ ζπαηάθδ πνυκμο, δναζηδνζμηήηςκ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ.  

Δίκαζ δφζημθμ πμθθέξ θμνέξ κα μνίζεζ ηακείξ ηζ είκαζ ενβαζίεξ ηαζ ηζ εέιαηα ζοκενβαηζηήξ 

ένεοκαξ. Γεδμιέκμ πάκηςξ είκαζ υηζ μζ απθέξ ενβαζίεξ απαζημφκ έκακ μνζζιέκμ ανζειυ ςνχκ βζα 

ηδκ δζεηπεναίςζή ημοξ, εκχ ηα ζπέδζα ζοκενβαηζηήξ ένεοκαξ είκαζ ζφκμθα ιζηνχκ ενβαζζχκ ηαζ 

άνα απαζημφκ πμθφ πενζζζυηενμ πνυκμ βζα ηδκ μθμηθήνςζή ημοξ. Μία άθθδ δζαθμνά έβηεζηαζ 

ζημ βεβμκυξ υηζ μζ ενβαζίεξ ιπμνμφκ κα βίκμοκ είηε απυ έκακ ιαεδηή είηε απυ μιάδα ιαεδηχκ, 

εκχ ηα ζπέδζα ζοκενβαηζηήξ ένεοκαξ πνμζεββίγμκηαζ ιυκμκ απυ μιάδεξ. Καζ ζηζξ δφμ 
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πενζπηχζεζξ ςζηυζμ μζ ιαεδηέξ έπμοκ ιεβάθα πενζεχνζα αοημκμιίαξ ζπεηζηά ιε ημ πχξ, πυηε, 

πμφ ηαζ ιε πμζα ζεζνά εα βίκμοκ μζ επί ιένμοξ εκένβεζεξ βζα ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ ενβαζζχκ ή 

ηςκ ζπεδίςκ ενβαζίαξ. Σέθμξ ηα ζπέδζα ζοκενβαηζηήξ ένεοκαξ είκαζ ζοκήεςξ πζμ "ακμζπηά" ζε 

ζφβηνζζδ πνμξ ηζξ απθέξ ενβαζίεξ. 

Συζμ μζ απθέξ ενβαζίεξ υζμ ηαζ ηα ζπέδζα ζοκενβαηζηήξ ένεοκαξ ελαζθαθίγμοκ ζημκ 

ιαεδηή ηδκ δοκαηυηδηα ηαζ ηδκ εοηαζνία κα πνδζζιμπμζήζεζ -δδθ. κα αζηήζεζ ηαζ κα εθανιυζεζ- 

έκα εονφ ζφκμθμ βκχζεςκ, δελζμηήηςκ ηαζ ζηακμηήηςκ. Σμο δίκμοκ επίζδξ ηδκ εοηαζνία κα 

πνδζζιμπμζήζεζ ακχηενεξ ιμνθέξ ιάεδζδξ ηαζ κμδηζηχκ δελζμηήηςκ, π.π. δδιζμονβζηυηδηα, 

πθάβζα ζηέρδ, ακάθοζδ, ζφκεεζδ, αλζμθυβδζδ ηθπ. Πένα απυ αοηυ μζ ενβαζίεξ ηαζ ηα ζπέδζα 

ζοκενβαηζηήξ ένεοκαξ αζημφκ ημκ ιαεδηή ζηδκ αοημπεζεανπία. 

Ζ μθμηθήνςζδ ιζαξ ενβαζίαξ ηαζ δ εηηέθεζδ εκυξ ζπεδίμο ζοκενβαηζηήξ ένεοκαξ 

απμηεθμφκ ιία δδιζμονβζηή δζαδζηαζία. Μενζηά αήιαηα ςζηυζμ είκαζ ζοκήεδ ζε ιία ηέημζα 

δζαδζηαζία, υπςξ π.π.  

* επζθμβή ημο εέιαημξ 

* ζοβηεηνζιεκμπμίδζδ ηςκ ζηυπςκ, 

* ζοκενβαηζηυξ ζπεδζαζιυξ, 

* ακαγήηδζδ πδβχκ, 

* εηηέθεζδ, 

* πανμοζίαζδ ημο ηεθζημφ πνμσυκημξ, 

* αλζμθυβδζδ.  

Δπίζδξ απυ ηδκ Γκςζηζηή Φοπμθμβία είκαζ βκςζηά ηα ααζζηά αήιαηα, ηα μπμία 

απαζημφκηαζ, πνμηεζιέκμο κα δζεηπεναζχζμοιε ιε επζηοπία ενβαζίεξ ηαζ ζπέδζα ζοκενβαηζηήξ 

ένεοκαξ ηα μπμία ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ, δδθ. 

* πνμζδζμνζζιυξ ημο πνμαθήιαημξ, 

* εφεθθα ζδεχκ (brainstorming) βζα ηαηάθθδθεξ πδβέξ ηαζ αμδεήιαηα, 

* ακάθοζδ ημο πνμαθήιαημξ, 

* πνμηάζεζξ βζα θφζδ ημο πνμαθήιαημξ, 

* έθεβπμξ ηςκ παναπάκς πνμηάζεςκ, 

* επζθμβή ηδξ ηαηαθθδθυηενδξ θφζδξ,  

* αλζμθυβδζδ ηαζ επακαηνμθμδυηδζδ.  

Κνζηήνζα βζα ενβαζίεξ ηαζ ζπέδζα ζοκενβαηζηήξ ένεοκαξ: 

* πνμζδζμνίζηδηε επανηχξ ημ ένβμ ηαζ ακαθφεδηε ζε οπμεκένβεζεξ, 

* ηαεμνίζηδηακ ηνζηήνζα μθμηθήνςζδξ, 

* ημ ένβμ ήηακ εοπάνζζημ ηαζ μ ζημπυξ ημο ζαθήξ, 

* μζ ιαεδηέξ ήηακ ηαηάθθδθα πνμεημζιαζιέκμζ βζα ημ ένβμ, 

* μζ πδβέξ ήηακ ηαηάθθδθεξ ηαζ πνμζζηέξ,  

* δ παναημθμφεδζδ ήηακ ζοκεπήξ ηαζ επακαηνμθμδμηζηή, 

* μζ ιαεδηέξ ενβάζηδηακ επζηοπχξ ζηδκ εηηέθεζδ ηςκ οπμένβςκ, 
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* ήηακ ελανπήξ λεηαεανζζιέκμξ μ ηνυπμξ αλζμθυβδζδξ, 

* δ πανάδμζδ ημο ένβμο έβζκε ιε πανμοζίαζή ημο ζηδκ ηάλδ. 

Πμθθμί εζδζημί οπμζηδνίγμοκ υηζ μζ εηπαζδεοηζημί μζ μπμίμζ μνβακχκμοκ ηδκ δζδαζηαθία 

ημοξ βφνς απυ ζπέδζα ημζκχκ ενεοκδηζηχκ πνμζπαεεζχκ ελαζθαθίγμοκ ζημοξ ιαεδηέξ ημοξ 

πενζαάθθμκηα ιάεδζδξ ηα μπμία είκαζ ζδεχδδ βζα ηδκ αοημηαηεοεοκυιεκδ δζενεφκδζδ. Γεκ 

ιπμνεί υιςξ κα βίκεζ εζηή ηαζ ςξ έηοπε, αθθά ηαηά ηνυπμκ μ μπμίμξ ελαζθαθίγεζ ζημοξ ιαεδηέξ 

υηζ δ επζηοπία ελανηάηαζ απυ πανάβμκηεξ μζ μπμίμζ εθέβπμκηαζ απυ ημοξ ίδζμοξ. Σνία ημοθάπζζημκ 

είκαζ ηα πθεμκεηηήιαηα ηςκ ε.ζ.ζ.ε. 1. ημκίγεζ ηδκ ζδιαζία πμο έπεζ δ δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ 

ηαζ υπζ ημ απμηέθεζια, 2. αμδεάεζ ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ημοξ ιαεαίκεζ κα εέημοκ ζηυπμοξ, 3. 

ζηδνίγεηαζ ζηδκ μιαδζηή ενβαζία ηαζ ζηδκ ζοκενβαζία. 

Ζ επζηοπία ηςκ ε.ζ.ζ.ε. μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ δ υθδ ενβαζία ηςκ ιαεδηχκ 

ηαηεοεφκεηαζ απυ εζςηενζηά ηίκδηνα ιάεδζδξ. Οζ οπμζηδνζηηέξ ημοξ ιάθζζηα δζαηείκμκηαζ υηζ 

ηα εζςηενζηά ηίκδηνα ιάεδζδξ δεκ είκαζ έκα ζημζπείμ ημ μπμίμ ζπεηίγεηαζ ιε ημ εέια 

δζδαζηαθίαξ ηαζ ιάεδζδξ μφηε ιε ηζξ πνμδζαεέζεζξ ημο ιαεδηή μφηε ηέθμξ απμηεθεί απμηθεζζηζηή 

εοεφκδ ημο εηπαζδεοηζημφ. Ακηίεεηα δέπμκηαζ υηζ ηα εζςηενζηά ηίκδηνα ιάεδζδξ 

οπμζηδνίγμκηαζ, βεκκζμφκηαζ ηαζ δζαηδνμφκηαζ (εοδμηζιμφκ) ζε έκα πενζαάθθμκ ιάεδζδξ, ζημ 

μπμίμ εηπαζδεοηζηυξ ηαζ ιαεδηέξ ακαβκςνίγμοκ ηαζ απμδέπμκηαζ υηζ ημ ηαεέκα απυ ηα ζημζπεία 

αοηά έπεζ κα παίλεζ έκακ ζδιακηζηυ νυθμ, ημ ηαεέκα απυ ιυκμ ημο ςζηυζμ δεκ επανηεί.  

Οζ ε.ζ.ζ.ε. έπμοκ δφμ ζοζηαηζηά ζημζπεία, α. μνβακχκμκηαζ βφνς απυ έκα ηεκηνζηυ 

ενχηδια ή πνυαθδια, ημ μπμίμ αμδεάεζ κα μνβακςεμφκ ηαζ κα ηεεμφκ ζε εκένβεζα μζ 

δναζηδνζυηδηεξ ηδξ ηάλδξ, α. απαζημφκ έκα ζοβηεηνζιέκμ πνμσυκ ή έκα απμηέθεζια, ημ μπμίμ 

απμηεθεί ηαηά ηάπμζμκ ηνυπμ ηδκ απάκηδζδ ή ηδκ θφζδ ζημ ανπζηυ ηεκηνζηυ ενχηδια ή 

πνυαθδια.  

Οζ ε.ζ.ζ.ε. μζημδμιμφκηαζ ζοκήεςξ βφνς απυ ζφβπνμκα ημζκςκζηά εέιαηα ή εέιαηα 

ζζημνζηά ή βεκζηυηενμο εκδζαθένμκημξ. Οζ ηαθέξ ε.ζ.ζ.ε. έπμοκ ηα αηυθμοεα παναηηδνζζηζηά: 

Έπμοκ εηηεηαιέκδ δζάνηεζα, απαζηείηαζ δδθ. πνυκμξ ιενζηχκ εαδμιάδςκ, πνμηεζιέκμο κα 

μθμηθδνςεμφκ. 

οκδέμοκ δζάθμνεξ επζζηδιμκζηέξ πενζμπέξ. 

Δπζηνέπμοκ ιζα πμζηζθία θφζεςκ, ηαεχξ ημ εκδζαθένμκ επζηεκηνχκεηαζ ηονίςξ ζηδκ 

δζαδζηαζία ηαζ υπζ ζημ απμηέθεζια.  

Απαζημφκ ημκ εηπαζδεοηζηυ ςξ ζοκημκζζηή ηαζ ημοξ ιαεδηέξ ςξ ιέθδ ιζηνχκ 

ζοκενβαγυιεκςκ μιάδςκ.  

 

7.4. Γηαζεκαηηθόηεηα  

Με ηδκ ναβδαία αθθαβή ηςκ πμθζηζζηζηχκ, ημζκςκζηχκ ηαζ επζζηδιμκζηχκ ζοκεδηχκ 

ειθακίγεηαζ ήδδ πνμξ ημ ηέθμξ ημο 19μο αζχκα ηαζ ημ πνυαθδια ηδξ πθδεχναξ ηδξ δζδαηηέαξ 

φθδξ ηαζ απυ ηυηε ανπίγεζ δ δζανηήξ πνμζεήηδ ζημκ ημνιυ ηδξ φθδξ ημο ζπμθείμο κέςκ 

δζδαηηζηχκ εκμηήηςκ ή ηαζ ιαεδιάηςκ. Χξ ααζζηυξ θυβμξ πνμαάθθεηαζ ζοκήεςξ ημ βεβμκυξ υηζ 
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δ βκχζδ παθζχκεζ βνήβμνα ηαζ ακηζζημίπςξ ακακεχκεηαζ ηαζ πμθθαπθαζζάγεηαζ. Ζ «έηνδλδ ηςκ 

βκχζεςκ» ςζηυζμ απμηεθεί απθχξ ιία ελςηενζηή ζοκεήηδ, ιία ακηζηεζιεκζηή πνμτπυεεζδ ηαζ 

υπζ ιία παζδαβςβζηή ακαβηαζυηδηα, δζυηζ απυ ημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηδξ βκχζδξ δεκ πνμηφπηεζ 

ακαβηαζηζηχξ ηαζ ςξ ζοκέπεζα ημ ζοιπέναζια υηζ υθμζ μζ άκενςπμζ πνέπεζ κα απμηημφκ 

μθυηθδνμ ημκ ημνιυ ηδξ βκχζδξ. Καηά ηα ηεθεοηαία πνυκζα δ ακαβηαζυηδηα αοηή ζοκδοάγεηαζ 

ζοκήεςξ ιε ημ αίηδια ηδξ ελαζθάθζζδξ ίζςκ εοηαζνζχκ ζε υθμοξ ημοξ ακενχπμοξ, υπζ ιυκμκ 

ίζςκ ημζκςκζηχκ, εηπαζδεοηζηχκ ηαζ επαββεθιαηζηχκ εοηαζνζχκ, αθθά ηαζ εοηαζνζχκ βζα πθήνδ 

ακάπηολδ υθςκ ηςκ δοκαημηήηςκ ηάεε ακενχπμο, χζηε κα ιεηέπεζ ζηδκ αίςζδ ηαζ ζηδκ 

παναπένα ακάπηολδ ημο πμθζηζζιμφ. Καεχξ υιςξ μ homo universalis απμηεθεί ηδκ ζήιενμκ 

διένακ ιία ηαεανή μοημπία, ζε ιζα ηέημζα πνμζπάεεζα κα ηα ιάεεζ ηακείξ υθα εθθμπεφεζ μ 

ηίκδοκμξ ημο εβηοηθμπαζδζζιμφ. 

Πμθθμί είκαζ εηείκμζ μζ μπμίμζ γδημφκ απυ ημ ζπμθείμ κα δζεονφκεζ ηζξ βκχζεζξ ηζξ μπμίεξ 

πνμζθένεζ ζημκ ιαεδηή, ηακέκαξ υιςξ δεκ ζηδνίγεζ ιε πεζζηζηυηδηα πμζα είκαζ δ δζδαηηζηή 

εκυηδηα ή πμζμ ημ ιάεδια ημ μπμίμ πνέπεζ κα απμαάθεζ ημ ζπμθείμ, χζηε κα εκζςιαηχζεζ 

απνυζημπηα ημ κέμ ζημ πνυβναιιά ημο. Δίκαζ εοκυδημ αεααίςξ υηζ ιενζηά ιμνθςηζηά αβαεά εα 

ιπμνμφζακ κα ακηζηαηαζηαεμφκ απυ άθθα πζμ ηαηάθθδθα (ή πζμ ζφβπνμκα). Άπαλ ηαζ έπεζ 

εζζαπεεί πάκηςξ ζημ ακαθοηζηυ πνυβναιια ηςκ ζπμθείςκ έκα ακηζηείιεκμ, παβζχκεηαζ, βίκεηαζ 

πανάδμζδ ηαζ πμθφ δφζημθα ιπμνεί κα ακηζηαηαζηαεεί απυ έκα άθθμ. Αοηυ είκαζ ηαζ ημ ιείγμκ 

πνυαθδια ηςκ ζφβπνμκςκ ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ ελάθθμο: πνμζεέημοκ δζανηχξ κέα 

ακηζηείιεκα δζδαζηαθίαξ ζημ ζπμθζηυ πνυβναιια, πςνίξ κα αβάγμοκ ακηίζημζπα άθθα.  

Ήδδ δ επζαάνοκζδ είκαζ ηυζμ ιεβάθδ, χζηε πμθθμί οπμζηδνίγμοκ υηζ πθέμκ ημ ζπμθείμ 

επζθακεζαηά ιυκμκ ηαθφπηεζ ηδκ δζδαηηέα φθδ ηαζ δεκ ιπμνεί κα πνμπςνήζεζ ζε αάεμξ. Απυ ηδκ 

άθθδ δεκ ιπμνεί ημ ζπμθείμ κα εζζάβεζ δζανηχξ ηαζκμφνβζα ιαεήιαηα ηαζ κα ηνμθμδμηεί ζοκεπχξ 

ιε κέα φθδ ηα ζπμθζηά εβπεζνίδζα. Σα υνζα ιζαξ ηέημζαξ δοκαηυηδηαξ έπμοκ ελακηθδεεί εδχ ηαζ 

πμθθά πνυκζα. Σμ ζπμθείμ θμζπυκ, βζα κα ακηζιεηςπίζεζ ηδκ ηαηάζηαζδ αοηή, ανίζηεηαζ ιπνμζηά 

ζημ ελήξ δίθδιια: Ή κα εκηείκεζ αηυια πενζζζυηενμ ηδκ ζπμθζηή πίεζδ (ζηνεξ) ιε άιεζμ ηίκδοκμ 

κα δδιζμονβήζεζ ζμαανά πνμαθήιαηα ζηδκ ζςιαηζηή ηαζ ζηδκ ροπζηή οβεία ηςκ ιαεδηχκ, ή κα 

πενζμνίζεζ ηαηά ηνυπμ δναζηζηυ ηδκ δζδαηηέα φθδ ιε άιεζμ ηίκδοκμ κα απμηυρεζ ηδκ κέα βεκζά 

απυ ηζξ ζφβπνμκεξ επζζηδιμκζηέξ ηαζ ηεπκμθμβζηέξ ελεθίλεζξ. 

ημ δίθδιια ακηζηαημπηνίγεηαζ δ πκεοιαηζηή ηαηάζηαζδ ηδξ επμπήξ ιαξ: Απυ ηδκ ιζα 

έπμοιε ηδκ πθδεχνα ημο πμθζηζζιμφ, πμο ημκ δδιζμφνβδζε μ άκενςπμξ, ηαζ απυ ηδκ άθθδ ημ 

άημιμ ιε ηζξ πενζμνζζιέκεξ δοκαηυηδηέξ ημο, ημ μπμίμ εέθμοιε κα ιεηέπεζ πθήνςξ ζημκ πθμφημ 

ημο πμθζηζζιμφ. Αοηή δ ακηζπαθυηδηα ακάιεζα ζηδκ ζδέα ηαζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα απμηεθεί ηδκ 

πναβιαηζηή αζηία βζα ηδκ θεβυιεκδ «ηνίζδ ηδξ αβςβήξ» ηδξ επμπήξ ιαξ.  

Όζηενα απυ υθα αοηά πνμηείκμκηαζ δζάθμνεξ θφζεζξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο 

πνμαθήιαημξ ηδξ πθδεχναξ ηδξ φθδξ δζδαζηαθίαξ. θεξ αοηέξ μζ θφζεζξ έπμοκ ςξ ααζζηυ πονήκα 

ηδκ απμδμπή ηδξ άπμρδξ υηζ δεκ έπμοκ υθεξ μζ βκχζεζξ ηδκ ίδζα αλία, ηδκ ίδζα πνδζζιυηδηα ηαζ 

ηδκ ίδζα ιμνθςηζηή δφκαιδ. Δπμιέκςξ δ θφζδ δ μπμία απμιέκεζ, ακ ηαζ ιπμνεί κα πάνεζ πμθθέξ 
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ιμνθέξ, είκαζ δ εθάθνοκζδ ηδξ δζδαηηέαξ φθδξ ιε ακηίζημζπδ έιθαζδ ζε ηφνζα ζδιεία. ε ιία 

ημζκςκία ηδξ δζαθμνμπμίδζδξ ηαζ ηδξ ηαηακμιήξ ενβαζίαξ θαίκεηαζ υηζ δεκ ιπμνεί ηαζ δεκ πνέπεζ 

κα βίκεζ αθθζχξ. Ζ εθανιμβή ηδξ άπμρδξ αοηήξ ςζηυζμ πανμοζζάγεζ πμθθά πνμαθήιαηα, υπςξ 

πνμηφπηεζ απυ ηα παναηάης: 

α. Ζ δζααάειζζδ ηςκ ηύπςκ ζπμθείςκ. Γεκ ιπμνμφιε κα αιθζζαδηήζεζ ηακείξ ημ βεβμκυξ 

υηζ μζ ιαεδηέξ έπμοκ δζαθμνεηζηέξ ζηακυηδηεξ ιάεδζδξ ηαζ επμιέκςξ ηαεήημκ ημο ζπμθείμο είκαζ 

κα ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ αημιζηέξ δζαθμνέξ ηςκ ιαεδηχκ. Ζ δζαθμνμπμίδζδ αοηή επζηοβπάκεηαζ - 

ιεηαλφ άθθςκ - ηαζ ιε πενζμνζζιυ ηδξ φθδξ βζα ζοβηεηνζιέκμοξ ιαεδηέξ, μζ μπμίμζ ηαηακέιμκηαζ 

ηαζ θμζημφκ ζε ζοβηεηνζιέκμοξ ηφπμοξ ζπμθείςκ. φιθςκα ιε ηδκ θμβζηή αοηή μζ ιαεδηέξ ιε 

παιδθυηενδ ζηακυηδηα ιάεδζδξ έπμοκ ημ δζηαίςια κα πάνμοκ ιία ηαηάθθδθδ αβςβή ηαζ 

ιυνθςζδ ηαζ κα ακηαπμηνίκμκηαζ ιε επζηοπία ζε υ,ηζ ημοξ πνμζθένεζ ημ ζπμθείμ. Πνέπεζ ιε άθθα 

θυβζα κα έπμοκ θζβυηενδ φθδ ηαζ κα ημοξ πνμζθένεηαζ ζε έκα επίπεδμ, έηζζ χζηε κα ιπμνμφκ κα 

ακηαπμηνίκμκηαζ ζηδκ ζοβηεηνζιέκδ φθδ. Ακ ιάθζζηα πάνμοιε οπυρδ ιαξ ημ βεβμκυξ υηζ μζ 

ιαεδηέξ αοημί έπμοκ ιεβαθφηενδ ακάβηδ απυ αζχιαηα επζηοπίαξ, ηυηε δ δζαθμνμπμίδζδ αοηήξ 

ηδξ ιμνθήξ απμηεθεί υπζ ιυκμκ ιία ζπμθζηή αθθά ηαζ ιία ροπμθμβζηή ακαβηαζυηδηα. Ζ επζθμβή 

υιςξ ημο ζοβηεηνζιέκμο ηφπμο ζπμθείμο ιε ηδκ πενζμνζζιέκδ φθδ πνέπεζ κα βίκεηαζ ιυκμκ απυ 

ημοξ ίδζμοξ (ή ημοξ βμκείξ ημοξ) ηαζ κα ιδκ επζαάθθεηαζ απυ έλς βζα μπμζμοζδήπμηε άθθμοξ 

θυβμοξ.  

α. Γζάηνζζδ ηςκ ιαεδιάηςκ ζε πνςηεύμκηα ηαζ δεοηενεύμκηα. Σα ιαεήιαηα ημο ζπμθείμο 

δεκ είπακ ηαζ δεκ έπμοκ ημ ίδζμ αάνμξ ηαζ ηδκ ίδζα αλία. Δκκμείηαζ υηζ ζε δζαθμνεηζημφξ ηφπμοξ 

ζπμθείςκ είκαζ δζαθμνεηζηά ηαζ ηα πνςηεφμκηα ηαζ ηα δεοηενεφμκηα ιαεήιαηα. Ζ Γθχζζα ηαζ ηα 

Μαεδιαηζηά είκαζ ζπεδυκ πακημφ πνςηεφμκηα. 

β. Γοκαηόηδηεξ επζθμβήξ ιαεδιάηςκ. Μενζημί οπμζηδνίγμοκ υηζ ημ πνυαθδια ηδξ πθδεχναξ 

ηδξ δζδαηηέαξ φθδξ ιπμνεί κα θοεεί, ακ αθήζμοιε ημοξ ιαεδηέξ κα επζθέβμοκ ηζ εέθμοκ κα 

ιάεμοκ ηαζ ηζ υπζ.  

δ. Δπζζηνμθή ζηα ααζζηά. Πνυηεζηαζ βζα ιζα πνυηαζδ δ μπμία ζογδηείηαζ υθμ ηαζ εονφηενα 

ζε δζεεκέξ επίπεδμ απυ οπεοεφκμοξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ ηαζ δ μπμία ζοκδοάγεζ ηζξ δφμ 

πνμδβμφιεκεξ πνμηάζεζξ, δδθ. ηδκ δζάηνζζδ ηςκ ιαεδιάηςκ ζε πνςηεφμκηα ηαζ δεοηενεφμκηα 

ηαζ ηζξ δοκαηυηδηεξ επζθμβήξ ιαεδιάηςκ. ε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ ςξ πνχημ ααζζηυ πνμηείκεηαζ 

δ Μδηνζηή Γθχζζα ηαζ ηαηυπζκ ηα Μαεδιαηζηά, δ Φοζζηή, δ Ξέκδ Γθχζζα ηθπ.  

ε. Δζδμθμβζηή ακηί οθζηήξ ιόνθςζδξ. Ζ Φοπμθμβία ηδξ ιάεδζδξ επζαεααζχκεζ υηζ ιε ηδκ 

εηιάεδζδ ηαζ ηδκ απυηηδζδ ιζαξ βκχζδξ δ ιάεδζδ αοηή ιεηααζαάγεηαζ ηαζ ζε άθθα ακάθμβα 

πεδία ή ακηζηείιεκα. Γεκ επζηνέπμοκ ςζηυζμ υθα ηα ακηζηείιεκα ελίζμο ηδκ ιεηααίααζδ ηδξ 

ιάεδζδξ, αθθά δ ιεηααίααζδ επζηοβπάκεηαζ ηονίςξ ιε ηδκ άζηδζδ ζηακμηήηςκ ηαζ δοκάιεςκ, ιε 

ηδκ εηιάεδζδ ιεευδςκ, ιε ηδκ ηαηδβμνζαηή ιυνθςζδ, ιε ημ ζημζπεζχδεξ, ημ ααζζηυ, ημ 

παναδεζβιαηζηυ ηθπ.  
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7.4.1. Ζ δηαζεκαηηθή δηδαζθαιία σο ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

Ζ δζάηαλδ ηδξ δζδαηηέαξ φθδξ ζημ ζπμθείμ ιε αάζδ ηα επζιένμοξ ιαεήιαηα αθέπεζ 

ζοκήεςξ ηζξ βκχζεζξ ςξ ιςζασηυ ηαζ δ ζπμθζηή ενβαζία βίκεηαζ ιε ηδκ εθπίδα υηζ δ εκζςιάηςζδ 

ηςκ εζδζηχκ βκχζεςκ, δ μπμία ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ιζα βεκζηή ιυνθςζδ, βίκεηαζ αοημιάηςξ 

ζημ ιοαθυ ημο ιαεδηή. Αοηυ ημ πνυαθδια ένπεηαζ κα επζθφζεζ δ δζαεειαηζηή δζδαζηαθία. 

Χζηυζμ ημ εέια δεκ πνέπεζ κα ημ δμφιε ςξ πμθανζηή ακηίεεζδ ακάιεζα ζηδκ δζδαζηαθία 

λεπςνζζηχκ εζδζηχκ ιαεδιάηςκ ηαζ ζηδκ δζαεειαηζηή δζδαζηαθία. Αοηυ πμο πνμέπεζ δεκ είκαζ δ 

ηαηάνβδζδ ηςκ επζιένμοξ ιαεδιάηςκ, αθθά ιζα κέα ζπέζδ ακάιεζα ζηδκ ιάεδζδ ιε αάζδ 

εζδζηά ιαεήιαηα ηαζ ζε πνμζπάεεζεξ βζα οπένααζδ ηςκ μνίςκ πμο εέημοκ ηα επζιένμοξ 

ιαεήιαηα ιε αάζδ ηδκ δζαεειαηζηή πνμζέββζζδ. Δίκαζ εκδεζηηζηυ ημ βεβμκυξ υηζ δ ζφκμδμξ ηςκ 

οπμονβχκ παζδείαξ ηςκ βενιακζηχκ ηναηζδίςκ ημ 1997 ηαευνζζε ηδκ ανπή ηδξ δζαεειαηζηυηδηαξ 

ζηδκ ακχηενδ ααειίδα ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ςξ ααζζηή ανπή ηδξ δζδαζηαθίαξ ζηδκ 

ααειίδα αοηή.  

ηδκ εθανιμβή ηδξ ςζηυζμ δ δζαεειαηζηή πνμζέββζζδ πανμοζζάγεζ δζάθμνα πνμαθήιαηα. 

Δίκαζ βκςζηυ υηζ ηαηά ημκ ζπεδζαζιυ ηδξ δζδαζηαθίαξ πνέπεζ κα παίνκεζ οπυρδ ημο μ δάζηαθμξ 

ημκ ηάεεημ ηαζ ημκ μνζγυκηζμ ζοκημκζζιυ ηςκ δζδαηηζηχκ εκμηήηςκ. Καηά ημκ ηάεεημ 

ζοκημκζζιυ ηα πενζεπυιεκα εκυξ ιαεήιαημξ ιζαξ ηάλδξ ζοκημκίγμκηαζ ιε ηα πενζεπυιεκα ημο 

ίδζμο ακηζηεζιέκμο, ηα μπμία δζδάζημκηαζ ζε άθθεξ ηάλεζξ. Ζ Ηζημνία ηδξ Δ΄ Γδιμηζημφ π.π. 

ζοκημκίγεηαζ ιε ηδκ Ηζημνία ηςκ άθθςκ ηάλεςκ ημο Γδιμηζημφ πμθείμο. Καη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ 

μζ δζάθμνεξ δζδαηηζηέξ εκυηδηεξ δζαηάζζμκηαζ ζενανπζηά ή ηαηά αήιαηα (π.π. απυ ηα απθά πνμξ 

ηα δφζημθα, απυ ηα εββφξ πνμξ ηα ιαηνάκ, απυ ηα ζοβηεηνζιέκα ζηα αθδνδιέκα η.ά.π.), έηζζ 

χζηε ηα επυιεκα κα ζηδνίγμκηαζ ζηα πνμδβμφιεκα ηαζ κα ιδκ οπάνπμοκ ζμαανά ηεκά ζηδκ 

ηάθορδ εκυξ ακηζηεζιέκμο.  

Καηά ημκ μνζγυκηζμ ζοκημκζζιυ μ εηπαζδεοηζηυξ θνμκηίγεζ χζηε ζε ηάεε δζδαηηζηή 

εκυηδηα κα εκζςιαηχκεζ βκχζεζξ, δελζυηδηεξ ηαζ ζηακυηδηεξ απυ δζάθμνεξ πενζμπέξ ηαζ 

ακηζηείιεκα. Με ηδκ έκκμζα αοηή δεκ οπάνπμοκ ζφκμνα ακάιεζα ζηα δζάθμνα ακηζηείιεκα ηαζ 

ιαεήιαηα ηαζ ζηδκ αηναία ηδξ ιμνθή ηαηανβμφκηαζ ηα λεπςνζζηά ιαεήιαηα, υπςξ ζοιααίκεζ 

ζηδκ Δκζαία οβηεκηνςηζηή Γζδαζηαθία. Καη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ ελαζθαθίγεηαζ ηαθφηενα δ 

ηαθθζένβεζα ηδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ, ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ, ηδξ επίθοζδξ πνμαθδιάηςκ, 

ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ, ακελανηδζίαξ ζηέρδξ ηαζ δνάζδξ. 

Ζ δζαεειαηζηή πνμζέββζζδ εοκμεί ενβαζία ηφπμο ζπεδίςκ ζοκενβαηζηήξ ένεοκαξ (project). 

Δοκμεί επίζδξ ηδκ ζογήηδζδ ζηδκ ηάλδ. Οζ ιαεδηέξ ακαβηάγμκηαζ κα επζπεζνδιαημθμβμφκ θμβζηά 

ηαζ ηνζηζηά, κα εέημοκ ενςηήζεζξ, κα ηάκμοκ πνμβκχζεζξ, ηαζ ιε ηδκ αμήεεζα ημο εηπαζδεοηζημφ 

κα εθέβπμοκ ηαζ κα αλζμθμβμφκ ηδκ ηαηαθθδθυηδηα ηαζ ηδκ εβηονυηδηα ηςκ απακηήζεχκ ημοξ.  

Γηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο, projects (ζρέδηα δξάζεο) θαη νκαδνζπλεξγαηηθέο 
πξαθηηθέο κε ηε βνήζεηα ησλ ΣΠΔ 

Οζ ΣΠΔ ζοκεζζθένμοκ ζε ζδιακηζηυ ααειυ ζηζξ κέεξ αοηέξ δζδαηηζηέξ πναηηζηέξ. 

(παναηηδνίγμκηαζ «κέεξ» βζα ηα εθθδκζηά ηονίςξ δεδμιέκα, δεδμιέκμο υηζ ζηδ δζεεκή 
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αζαθζμβναθία ηαζ ζε λέκα εηπαζδεοηζηά ζοζηήιαηα ζοκακηχκηαζ εδχ ηαζ ανηεηά πνυκζα). Ζ 

ζοιαμθή ηςκ ΣΠΔ είκαζ μοζζαζηζηή ζε ημοθάπζζημκ 3 δζαθμνεηζηά επίπεδα: 

(α) ημ επίπεδμ ημο πενζεπμιέκμο: ημ ρδθζαηυ οθζηυ (είηε εκημπίγεηαζ ιέζς Γζαδζηηφμο, είηε 

έπμοκ ζε αοηυ πνυζααζδ μζ ιαεδηέξ ιέζς άθθμο ηνυπμο – π.π. CD), αολάκεζ πναηηζηά 

απενζυνζζηα ηζξ δοκαηυηδηεξ βζα ακεφνεζδ ηαζ ζοκδοαζιυ πθδνμθμνζχκ βζα δζάθμνα εέιαηα. 

Τπάνπεζ θμζπυκ οθζηυ, ημ μπμίμ μζ ιαεδηέξ ηαθμφκηαζ κα εκημπίζμοκ, κα εθέβλμοκ (ςξ πνμξ 

ηδκ εβηονυηδηά ημο, ηδκ επζηαζνυηδηά ημο, ηδ κμιζιυηδηά ημο, ηδκ πθδνυηδηά ημο), κα 

ιμνθμπμζήζμοκ ηαζ κα ζοκδοάζμοκ έηζζ χζηε κα επζθφζμοκ ηάπμζμ πνυαθδια ή κα 

επελενβαζημφκ θφζεζξ πνμξ ιζα ηαηεφεοκζδ. 

(α) ζημ επίπεδμ δζεηπεναίςζδξ ηαζ μνβάκςζδξ ηςκ δεδμιέκςκ, πθδνμθμνζχκ ηαζ βεκζηά ηςκ 

ζημζπείςκ πμο είκαζ απαναίηδηα βζα ηδκ επελενβαζία εκυξ εέιαημξ. Γζα πανάδεζβια, ακ έκα 

εέια πνέπεζ κα ηεεεί πνμξ «ζζυηζιδ», Online ζογήηδζδ, ιπμνεί κα ηεεεί ζε ιζα discussion list ή 

ζε έκα e-forum (βζα ηζξ ιεηαλφ ημοξ δζαθμνέξ δεξ ζηδκ εκυηδηα 3), εθυζμκ είκαζ επζεοιδηή ιζα 

αζφβπνμκδ ζογήηδζδ, ή κα ηεεεί ζε έκα chat room βζα ιζα online ζφβπνμκδ ζογήηδζδ. ε 

πενίπηςζδ υιςξ πμο πνυηεζηαζ ιζα μιάδα ιαεδηχκ κα «εηεέζεζ» μνζζιέκα ζημζπεία – 

εηηεηαιέκα ζπεηζηά – ηαζ είκαζ επζεοιδηυξ μ ζπμθζαζιυξ ημοξ, ηυηε ίζςξ ιζα ζεθίδα 

ζζημθμβίμο (blog) κα είκαζ ηαηαθθδθυηενμ ενβαθείμ. Ακ ηέθμξ πνυηεζηαζ βζα έκα 

μιαδμζοκενβαηζηυ project, δ πνήζδ ζεθίδςκ  wikis είκαζ ίζςξ πζμ εκδεδεζβιέκδ. 

(β) ζημ επίπεδμ πνμέηηαζδξ ηςκ πναηηζηχκ αοηχκ ηαζ ηαζκμηυιςκ πναηηζηχκ. Οζ ΣΠΔ 

πανέπμοκ πάνα πμθθέξ κέεξ δοκαηυηδηεξ, ζε πμθθά επίπεδα επελενβαζίαξ δεδμιέκςκ ηαζ 

επζημζκςκίαξ, ηαζ ηαηά ημκ ηνυπμ αοηυ ηαεζζημφκ δοκαηή ηδκ επέηηαζδ ηςκ πναηηζηχκ αοηχκ 

ή ηαζ ηδ δδιζμονβία άθθςκ. Έκα ηοπζηυ πανάδεζβια δζδαηηζηήξ ιεεμδμθμβίαξ πμο ααζίγεηαζ 

ζηζξ ΣΠΔ, ιε πμθφ ιεβάθδ δζάδμζδ ζημκ Αββθμζαλςκζηυ πχνμ είκαζ ηα Web Quests. 

Τπάνπμοκ πάνα πμθθά παναδείβιαηα ηαζ εεςνδηζηά ηείιεκα βζα ηα Web Quests (βζα 

πανάδεζβια: http;//www/webquests.org). Σα Webjects απμηεθμφκ ιζα επέηηαζδ ηςκ Web 

Quests ζε projects ζπεηζηά ιεβάθδξ δζάνηεζαξ (πναηηζηά ιενζχκ ιδκχκ). 

 

Γεκηνπξγία πιαηζίνπ εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ-δξαζηεξηνηήησλ κε ηε ρξήζε ΣΠΔ 

Ζ έκκμζα ημο εηπαζδεοηζημφ ζεκανίμο, είκαζ πμθφ ζοββεκήξ ιε ηδκ έκκμζα ηδξ δζδαηηζηήξ 

ηαηάζηαζδξ, πμο ζοκακηάηαζ ζηδ δζδαηηζηή ηςκ εεηζηχκ επζζηδιχκ (ηονίςξ ηςκ 

Μαεδιαηζηχκ). Χξ δηδαθηηθό ζελάξην (ζηδκ μνμθμβία ηδξ Γζδαηηζηήξ ηςκ Μαεδιαηζηχκ έκα 

δζδαηηζηυ ζεκάνζμ πενζβνάθεζ ιζα δηδαθηηθή θαηάζηαζε) εεςνμφιε ηδκ πενζβναθή ιζαξ 

δζδαζηαθίαξ ιε εζηζαζιέκμ βκςζηζηυ(ά) ακηζηείιεκμ(α), ζοβηεηνζιέκμοξ εηπαζδεοηζημφξ 

ζηυπμοξ, δζδαηηζηέξ ανπέξ ηαζ ζπμθζηέξ πναηηζηέξ. Έκα δζδαηηζηυ ζεκάνζμ ιπμνεί κα έπεζ 

δζάνηεζα πενζζζυηενςκ απυ ιζα δζδαηηζηχκ ςνχκ. 

Έκα ηέημζμ ζεκάνζμ οθμπμζείηαζ ιέζα απυ ιζα ζεζνά εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ δμιή 

ηαζ νμή ηάεε δναζηδνζυηδηαξ ηαεχξ ηαζ μζ νυθμζ ημο δζδάζημκηα-ιαεδηχκ ηαζ δ 

αθθδθεπίδναζή ημοξ ιε ηα υπμζα πνδζζιμπμζμφιεκα ιέζα ηαζ οθζηυ, πενζβνάθμκηαζ ζηα 

πθαίζζα ημο δζδαηηζημφ ζεκανίμο. Οζ δναζηδνζυηδηεξ θμζπυκ είκαζ ηιήιαηα ημο ζεκανίμο, 

εκηάζζμκηαζ ιέζα ζε αοηυ ηαζ ιπμνμφκ κα είκαζ απυ απθέξ έςξ πζμ πνμδβιέκεξ, ζφκεεηεξ, ηθπ. 

Σμ δζδαηηζηυ ζεκάνζμ ή δζδαηηζηή ηαηάζηαζδ ακηίεεηα είκαζ πμθφ πζμ ζφκεεηα ακηζηείιεκα ηαζ 

εζηζάγμκηαζ ζε έκκμζεξ. Έπμοκ έκα παναηηήνα «εονφ», ηαεχξ δ ηονίανπδ θμβζηή ημοξ είκαζ δ 

θμβζηή ηδξ οπυ δζδαζηαθίαξ εκκμίαξ. ε ιζα ηέημζα δζδαζηαθία ιπμνμφκ κα ζοκδοάγμκηαζ 
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πενζζζυηενμζ δζδαηηζημί πυνμζ, υπςξ π.π. πενζζζυηενα ημ εκυξ θμβζζιζηά, ζδιεζχζεζξ, sites, 

υνβακα (π.π. ενβαζηδνζαηά, πίκαηαξ, δζααήηδξ,…), πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεεί έκα ιαεδζζαηυ 

απμηέθεζια.  Σμκίγεηαζ ηαζ πάθζ υηζ δ δζάνηεζα ημοξ ιπμνεί κα επεηηείκεηαζ ηαζ πένα απυ ηδ 1 

δζδαηηζηή χνα. 

οκμρίγμκηαξ ηαζ ηα υζα ακαθφεδηακ ζηζξ πνμδβμφιεκεξ παναβνάθμοξ, «project» ή ζρέδην 

εξγαζίαο εεςνείηαζ ιζα δζδαζηαθία ιε δζάνηεζα ιεβαθφηενδ απυ ιζα δζδαηηζηή χνα, δ μπμία 

απμζημπεί ζηδκ παναβςβή εκυξ δζδαηηζημφ «πνμσυκημξ» (π.π. εκυξ ή πενζζζμηένςκ 

εηπαζδεοηζηχκ ζεκανίςκ). διακηζηυ ζημζπείμ είκαζ δ δζαδζηαζία ημο project (ζε ηάπμζμ ιέηνμ, 

μζ εηάζημηε ειπθεηυιεκμζ ζε έκα project ιαεαίκμοκ απυ ηδκ ίδζα ηδ δζαδζηαζία ελέθζλδξ ημο).  

Ζ δηεπηζηεκνληθόηεηα είκαζ δ ειπθμηή πενζζζμηένςκ απυ ιζα βκςζηζηχκ πενζμπχκ ζηδκ 

ιεθέηδ εκυξ θαζκμιέκμο (βζα πανάδεζβια ημ Ποεαβυνεζμ εεχνδια ιπμνεί κα  ιεθεηδεεί απυ 

ηαεανά ιαεδιαηζηή άπμρδ, αθθά ηαζ απυ βθςζζζηή-βθςζζμθμβζηή). 

Ζ δηαζεκαηηθόηεηα είκαζ δ επέηηαζδ ηδξ ακάθοζδξ εκυξ οπυ ιεθέηδ ακηζηεζιέκμο ζε ζθαίνεξ 

πμο επεηηείκμκηαζ πένα απυ ηα αοζηδνά υνζα ηδξ ιζαξ βκςζηζηήξ πενζμπήξ, πνμηεζιέκμο δ 

ιεθέηδ αοηή κα εββναθεί ζε έκα βεκζηυηενμ πθαίζζμ ηαζ κα δζαζοκδεεεί ιε άθθεξ έκκμζεξ. Γζα 

πανάδεζβια ιζα δζαεειαηζηή πνμζέββζζδ ημο Ποεαβυνεζμο εεςνήιαημξ εα ελέηαγε ηαζ ηδκ 

ζζημνία ημο, ημ νυθμ πμο έπαζλε ζηα Μαεδιαηζηά, αθθά εκδεπμιέκςξ ηαζ ζε άθθμοξ ημιείξ 

ακενςπίκςκ δναζηδνζμηήηςκ ηθπ. 

Μέζα ζηα πθαίζζα αοηά, ςξ δηδαθηηθό θαη επηκνξθσηηθό πιηθό εεςνείηαζ μηζδήπμηε οθζηυ 

(έκηοπμ, ρδθζαηυ αθθά ηαζ ακηζηείιεκα υπςξ αθίζεξ, πάνηεξ ηθπ) πνυηεζηαζ κα πνδζζιμπμζδεεί 

ζηδ δζδαζηαθία. Τπάνπεζ ιζα δζάηνζζδ ακάιεζα ζημ επζιμνθςηζηυ ηαζ ημ δζδαηηζηυ οθζηυ (ηαζ  

θοζζηά δ δζάηνζζδ αοηή είκαζ πμθφ ζδιακηζηή. Ζ δζάηνζζδ ααζίγεηαζ ζημ ελήξ: ημ 

επζιμνθςηζηυ οθζηυ ελ μνζζιμφ απεοεφκεηαζ ζε οπμηείιεκα επζιυνθςζδξ (π.π. υπζ ζε ιαεδηέξ) 

ηαζ επμιέκςξ πνμζδζμνίγεζ ηα επζεοιδηά παναηηδνζζηζηά εκυξ ιαεήιαημξ, πςνίξ ςζηυζμ κα ημ 

πνμζδζμνίγεζ ζε υθεξ ημο ηζξ θεπημιένεζεξ. Θεςνμφιε επίζδξ υηζ ημ επζιμνθςηζηυ οθζηυ έπεζ 

έκακ «ιδ-οπμπνεςηζηυ» παναηηήνα ηαζ απμηεθεί έκα ζχια οθζημφ, εκχ ημ δζδαηηζηυ οθζηυ 

είκαζ πζμ «αοζηδνυ» ζηδ ιμνθή ημο, είκαζ πζμ αοζηδνά δμιδιέκμ. Δπίζδξ ημ δζδαηηζηυ οθζηυ 

δε ζοκμδεφεηαζ βεκζηχξ απυ εηηεηαιέκεξ επελδβήζεζξ, εκχ ημ επζιμνθςηζηυ οθζηυ ακαιέκεηαζ 

κα ζοκμδεφεηαζ. Καηά ηακυκα επίζδξ, ημ επζιμνθςηζηυ οθζηυ είκαζ πθμοζζυηενμ απυ ημ 

δζδαηηζηυ (βζα ημ ίδζμ ιάεδια, βζα ηδκ ίδζα δζδαζηαθία). 

 

8. Πξνηεηλόκελα ζπλνδεπηηθά θύιια εξγαζίαο θαη 
πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο. 

 

Φφθθμ ενβαζίαξ  

ογήηδζδ ιε αάζδ ηα παναηάης εέιαηα: 

ηναηδβζηέξ ηδξ δζδαζηαθίαξ (ζογήηδζδ βζα ηαεειζά) 

Οιαδμζοκενβαηζηή δζδαζηαθία (ακαβηαζυηδηα, δζαδζηαζία, ζπεδζαζιυξ, ηζ 

ιαεαίκμοκ μζ ιαεδηέξ) 

Γζαεειαηζηυηδηα (ζε ζπέζδ ιε ηδκ πθδεχνα ηδξ δζδαηηέαξ φθδξ, ζε ζπέζδ ιε ηδκ 

Φοπμθμβία ιάεδζδξ ημο παζδζμφ). 
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Δββναθή ζε ιζα ημοθάπζζημκ Online Κμζκυηδηα (ή δδιζμονβία ιζαξ ηέημζαξ 

ημζκυηδηαξ, ακ οπάνπεζ δ ηεπκζηή δοκαηυηδηα) ηαζ ζοιιεημπή ζηδ θεζημονβία ηδξ. 

ογήηδζδ βζα (α) ημοξ ηοπζημφξ νυθμοξ ζε ιζα ρδθζαηή ημζκυηδηα - υπςξ ημο 

«ηηήημνμξ» (owner) ή ημο «νοειζζηή» (moderator) - ηαζ ηδ ζδιαζία ημοξ βζα ηδκ 

εφνοειδ ηαζ απμηεθεζιαηζηή θεζημονβία ηδξ ημζκυηδηαξ ηαζ (α) ηα ηεπκζηά αθθά 

ηαζ θεζημονβζηά πνμαθήιαηα ιζαξ ηέημζαξ ημζκυηδηαξ. Πμζα είκαζ ηα εκδεπυιεκα 

δζδαηηζηά ή επαββεθιαηζηά μθέθδ απυ ηδ θεζημονβία ιζαξ ηέημζαξ ημζκυηδηαξ; Σα 

ζοζηήιαηα CMS ή LMS (δεξ ζπεηζηή οπμεκυηδηα ζηδκ εκυηδηα 3) πνμζθένμοκ 

οπμζηήνζλδ ζε πμζηίθεξ ιμνθέξ Online ημζκμηήηςκ. Να ζπμθζαζημφκ μζ εκ θυβς 

δοκαηυηδηεξ. 

 

 

 

 

9. Βηβιηνγξαθία – Αλαθνξέο  - πξόζζεην πιηθό 

Ακαβκςζημπμφθμο, Μ. . (2005). Οζ δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ιαεδηχκ ζηδ 

ζπμθζηή ηάλδ. Θεςνδηζηή ακάθοζδ ηαζ ειπεζνζηή πνμζέββζζδ. Θεζζαθμκίηδ, Κονζαηίδδξ 

ημ αζαθίμ δίκμκηαζ μζ ααζζηέξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ μιαδζηήξ ενβαζίαξ ζηδκ 

ζπμθζηή ηάλδ.  

Eisenstadt, M. & Wason, P. (1985). Μάεδζδ ηαζ εηπαίδεοζδ ΗΗ. Μηθν. Γ. Μπανμολήξ. Αεήκα, 

Κμοηζμοιπυξ 

Μμθμκυηζ ηάπςξ παθζυ, πνυηεζηαζ βζα ηαθυ αζαθίμ, βναιιέκμ ιε επζζηδιμκζηυηδηα αθθά ηαζ 

εοημθία ηαηακυδζδξ, ακ ηαζ αοηυ είκαζ πνμηένδια ζπεδυκ άβκςζημ ζε ιεηαθναζιέκα ζπεηζηά 

αζαθία.   

Avouris, N., Dimitracopoulou, A., & Komis, V. (2003). On analysis of collaborative problem 

solving: An object-oriented approach. Computers in Human Behavior, Vol. 19, Issue 2, March, 

pp. 147-167. 

Scardamalia, Μ. & Bereiter, C. (1994). Computer Support for Knowledge – Building 

Communities, The Journal of the Learning Sciences, 3(3), pp. 265-283. 

Frey, K. (1986). H «ιέεμδμξ project». Μζα ιμνθή ζοθθμβζηήξ ενβαζίαξ ζημ ζπμθείμ ςξ εεςνία 

ηαζ πνάλδ. Μηθν. Κ. Μάθθζμο. Θεζζαθμκίηδ, Κονζαηίδδξ 

Πνυηεζηαζ βζα ηθαζζηυ αζαθίμ βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ ιεευδμο ηςκ ζπεδίςκ ζοκενβαηζηήξ 

ένεοκαξ ζημ ζπμθείμ. 

Holloway, C. (1985). Μάεδζδ ηαζ εηπαίδεοζδ. η. Α΄. Μηθν. Γ. Κμκδφθδξ. Αεήκα, 

Κμοηζμοιπυξ 

Δίκαζ ζοιπθδνςιαηζηυ ημο αζαθίμο ηςκ Eisenstadt, M. & Wason, P. (1985). 

Johnson, D. W. & Johnson, R. Σ. (1999). Learning Together and Alone. Cooperative, 

Competitive, and Individualistic Learning. 5th ed. Boston, Allyn and Bacon 

Δίκαζ δζεεκχξ ημ ααζζηυ αζαθίμ ζημ μπμίμ ζηδνίγεηαζ δ εθανιμβή ηδξ μιαδζηήξ ηαζ 

μιαδμζοκενβαηζηήξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ιάεδζδξ. 

Kahney, H. (1997). Λφζδ πνμαθδιάηςκ. Μηθν. Π. Ρμφζμξ. Αεήκα, εθθδκζηά βνάιιαηα 

Σμ αζαθίμ δίκεζ ιζα βεκζηή εκδιένςζδ βζα ηα εέιαηα ηδξ επίθοζδξ πνμαθδιάηςκ, υπζ αεααίςξ 

ζηα ζηεκά πθαίζζα ημο ζπμθείμο. 
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Νδιά, Δ. & Καράθδξ, Α. (2002). φβπνμκδ Γζδαηηζηή. Θεζζαθμκίηδ, εηδυζεζξ Πακεπζζηδιίμο 

Μαηεδμκίαξ 

Πνυηεζηαζ βζα ααζζηυ εβπεζνίδζμ βζα οπμρήθζμοξ ηαζ ιάπζιμοξ εηπαζδεοηζημφξ, ημ μπμίμ δίκεζ 

ηονίςξ έιθαζδ ζε εέιαηα ζπεδζαζιμφ, εηηέθεζδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ηδξ δζδαζηαθίαξ.  

Φνάβημξ, Υ. (1977). Φοπμπαζδαβςβζηή. Θέιαηα Παζδαβςβζηήξ Φοπμθμβίαξ, παζδείαξ, 

Γζδαηηζηήξ ηαζ ιάεδζδξ. Αεήκα, Παπαγήζδξ 

Δπίζδξ πνήζζιμ αζαθίμ, απυ ηα πνχηα αζαθία Παζδαβςβζηήξ Φοπμθμβίαξ ζηδκ Δθθάδα ιε 

έιθαζδ ζηζξ εθανιμβέξ ηςκ εεςνζχκ ηδξ ιάεδζδξ ηαζ ηςκ ροπμθμβζηχκ δεδμιέκςκ ζηδκ 

εηπαζδεοηζηή πνάλδ. 

Borich, G. D. (2004). Effective Teaching Methods. 5th ed. Upper Saddle River, Pearson. 

Gage, N. L. & Berliner, D. C. (1998). Educational Psychology. 6th ed. Boston, Houghton 

Mifflin.  

de Jong, T. & Sarti. L. (ed., 1994). Design and Production of Multimedia and Simulation-based 

Learning Material. Dordrecht, Kluwer 

Mietzel, G. (2001). Pädagogische Psychologie des Lernens und Lehrens. 6. Aufl. Göttingen, 

Hogrefe 

Slavin, R. (2000). Educational Psychology. Theory and Practice. 6th editon. Boston, Allyn and 

Bacon Κοκδβυξ, Υ., Φνάβημο, . (2000). Πηοπέξ ηδξ Παζδαβςβζηήξ Αλζμπμίδζδξ ηδξ 

Σεπκμθμβίαξ Δθέβπμο ζηδκ πμθζηή Σάλδ. Πναηηζηά 2μο Πακεθθήκζμο οκεδνίμο ‘Οζ 

Σεπκμθμβίεξ ηδξ Πθδνμθμνίαξ ηαζ ηδξ Δπζημζκςκίαξ ζηδκ Δηπαίδεοζδ’. Δπζιέθεζα Β. Κυιδξ, 

Δηδυζεζξ Νέςκ Σεπκμθμβζχκ, 83-91.  

Αββεθή, Υ. & ηαζ Βαθακίδδξ, Ν. (2004). Μία Πνμζέββζζδ Γζδαηηζημφ πεδζαζιμφ βζα ηδκ 

Δκζςιάηςζδ Δνβαθείςκ ηςκ Σ.Τ.Π.Δ. ζηδ Γζδαηηζηή- Μαεδζζαηή Γζαδζηαζία, Πναηηζηά 4μο 

Πακεθθδκίμο οκεδνίμο Δ.Σ.Π.Δ., Πακ/ιζμ Αεήκαξ, Οηηχανζμξ 2004, Συιμξ Α, ζεθ.3-13.. 

 

Σμ πνυβναιια «Strategies for Creating Inclusive Programmes of Study» (SCIPS) 

http://gr.scips.eu/ 

 

Γζδαηηζηέξ ηναηδβζηέξ 

http://www.unipi.gr/faculty/dghinis/ts/diaf9.pdf 

 

 

 

Οιαδμηεκηνζηή Γζδαζηαθία 

http://dim-fotol.dra.sch.gr/omadokentriki.doc 

 

οκενβαηζηή ιάεδζδ: δ εηπαίδεοζδ ημο ιέθθμκημξ 

http://www.ododeiktes.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=247:ekpedefsi

5&catid=34:ekpaidefsi&Itemid=62 

Γζδαηηζηέξ Μέεμδμζ 

http://kpe-edess.pel.sch.gr/prosegiseis.htm 

http://gr.scips.eu/
http://www.unipi.gr/faculty/dghinis/ts/diaf9.pdf
http://dim-fotol.dra.sch.gr/omadokentriki.doc
http://kpe-edess.pel.sch.gr/prosegiseis.htm
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οκενβαηζηή Μάεδζδ: απυ ηδ εεςνία ζηδκ πνάλδ 

http://users.auth.gr/~kliapis/NeofytF.pdf  

Ζ ζοκενβαηζηή ιάεδζδ ζημ εθθδκζηυ ζπμθείμ 

http://srv-ipeir.pde.sch.gr/educonf/1/03_.pdf  

Ο πεδζαζιυξ ιζαξ Γζαδζηαζίαξ Μάεδζδξ ιέζς ημο Γζηηφμο Τπμθμβζζηχκ 

http://hyperion.math.upatras.gr/tea/Bb.html#B15 

 

Γναζηδνζυηδηεξ Μάεδζδξ ιέζς Τπμθμβζζηή 

http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p127raptis.pdf 

 

Οζ Νέεξ Σεπκμθμβίεξ ζηδ Γζδαηηζηή ηαζ ηδ Μαεδζζαηή Γζαδζηαζία 

http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/eisigisi2.pdf 

 

Γζδαζηαθία ηαζ Μάεδζδ ιε ηδ αμήεεζα ηςκ Νέςκ Σεπκμθμβζχκ 

http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p125raptis.pdf 

 

 

Θεςνίεξ ιάεδζδξ ηαζ Σεπκμθμβίεξ Πθδνμθμνζηήξ 

http://dtps.unipi.gr/files/notes/2003-

2004/eksamino_6/ekpaideysh_apo_apostash/learningtheories.ppt 

 

Δθανιμβέξ ηςκ κέςκ Σεπκμθμβζχκ ζηδ δζδαζηαθία ηαζ ιάεδζδ 

www.mtee.net/Comenius1/Nees_Texnologies.ppt 

 

Γζαδίηηομ ηαζ Γζδαζηαθία 

http://www.netschoolbook.gr/ 

http://www.ododeiktes.gr/ 

 

Δπζεεχνδζδ Δηπαζδεοηζηχκ Θειάηςκ: 

http://www.pi-schools.gr/publications/epitheorisi/ 

 

 

 

 

 

http://hyperion.math.upatras.gr/tea/Bb.html#B15
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p127raptis.pdf
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/eisigisi2.pdf
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p125raptis.pdf
http://dtps.unipi.gr/files/notes/2003-2004/eksamino_6/ekpaideysh_apo_apostash/learningtheories.ppt
http://dtps.unipi.gr/files/notes/2003-2004/eksamino_6/ekpaideysh_apo_apostash/learningtheories.ppt
http://www.mtee.net/Comenius1/Nees_Texnologies.ppt
http://www.netschoolbook.gr/
http://www.ododeiktes.gr/
http://www.pi-schools.gr/publications/epitheorisi/
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ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Β’ ΔΠΙΠΔΓΟΤ  
 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΥΡΗΔΙ ΣΩΝ ΣΠΔ 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ 
ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ  

ΔΝΟΣΖΣΑ 2: ύγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία 

θαη ε εθαξκνγή ηνπο κε εξγαιεία ππνινγηζηηθήο θαη 

δηθηπαθήο ηερλνινγίαο 

                            

2.6 Πξνεηνηκαζία γηα ηελ πξαθηηθή Άζθεζε -
Αλαζηνραζηηθέο δηαδηθαζίεο (κεηά ηελ 

Πξαθηηθή Άζθεζε) 

 

 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ ΟΛΟΚΛΖΡΖ: 40 ώξεο  

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ ΘΔΜΑΣΟ: 9+9 ώπερ 
(ελόηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξαθηηθή 
Άζθεζε)  
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1. Σίηινο 

Πνμεημζιαζία βζα ηδκ πναηηζηή Άζηδζδ - Ακαζημπαζηζηέξ δζαδζηαζίεξ 

(ιεηά ηδκ Πναηηζηή Άζηδζδ)  

 

Δπεζδή δ Πναηηζηή Άζηδζδ δεκ έπεζ πνμζδζμνζζηεί πθήνςξ, ζε υθεξ ηζξ 

θεπημιένεζεξ ηδξ, δ πανμφζα πανάβναθμξ παναηίεεηαζ βζα θυβμοξ 

πθδνυηδηαξ ημο ηεζιέκμο. Δπίζδξ μζ ακαθμνέξ ζε πνμκζηή δζάνηεζα, 

θυνιεξ, πενζεπυιεκμ, δναζηδνζυηδηεξ, είκαζ εκδεζηηζημφ παναηηήνα, 

ηαεχξ εα οπάνλεζ ιζα ακαθοηζηή πενζβναθή ηδξ Πναηηζηήξ Άζηδζδξ. 

 

2. Μνξθή θαη νξγάλσζε ηεο ελόηεηαο 

Ζ εκυηδηα δζαζνείηαζ ζε δομ επζιένμοξ ηιήιαηα: ζε ιζα οπμεκυηδηα πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ 

πνμεημζιαζία ηδξ Πναηηζηήξ Άζηδζδξ ηαζ ιζα οπμεκυηδηα πμο έπεζ ακαζημπαζηζηυ παναηηήνα 

ηαζ ηαηά ηδκ μπμία μζ εηπαζδεουιεκμζ επζιμνθςηέξ ιεθεημφκ a posteriori ηδ δζαδζηαζία ζηδκ 

μπμία ζοιιεηείπακ. 

 

3. Απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή 

Απαζηείηαζ έκαξ Ζ/Τ ηαζ έκαξ αζκηεμπνμαμθέαξ ημοθάπζζημκ ή θμβζζιζηυ δζαιμίναζδξ μεμκχκ 

ηαζ πίκαηαξ ιανηαδυνμο. Δπίζδξ απαζηείηαζ ενβαζηήνζμ Ζ.Τ. βζα ηδκ πναηηζηή ηςκ 

επζιμνθμοιέκςκ.  

Δάκ δ Πναηηζηή Άζηδζδ έπεζ ηαηαβναθεί ιε μζμκδήπμηε ηνυπμ (ηαηαβναθή ήπςκ, ηαζκία 

αίκηεμ ιε αζκηεμηάιενα ή ζφζηδια HyperCam ηαηαβναθήξ ηδξ μευκδξ), απαζηείηαζ μ 

ηαηάθθδθμξ ελμπθζζιυξ βζα ηδκ ακαπαναβςβή ηδξ ηαηαβναθήξ. 

 

 

4. Γλσζηηθά πξναπαηηνύκελα 

Γεκ οπάνπμοκ ζδζαίηενα πνμαπαζημφιεκα. 

 

5. Δπηζπκεηνί Γηδαθηηθνί θαη Μεηαγλσζηηθνί ηόρνη 

Οζ εηπαζδεουιεκμζ εα απμηηήζμοκ ααζζηέξ βκχζεζξ βζα ηδ δζελαβςβή ηςκ Πναηηζηχκ 

Αζηήζεςκ ζηα πθαίζζα ηδξ εηπαίδεοζήξ ημοξ ζημ ΠΑΚΔ, δδθαδή ειπεζνία ζηδκ ηαηαβναθή 

ηαζ ακάθοζδ παναηδνήζεςκ, πναηηζηή ειπεζνία ζηδ ζπεδίαζδ ηαζ οθμπμίδζδ δζδαηηζηχκ 

πανειαάζεςκ ηαζ ζοκδζδαζηαθζχκ ζε ζπμθζηέξ ηάλεζξ ηαζ ζηα ΚΔ. 

Οζ εηπαζδεουιεκμζ επζιμνθςηέξ εα απμηηήζμοκ επίζδξ ζημζπεζχδεζξ βκχζεζξ ζε ημζκά 

δζδαηηζηά θαζκυιεκα πμο πανμοζζάγμκηαζ ζηζξ επζιμνθχζεζξ ζε δζαθμνεηζηά ακηζηείιεκα, 

αθθά ηαζ ζε βεκζηυηενα δζδαηηζηά θαζκυιεκα πμο πανμοζζάγμκηαζ ακαθθμίςηα, ακελάνηδηα 

απυ ημ οπυ δζαπναβιάηεοζδ ακηζηείιεκμ. 
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6. Δθηηκώκελε δηάξθεηα 

Δηηζιάηαζ υηζ εα απαζηδεμφκ 6 πενίπμο χνεξ βζα ηδκ πνχηδ οπμεκυηδηα (πνμεημζιαζία, 

ζζμιενχξ 3 χνεξ βζα ηα πμθεία ηαζ 3 χνεξ βζα ηα ΚΔ) ηαζ πενίπμο 12 χνεξ βζα ηδκ 

ακαζημπαζηζηή δζαδζηαζία (ζζμιενήξ ηαηακμιή). Ο οπυθμζπμξ πνυκμξ, ιέπνζ ηζξ 30 χνεξ, εα 

αθζενςεεί, εκδεπμιέκςξ, ζε δζαδζηαζίεξ οπμζηήνζλδξ ηδξ Πναηηζηήξ ¨Αζηδζδξ. 

 

 

7. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο ελόηεηαο 

Σα δζδαηηζηά θαζκυιεκα, δζαηνίκμκηαζ βζα ηδκ ζδζαζηενυηδηα ημοξ, ζε ζπέζδ ιε ημκ 

επζζηδιμκζηυ ηθάδμ ζημκ μπμίμ ακαθένμκηαζ. 

Έηζζ, ζηδ βεκζηή ηδξ ιμνθή, δ Γζδαηηζηή ηςκ Μαεδιαηζηχκ, βζα πανάδεζβια, δζαθένεζ 

μοζζςδχξ απυ ηδ Γζδαηηζηή ηδξ ιδηνζηήξ βθχζζαξ. Χζηυζμ, ημ βεκζηυ πθαίζζμ ακαθμνάξ ιέζα 

ζημ μπμίμ οθμπμζμφκηαζ μζ δζδαζηαθίεξ, μζ υπμζεξ δζδαζηαθίεξ, ιπμνεί κα απμηεθέζεζ πδβή 

θαζκμιέκςκ πμο ζοκακηχκηαζ ζε πμθθέξ δζαθμνεηζηέξ πενζζηάζεζξ. Έηζζ, ακ ηαζ δ Γζδαηηζηή ηςκ 

Μαεδιαηζηχκ είκαζ δζαθμνεηζηή απυ ηδ Γζδαηηζηή ηδξ ιδηνζηήξ βθχζζαξ, ζηδ δζδαζηαθία ηαζ 

ηςκ δομ βκςζηζηχκ ακηζηεζιέκςκ, ιπμνμφκ κα παναηδνδεμφκ μνζζιέκα πανυιμζα θαζκυιεκα. Γζα 

πανάδεζβια, ηα ζοκήεδ, ζοζηδιαηζηά θάεδ ηςκ ιαεδηχκ ζηα Μαεδιαηζηά, έπμοκ άθθδ 

πνμέθεοζδ απυ ηα ζοκήεδ, ζοζηδιαηζηά θάεδ ηςκ ζδίςκ ιαεδηχκ ζηδ Γθχζζα ηαζ θοζζηά είκαζ 

ηεθείςξ δζαθμνεηζημφ είδμοξ: μζ ιαεδηέξ ηδξ Πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ζοβπέμοκ πμθθέξ θμνέξ 

ημ ειααδυκ ιζαξ επζθάκεζαξ ιε ηδκ πενίιεηνμ (θάεμξ ζηα Μαεδιαηζηά) ηαζ πνδζζιμπμζμφκ 

θακεαζιέκα δζάθμνμοξ νδιαηζημφξ ηφπμοξ (βθςζζζηά θάεδ). Σα θάεδ αοηά είκαζ ηεθείςξ 

δζαθμνεηζηήξ οθήξ ηαζ έπμοκ αέααζα δζαθμνεηζηά αίηζα, δζαθμνεηζηή πνμέθεοζδ. Χζηυζμ, ηαζ 

ζηζξ δομ πενζπηχζεζξ, ζημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια, ηα θάεδ ηαζ ηςκ δομ ηαηδβμνζχκ είκαζ πάκημηε 

απεοηηαία, μζ ιαεδηέξ ηείκμοκ πάκημηε κα ηα «ηνφρμοκ» (κα ιδκ είκαζ «μναηά» απυ ημκ 

εηπαζδεοηζηυ) ηαζ μζ εηπαζδεοηζημί «απαλζχκμοκ» ή «ηζιςνμφκ» (έζης ηαζ ζοιαμθζηά) ηδκ 

ειθάκζζή ημοξ. 

Συζμ θμζπυκ ζηδκ πνχηδ οπμεκυηδηα, ηδξ πνμεημζιαζίαξ, υζμ ηαζ ζηδ δεφηενδ 

οπμεκυηδηα, ηδξ ηνζηζηήξ ιεθέηδξ ηαζ ακαζημπαζιμφ, ηνίεδηε ζηυπζιμ κα θεζημονβήζμοκ μζ 

εηπαζδεουιεκμζ επζιμνθςηέξ ηαζ απυ ημζκμφ, ιε ιείλδ ηςκ δζαθυνςκ εζδζημηήηςκ, ιε ζημπυ κα 

ηαηαζημφκ ζαθείξ μζ δζαθμνέξ, αθθά ακηίζημζπα ηαζ μζ μιμζυηδηεξ, ακάιεζα ζηα θαζκυιεκα πμο 

παναηηδνίγμοκ ηδ δζδαζηαθία ηςκ δομ ακηζηεζιέκςκ. Ακελάνηδηα απυ αοηή ηδκ ημζκή ακάθοζδ, 

μζ εηπαζδεουιεκμζ επζιμνθςηέξ εα ιεθεηήζμοκ ηαζ ηδκ Πναηηζηή Άζηδζδ ζηα πθαίζζα ημο 

Δζδζημφ Μένμοξ, δδθαδή ζοζπεηζζιέκα ιε ηδκ εζδζηυηδηα ημοξ. 

 

7.1 Πξαθηηθή Άζθεζε ζηα ΠΑΚΔ 

Ζ Πναηηζηή Άζηδζδ ζηα ΠΑΚΔ πενζθαιαάκεζ βεκζηχξ δομ ιένδ. 

Έκα ιένμξ ηδξ πναβιαημπμζείηαζ ζηα Κέκηνα ηήνζλδξ Δπζιυνθςζδξ ηαζ έκα Σιήια ηδξ 

ζηα πμθεία. 
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Γζα ηάεε έκα απυ ηα ιένδ αοηά (ΚΔ ηαζ ζπμθείμ) πνμαθέπμκηαζ  

 3 χνεξ πνμεημζιαζίαξ ζημ ΠΑΚΔ 

 6 χνεξ οπμζηδνζηηζηχκ δνάζεςκ (mentoring) ζημ ΠΑΚΔ. Λυβς ηδξ ζδζαίηενδξ θφζήξ 

ημοξ, ζημ πανυκ ηείιεκμ δεκ οπάνπμοκ ζπεηζηέξ μδδβίεξ. 

 6 χνεξ ηνζηζηήξ ιεθέηδξ ηαζ ακαζημπαζιμφ (εθυζμκ είκαζ δοκαηυκ, εα πνέπεζ κα 

πενζθαιαάκμκηαζ ηαζ «ιεζηηέξ» ζοκεδνίεξ ιε υθμοξ ημοξ εηπαζδεουιεκμοξ επζιμνθςηέξ 

εκυξ ηιήιαημξ ηαζ «εζδζηέξ» ζοκεδνίεξ πμο αθμνμφκ ηδκ ηάεε εζδζηυηδηα) ζημ ΠΑΚΔ 

 3 ημοθάπζζημκ παναηδνήζεζξ ηαζ πανειαάζεζξ (ζπεδίαζδξ, δζδαζηαθίαξ, ζοκ-δζδαζηαθίαξ 

ή άθθδξ ακάθμβδξ ιμνθήξ πανέιααζδξ) εη ιένμοξ ηςκ εηπαζδεουιεκςκ επζιμνθςηχκ 

ζημκ ακηίζημζπμ πχνμ (ΚΔ ή ζπμθείμ) ζε ζοκενβαζία ιε ημ δζδάζημκηα (ηαεδβδηή, 

δάζηαθμ ή επζιμνθςηή ζηα ΚΔ). 

 

ε εζδζηέξ ζοκεήηεξ ιπμνεί θοζζηά κα οπάνλεζ ηνμπμίδζδ ηςκ ακςηένς (πενίπηςζδ, βζα 

πανάδεζβια, ηαηά ηδκ μπμία δεκ οπάνπμοκ ζπεηζηά ΚΔ). 

 

7.2 Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε ζηε ρνιηθή Σάμε 

Ζ Πναηηζηή Άζηδζδ ζηδ πμθζηή Σάλδ (ΠΑ-Σ) πενζθαιαάκεζ ιζα ζεζνά δνάζεςκ ηαζ 

δζαδζηαζζχκ πμο μνβακχκεζ ημ ΠΑΚΔ. Πζμ ακαθοηζηά, βζα ηδκ Πναηηζηή Άζηδζδ πνμαθέπμκηαζ: 

 

(1) Πνμεημζιαζία βζα ηδκ ΠΑ-Σ (έκα ημοθάπζζημκ ηνίςνμ) 

(2) Τπμζηδνζηηζηέξ ζοκακηήζεζξ βζα ηδκ Πναηηζηή Άζηδζδ πμο εα οθμπμζμφκηαζ ζημ 

ΠΑΚΔ, πανάθθδθα ιε ηζξ παναηδνήζεζξ ηαζ δζδαηηζηέξ πανειαάζεζξ πμο εα 

πναβιαημπμζμφκ μζ εηπαζδεουιεκμζ επζιμνθςηέξ (2 ημοθάπζζημκ ηνίςνα πμο δεκ 

πενζθαιαάκμκηαζ ζημ πανυκ ηεθάθαζμ)  

(3) οκεδνίεξ ακαζημπαζιμφ (Γεκζημφ ηαζ Δζδζημφ Μένμοξ, ζοκμθζηά 6 ημοθάπζζημκ 

χνεξ) 

 

Ζ πνμεημζιαζία βζα ηδκ Πναηηζηή Άζηδζδ ζηδ πμθζηή Σάλδ (ΠΑ-Σ) πενζθαιαάκεζ 

(α) ηδκ ελμζηείςζδ ηςκ εηπαζδεομιέκςκ επζιμνθςηχκ ιε ημ ζπεηζηυ θφθθμ παναηήνδζδξ 

ζηδ πμθζηή Σάλδ
1
, ημ μπμίμ εα πνδζζιμπμζήζμοκ ηαηά ηζξ παναηδνήζεζξ πμο εα 

πναβιαημπμζήζμοκ ζηζξ ζπμθζηέξ ηάλεζξ. Σα εεςνδηζηά ιένδ αοηήξ ηδξ παναηήνδζδξ έπμοκ ήδδ 

πανμοζζαζηεί ηαζ ακαθοεεί ζε πνμδβμφιεκεξ ζοκεδνίεξ ημο Γεκζημφ ηαζ Δζδζημφ Μένμοξ, αθθά μζ 

εηπαζδεουιεκμζ επζιμνθςηέξ ελμζηεζχκμκηαζ ιε ημ ζπεηζηυ θφθθμ παναηήνδζδξ ηαζ ημκ ηνυπμ 

πνήζδξ ημο. 

                                                 
1 Σα ζπεηζηά θφθθα παναηήνδζδξ, ζπεδζαζιμφ ηαζ πανέιααζδξ ηαζ μζ εηεέζεζξ ακαθμνάξ ηδξ Πναηηζηήξ Άζηδζδξ 

ζηα ζπμθεία, εα παναπεμφκ απυ ηα ΠΑΚΔ, εκδεπμιέκςξ ζφιθςκα ιε πνυηοπα πμο εα δμεμφκ έημζια. 
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(α) ηδκ ελμζηείςζδ ηςκ εηπαζδεουιεκςκ επζιμνθςηχκ ιε ημ ζπεηζηυ θφθθμ δζδαηηζημφ 

ζπεδζαζιμφ ηαζ πανέιααζδξ ζηδ πμθζηή Σάλδ, ζημ μπμίμ πενζβνάθεηαζ ιε ζπεηζηά θεπημιενή 

ηνυπμ ιζα ζπεδζαγυιεκδ δζδαηηζηή πανέιααζδ ζηδκ ηάλδ.  

(β) ηζξ δζαδζηαζίεξ οπμαμήεδζδξ ηδξ πνμεημζιαζίαξ ηδξ πανέιααζδξ ηςκ εηπαζδεομιέκςκ 

επζιμνθςηχκ. Ο ζηυπμξ ηςκ δζαδζηαζζχκ αοηχκ είκαζ κα ιεθεηδεμφκ μζ «ηαθέξ πναηηζηέξ» πμο 

παναηηδνίγμοκ ηζξ επζηοπδιέκεξ δζδαηηζηέξ πανειαάζεζξ ιε ηδ πνήζδ ηςκ Σ.Π.Δ.  

 

Ο ακαζημπαζιυξ βζα ηδκ Πναηηζηή Άζηδζδ ζηδ πμθζηή Σάλδ (ΠΑ-Σ) πενζθαιαάκεζ: 

(α) ηδκ ακάθοζδ ηςκ ακαθμνχκ απυ ηδκ Πναηηζηή Άζηδζδ ζηδ πμθζηή Σάλδ πμο εα 

ηάκμοκ μζ εηπαζδεουιεκμζ επζιμνθςηέξ ζημ ηέθμξ ηδξ ΠΑ-Σ.  

(α) ηδκ μιαδζηή πανμοζίαζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ιε ζοβηεκηνςηζηυ ηνυπμ. Οζ 

εηπαζδεουιεκμζ επζιμνθςηέξ ζοβηνμημφκ μιάδεξ (4-5 μιάδεξ), ακάθμβα ιε ηα εκδαζθένμκηά ηδξ 

ηαζ ηάεε μιάδα πανμοζζάγεζ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ Πναηηζηήξ Άζηδζδξ ζηδκ μπμία 

ζοιιεηείπακ. Με ηδκ ηαεμδήβδζδ ημο δζδάηημκημξ ηα ζοιπενάζιαηα αοηά ακαθφμκηαζ ςξ πνμξ 

ηα δζδαηηζηά ημοξ παναηηδνζζηζηά. 

 

7.3 Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε ζηα Κέληξα ηήξημεο Δπηκόξθσζεο 

Ζ Πναηηζηή Άζηδζδ ζηδ πμθζηή Σάλδ (ΠΑ-ΚΔ) πενζθαιαάκεζ ιζα ζεζνά δνάζεςκ ηαζ 

δζαδζηαζζχκ πμο μνβακχκεζ ημ ΠΑΚΔ. Πζμ ακαθοηζηά, βζα ηδκ Πναηηζηή Άζηδζδ πνμαθέπμκηαζ: 

 

(1) Πνμεημζιαζία βζα ηδκ ΠΑ- ΚΔ (έκα ημοθάπζζημκ ηνίςνμ) 

(2) Τπμζηδνζηηζηέξ ζοκακηήζεζξ βζα ηδκ Πναηηζηή Άζηδζδ πμο εα οθμπμζμφκηαζ ζημ 

ΠΑΚΔ, πανάθθδθα ιε ηζξ παναηδνήζεζξ ηαζ δζδαηηζηέξ πανειαάζεζξ πμο εα 

πναβιαημπμζμφκ μζ εηπαζδεουιεκμζ επζιμνθςηέξ (2 ημοθάπζζημκ ηνίςνα πμο δεκ 

πενζθαιαάκμκηαζ ζημ πανυκ ηεθάθαζμ)  

(3) οκεδνίεξ ακαζημπαζιμφ (Γεκζημφ ηαζ Δζδζημφ Μένμοξ, ζοκμθζηά 6 ημοθάπζζημκ 

χνεξ) 

 

Ζ πνμεημζιαζία βζα ηδκ Πναηηζηή Άζηδζδ ζηδ πμθζηή Σάλδ (ΠΑ- ΚΔ) πενζθαιαάκεζ 

(α) ηδκ ελμζηείςζδ ηςκ εηπαζδεομιέκςκ επζιμνθςηχκ ιε ημ ζπεηζηυ θφθθμ παναηήνδζδξ 

ζηα ΚΔ
2
, ημ μπμίμ εα πνδζζιμπμζήζμοκ ηαηά ηζξ παναηδνήζεζξ πμο εα πναβιαημπμζήζμοκ ζηα 

ηιήιαηα επζιυνθςζδξ. Σα εεςνδηζηά ιένδ αοηήξ ηδξ παναηήνδζδξ έπμοκ ήδδ πανμοζζαζηεί ηαζ 

ακαθοεεί ζε πνμδβμφιεκεξ ζοκεδνίεξ ημο Γεκζημφ ηαζ Δζδζημφ Μένμοξ, αθθά μζ εηπαζδεουιεκμζ 

επζιμνθςηέξ ελμζηεζχκμκηαζ ιε ημ ζπεηζηυ θφθθμ παναηήνδζδξ ηαζ ημκ ηνυπμ πνήζδξ ημο. 

                                                 
2 Σα ζπεηζηά θφθθα παναηήνδζδξ, ζπεδζαζιμφ ηαζ πανέιααζδξ ηαζ μζ εηεέζεζξ ακαθμνάξ ηδξ Πναηηζηήξ Άζηδζδξ 

ζηα ΚΔ, εα παναπεμφκ απυ ηα ΠΑΚΔ, εκδεπμιέκςξ ζφιθςκα ιε πνυηοπα πμο εα δμεμφκ έημζια. 
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(α) ηδκ ελμζηείςζδ ηςκ εηπαζδεουιεκςκ επζιμνθςηχκ ιε ημ ζπεηζηυ θφθθμ δζδαηηζημφ 

ζπεδζαζιμφ ηαζ πανέιααζδξ ζηα ΚΔ, ζημ μπμίμ πενζβνάθεηαζ ιε ζπεηζηά θεπημιενή ηνυπμ ιζα 

ζπεδζαγυιεκδ δζδαηηζηή πανέιααζδ ζηδκ ηάλδ.  

(β) ηζξ δζαδζηαζίεξ οπμαμήεδζδξ ηδξ πνμεημζιαζίαξ ηδξ πανέιααζδξ ηςκ εηπαζδεομιέκςκ 

επζιμνθςηχκ. Ο ζηυπμξ ηςκ δζαδζηαζζχκ αοηχκ είκαζ κα ιεθεηδεμφκ μζ «ηαθέξ πναηηζηέξ» πμο 

παναηηδνίγμοκ ηζξ επζηοπδιέκεξ δζδαηηζηέξ πανειαάζεζξ ιε ηδ πνήζδ ηςκ Σ.Π.Δ.  

 

Ο ακαζημπαζιυξ βζα ηδκ Πναηηζηή Άζηδζδ ζηα ΚΔ (ΠΑ-ΚΔ) πενζθαιαάκεζ: 

(α) ηδκ ακάθοζδ ηςκ ακαθμνχκ απυ ηδκ Πναηηζηή Άζηδζδ ζηδ πμθζηή Σάλδ πμο εα 

ηάκμοκ μζ εηπαζδεουιεκμζ επζιμνθςηέξ ζημ ηέθμξ ηδξ ΠΑ-ΚΔ.  

(α) ηδκ μιαδζηή πανμοζίαζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ιε ζοβηεκηνςηζηυ ηνυπμ. Οζ 

εηπαζδεουιεκμζ επζιμνθςηέξ ζοβηνμημφκ μιάδεξ (4-5 μιάδεξ), ακάθμβα ιε ηα εκδαζθένμκηά ηδξ 

ηαζ ηάεε μιάδα πανμοζζάγεζ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ Πναηηζηήξ Άζηδζδξ ζηδκ μπμία 

ζοιιεηείπακ. Με ηδκ ηαεμδήβδζδ ημο δζδάζηημκημξ ηα ζοιπενάζιαηα αοηά ακαθφμκηαζ ςξ πνμξ 

ηα δζδαηηζηά ημοξ παναηηδνζζηζηά. 

 

8. Πξνηεηλόκελα ζπλνδεπηηθά θύιια εξγαζίαο θαη 
πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο. 

οκδιιέκα ηα θφθθα παναηήνδζδξ, ζπεδζαζιμφ ηαζ πανέιααζδξ ηαζ ακαθμνχκ. 

 

9. Δπεθηάζεηο 

ογήηδζδ ηςκ ςξ άκς εειάηςκ ιε επίηεκηνμ ηδκ δζδαζηαθία ηαζ ηδκ ιάεδζδ ζημ ζπμθείμ ηαζ 

ηζξ πνμεηηάζεζξ ζηδκ πνήζδ ηςκ ΣΠΔ ζημ ζπμθείμ. 

 

 

10. Βηβιηνγξαθία – Γηθηπνγξαθία - Αλαθνξέο - 
πξόζζεην πιηθό 

Γεκ πνμηείκεηαζ πνυζεεηδ αζαθζμβναθία ηαζ δζηηομβναθία. 

 
 

11. Γισζζάξην θαη επξεηήξην όξσλ 
 

Γεκ οπάνπμοκ κέμζ υνμζ 
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ΔΝΟΣΗΣΑ 3: Υξήζε ησλ βαζηθώλ εξγαιείσλ 
πιεξνθνξηθήο, πνιπκεζηθώλ εξγαιείσλ θαη ηνπ 
δηαδηθηύνπ 
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ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Β’ ΔΠΙΠΔΓΟΤ  
 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΥΡΗΔΙ ΣΩΝ ΣΠΔ 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ 
ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 
 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ  

ΔΝΟΣΖΣΑ 3: Υξήζε ησλ βαζηθώλ εξγαιείσλ πιεξνθνξηθήο, 

πνιπκεζηθώλ εξγαιείσλ θαη ηνπ δηαδηθηύνπ 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΩΡΔ: 25 (από ζύλνιν 35) 

 

 

Οζ επζιμνθςηέξ πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμφκ ιε εοπένεζα ηζξ ααζζηέξ 

εθανιμβέξ ηδξ πθδνμθμνζηήξ πμο αθμνμφκ επελενβαζία, ακαπανάζηαζδ 

ηαζ επζημζκςκία ζημζπείςκ ηαζ δεδμιέκςκ ηαζ κα είκαζ ζε εέζδ κα ηζξ 

πνδζζιμπμζμφκ ζε επαββεθιαηζηά ηαζ εηπαζδεοηζηά εέιαηα. Δπίζδξ πνέπεζ 

κα είκαζ ζε εέζδ κα πνδζζιμπμζμφκ πμθοιεζζηυ οθζηυ βζα ηδκ παναβςβή 

εηπαζδεοηζημφ οθζημφ.  

Δζδζηυηενα μζ επζιμνθςηέξ πνέπεζ: 

• Να είκαζ ζε εέζδ κα πνδζζιμπμζμφκ απμηεθεζιαηζηά ηαζ κα 

ηαηαθαααίκμοκ ηζξ δοκαηυηδηεξ: ηςκ επελενβαζηχκ ηεζιέκμο, ηςκ 

θμβζζηζηχκ θφθθςκ, ηςκ ενβαθείςκ εθεφεενδξ ηαζ βναιιζηήξ ζπεδίαζδξ, 

ηςκ ενβαθείςκ πανμοζίαζδξ, ημο δζαδζηηφμο ηαζ ηςκ ενβαθείςκ 

επζημζκςκίαξ. 

• Να ιπμνμφκ ζπεδζάγμοκ ηαζ κα εθανιυγμοκ εηπαζδεοηζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ ιε ηα πνμακαθενεέκηα θμβζζιζηά βεκζηήξ πνήζδξ. 

• Να ιπμνμφκ κα ακαγδημφκ ιε απμηεθεζιαηζηυ ηνυπμ πθδνμθμνίεξ ηαζ 

θμβζζιζημφξ πυνμοξ ιέζα απυ ημ δζαδίηηομ. 

• Να είκαζ ζε εέζδ κα δδιμζζεφζμοκ έκακ ζζημπχνμ ζε έκα δζαημιζζηή. 
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• Να ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζμφκ εζδζηυ θμβζζιζηυ βζα ηδ δδιζμονβία 

ζζημζεθίδςκ. 

• Να ιπμνμφκ κα επζημζκςκμφκ απμηεθεζιαηζηά ιέζα απυ δίηηοα. 

• Να βκςνίγμοκ ηζξ εεςνδηζηέξ ανπέξ αλζμπμίδζδξ ημο δζαδζηηφμο ζηδκ 

δζδαζηαθία ηαζ ηδ ιάεδζδ. 

• Να βκςνίγμοκ δζδαηηζηέξ πνμζεββίζεζξ ιε ηδ πνήζδ ημο δζαδζηηφμο. 

• Να είκαζ ζε εέζδ κα ζπεδζάγμοκ ηαζ κα εθανιυγμοκ επζιμνθςηζηά 

ιαεήιαηα ιε ηδ πνήζδ ημο δζαδζηηφμο. 

• Να ιπμνμφκ κα δζαπεζνίγμκηαζ πμθοιεζζηυ οθζηυ (εζηυκα, ήπμ). 

• Να ιπμνμφκ κα αλζμπμζήζμοκ πμθοιεζζηυ οθζηυ βζα δζδαηηζηή πνήζδ. 

• Να ιπμνμφκ κα επζθέβμοκ ημ ηαηάθθδθμ πμθοιεζζηυ οθζηυ βζα ιζα 

ζοβηεηνζιέκδ πνήζδ. 

ηδκ πενίπηςζδ ηςκ εζδζημηήηςκ, μζ επζιμνθςηέξ πνέπεζ κα είκαζ ζε εέζδ 

κα εκηάλμοκ υθα ηα πνμακαθενεέκηα ζηδκ επζιμνθςηζηή δναζηδνζυηδηα 

ημο βκςζηζημφ ημοξ ακηζηεζιέκμο. Δπζπθέμκ, πνέπεζ κα βκςνίγμοκ ηδ 

ιέεμδμ ηαζ ηα ενβαθεία αλζμθυβδζδξ δζαδζηηοαηχκ ηυπςκ ζπεηζηχκ ιε ηδκ 

εζδζηυηδηά ημοξ. 
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ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Β’ ΔΠΙΠΔΓΟΤ  
 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΥΡΗΔΙ ΣΩΝ ΣΠΔ 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ 
ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ  

ΔΝΟΣΖΣΑ 3: Υξήζε ησλ βαζηθώλ εξγαιείσλ 

πιεξνθνξηθήο, πνιπκεζηθώλ εξγαιείσλ 

θαη ηνπ δηαδηθηύνπ 

                            

3.1 ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Ω ΠΖΓΖ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ 

 

 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ ΟΛΟΚΛΖΡΖ: 25 
ώξεο (ζε ζύλνιν 35) 

 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ ΘΔΜΑΣΟ: 5 ώπερ  
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1. Σίηινο 

Σν Γηαδίθηπν σο πεγή πιεξνθνξηώλ 

 

 

2. Μνξθή θαη νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο  

Πνυηεζηαζ βζα έκα ιάεδια βκςνζιίαξ ιε ηα πθεμκεηηήιαηα ηαζ ηα ιεζμκεηηήιαηα ηδξ 

ακαγήηδζδξ πθδνμθμνίαξ ζημ Γζαδίηηομ ηαζ ηεπκζηέξ βζα ηδκ αζθαθή ηαζ απμηεθεζιαηζηή 

ακαγήηδζδ πθδνμθμνζχκ. 

 

3. Απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή 

Απαζηείηαζ έκαξ ανζειυξ Ζ/Τ ηαζ έκαξ αζκηεμπνμαμθέαξ ημοθάπζζημκ ή θμβζζιζηυ δζαιμίναζδξ 

μεμκχκ. Πνμθακχξ ζημ ενβαζηήνζμ Πθδνμθμνζηήξ, υηακ μζ εηπαζδεουιεκμζ/επζιμνθμφιεκμζ 

εθανιυγμοκ ηεπκζηέξ ακαγήηδζδξ πθδνμθμνζχκ, απαζηείηαζ ζηακυξ ανζειυξ Ζ.Τ. ηαζ πνμθακχξ  

δοκαηυηδηα ζφκδεζδξ ηςκ Ζ.Τ. ζημ Γζαδίηηομ. 

Σμκίγεηαζ υηζ ημ πανυκ ιάεδια ζοκμδεφεηαζ ηαζ απυ ρδθζαηυ οθζηυ (ζοκμδεοηζηυ CD ή 

δζεφεοκζδ ζημ Γζαδίηηομ).  

Δπίζδξ  κα ημκζζηεί υηζ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ δζάθμνμζ θοθθμιεηνδηέξ βζα ηδκ 

πθμήβδζδ ζημ Γζαδίηηομ (Internet Explorer, Firefox, ....). 

 

Παναηδνήζεζξ ηεπκζημφ παναηηήνα: 

 θμζ μζ θοθθμιεηνδηέξ δεκ δζέπμκηαζ απυ ηδκ ίδζα ζπεδζαζηζηή θζθμζμθία ηαζ βζ‘ αοηυ 

είκαζ πζεακυκ ενβαθεία ή παναηηδνζζηζηά πμο είκαζ ανπζημπμζδιέκα ζημκ έκα κα ιδκ 

ειθακίγμκηαζ ζημκ άθθμ. Γζα ημ θυβμ αοηυ είκαζ απαναίηδημ κα θδθεεί ιένζικα, χζηε 

ακελάνηδηα ιε ημκ επζθεβυιεκμ θοθθμιεηνδηή μζ επζιμνθμφιεκμζ (ή μζ ιαεδηέξ) κα έπμοκ 

ζηδ δζάεεζή ημοξ ηάεε θμνά ηα ελίζμο δζαεέζζια ηα απαναίηδηα ενβαθεία. 

 Τπάνπεζ εκδεπυιεκμ δ ζφκδεζδ ζημ δίηηομ κα βίκεηαζ ιέζς ιζα πμθφ ανβήξ ζφκδεζδξ 

πνάβια πμο ηαεζζηά δφζημθδ ηδ ιεηαηίκδζδ απυ ηδ ιζα ζεθίδα ζηδκ άθθδ θυβς ημο 

ζπεηζημφ υβημο ημο πανμοζζαγυιεκμο οθζημφ. Μζα ηέημζα δοζημθία ιπμνεί κα λεπεναζηεί 

ιε ηδ πνήζδ θοθθμιεηνδηχκ πμο πανμοζζάγμοκ ιυκμ ημ ηείιεκμ ηδξ ζζημζεθίδαξ ζηδκ 

μευκδ (υπςξ μ Lynx). 

 

 

4. Γλσζηηθά πξναπαηηνύκελα 

Οζ επζιμνθμφιεκμζ  πνέπεζ κα βκςνίγμοκ ηζξ θεζημονβίεξ ημο πνδζζιμπμζμφιεκμο 

θοθθμιεηνδηή ζηακμπμζδηζηά, ζε επίπεδμ ηέημζμ, χζηε κα ιπμνμφκ κα ιεηαηζκμφκηαζ ζηζξ 

ζεθίδεξ πμο επζθέβμοκ (ιπνμξ πίζς), κα απμεδηεφμοκ, κα ακηζβνάθμοκ ηθπ., πςνίξ αμήεεζα.  
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5. Γηδαθηηθνί θαη Μεηαγλσζηηθνί ηόρνη 

Οζ επζιμνθμφιεκμζ ιέζα απυ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ εκυηδηαξ, εα ιάεμοκ  ηεπκζηέξ ηαζ 

ιεευδμοξ βζα κα πνδζζιμπμζμφκ απμηεθεζιαηζηά ημ Γζαδίηηομ ςξ πδβή πθδνμθμνίαξ.  

 

 

6. Δθηηκώκελε δηάξθεηα 

Ζ εκδεζηηζηή δζάνηεζα βζα ηδκ οθμπμίδζδ ημο πανυκημξ ιαεήιαημξ είκαζ 5 ώξεο.  

 

 

7. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

 

7.1 Πιενλεθηήκαηα από ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ γηα ηελ αλαδήηεζε 
πιεξνθνξηώλ 

Α. ε επίπεδμ πδβχκ 

 Πθδεχνα πθδνμθμνζχκ (πμο πενζθαιαάκμοκ  ιεβάθμ εφνμξ απυ media). 

 Οζ ιαεδηέξ βίκμκηαζ ενεοκδηέξ θυβς ηδξ εφημθδξ πνυζααζδξ ζε δεδμιέκα 

 Οζ ιδπακέξ ακαγήηδζδξ είκαζ βνήβμνεξ ηαζ απμηεθεζιαηζηέξ 

 Δοημθία ζηδ πνήζδ 

 

Β. ε επίπεδμ επζημζκςκίαξ 

 Γοκαηυηδηα άιεζδξ ζφκδεζδξ ιε ιένδ ηαζ ακενχπμοξ 

 Παβηυζιζα δζάποζδ ηδξ πθδνμθμνίαξ 

 Κίκδηνμ κα ιμζναζημφκ μζ ιαεδηέξ online ηδ δμοθεζά ημοξ ιε άθθμοξ μπμοδήπμηε. 

 

Γ. Δλεζηυκζζδ  (Visualization) ηαζ ιμκηεθμπμίδζδ 

 Δοημθυηενδ ηαηακυδζδ πθδνμθμνζχκ πμο αθμνμφκ πμθφπθμηα ακηζηείιεκα ιε ηδ 

πνήζδ ελεζημκζζηζηχκ ακαπαναζηάζεςκ. 

 Πενζζζυηενμξ έθεβπμξ ιάεδζδξ απυ ιένμοξ ηςκ ιαεδηχκ (επμζημδμιδηζζιυξ) αθμφ 

απυ ιυκμζ ημοξ ακαηαθφπημοκ πανά αθέπμοκ ηαζ απμικδιμκεφμοκ. 

  

 

7.2  Δπηθπιάμεηο ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ 

Α. ε επίπεδμ πδβχκ 

 Τπάνπεζ ηενάζηζμξ υβημξ πθδνμθμνίαξ βζα έκα ζοβηεηνζιέκμ εέια (Τπενθυνηςζδ 

πθδνμθμνίαξ) 

 Δίκαζ επζηαηηζηή  ακάβηδ πμζμηζημφ εθέβπμο ζηα δεδμιέκα πμο ανίζημοκ ηαζ 

πνδζζιμπμζμφκ μζ ιαεδηέξ 

 Πμθθέξ ιδπακέξ ακαγήηδζδξ πανμοζζάγμοκ απμηεθέζιαηα ιζαξ ακαγήηδζδξ ιε αάζδ 

ημ πμζμξ πθδνχκεζ ηα πενζζζυηενα 
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 Δίκαζ ακεπανηήξ μ πνυκμξ εηπαίδεοζδξ βζα κα επζηεοπεεί ιζα απμηεθεζιαηζηή πνήζδ 

ηςκ ιδπακχκ. 

 

Β. ε επίπεδμ επζημζκςκίαξ 

 Ζ ηαπφηδηα επζηναηεί ηδξ πμζυηδηαξ 

 Δθθμπεφεζ μ ηίκδοκμξ ιεβέεοκζδξ ημο πάζιαημξ ιεηαλφ αοηχκ πμο έπμοκ ηαζ αοηχκ 

πμο δεκ έπμοκ πνυζααζδ ζηδκ πθδνμθμνία. 

 Ακαδφμκηαζ εέιαηα πκεοιαηζηχκ δζηαζςιάηςκ (μζ εηπαζδεοηζημί πνέπεζ κα είκαζ 

ζίβμονμζ υηζ μζ ιαεδηέξ αημθμοεμφκ ηαζ ζέαμκηαζ ζπεηζημφξ ηακυκεξ) 

 

Γ. Δλεζηυκζζδ  (Visualization) ηαζ ιμκηεθμπμίδζδ 

 Δίκαζ πμθφ εφημθμ κα κμιίζεζξ υηζ έπμκηαξ ιζα επζθακεζαηή βκχζδ έπεζξ πναβιαηζηά 

ηαηαθάαεζ 

 Δίκαζ πμθφ εφημθμ κα πανενιδκεφζεζξ δεδμιέκα πμο ανίζημκηαζ ζε ιμνθή βναθζηχκ 

 Γδιζμονβείηαζ ιζα ηάζδ πνμξ ηδκ ηαηηζηή «ηάκε ηθζη ηαζ ιάκηερε»  πανά «ζηέρμο 

πνχηα». 

 

7.3 Σερληθέο αλαδήηεζεο ζην Γηαδίθηπν 

Ζ πανμοζίαζδ ημο ιένμοξ αοημφ ιπμνεί κα ηζκδεεί βφνς απυ ηζξ ελήξ ζδέεξ: 

 Υνήζδ Ανπεζμηαηαθυβςκ (Directories). Πνυηεζηαζ βζα πνήζζιεξ ζεθίδεξ 

ηαλζκμιδιέκεξ ζε ιζα ζενανπζηή δμιή ααζζζιέκδ ζε ζοβηεηνζιέκα εέιαηα (Yahoo, 

in.gr, dmoz.org)     

 

 Υνήζδ ιδπακχκ ακαγήηδζδξ. Θέηεζξ έκα ενχηδια ιε θέλεζξ ηθεζδζά, δ ιδπακή ημ 

ζοκηαζνζάγεζ ιε ηζξ εββναθέξ πμο έπεζ ζηδ αάζδ δεδμιέκςκ ηδξ ηαζ πανμοζζάγεζ 

ιζα θίζηα πζεακχκ ηεζιέκςκ πμο ζηακμπμζμφκ ηδκ απαίηδζή ζμο. (Google, Yahoo, 

MSN, Lycos, ...)   

 

 Δνβαθεία ιεηα-ακαγήηδζδξ. Πνυηεζηαζ βζα ηαοηυπνμκδ πνυζααζδ ζε πμθθαπθέξ 

ιδπακέξ ακαγήηδζδξ (metacrawler, dogpile, webcrawler,...)  
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 Γζα ημ ζςζηυ πνμζδζμνζζιυ ηδ ακαγδημφιεκδξ πθδνμθμνίαξ αμδεμφκ ηα 

ενςηήιαηα: α) Πμζμξ ή Σζ είκαζ αοηυ(ξ) πμο ακαγδηχ, α) πμο ανίζηεηαζ, β) πυηε 

ζοκέαδ, δ) πςξ ζοκέαδ, ε) βζαηί. 

 πεδυκ πάκηα πςνίξ ελαίνεζδ μζ ηεκηνζηέξ θέλεζξ-ηθεζδζά πνέπεζ κα είκαζ 

μοζζαζηζηά 

 Οζ θέλεζξ ηθεζδζά κα εηθνάγμοκ ιε ζαθήκεζα ηδκ ακαγδημοιέκδ πθδνμθμνία. Ακ 

θμζπυκ γδηχ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ πμθζηή ανημφδα πνέπεζ κα είιαζ ζαθήξ ηαζ κα 

απμθφβς ημκ  βεκζηυ υνμ «γχμ», ή ημκ υνμ «ανημφδα» ζηδκ ακαγήηδζδ. Γείηε ηζ 

ιμο δίκεζ ανζειδηζηά ημ Google βζα ηάεε υνμ: «γχμ»: 237.000, «ανημφδα»: 

149.000, «πμθζηή ανημφδα»: 11.900. ζμ πζμ ζαθήξ βίκμιαζ ηυζμ εθαηηχκεηαζ μ 

υβημξ ηδξ δζαεέζζιδξ πθδνμθμνίαξ. 

 Πμθθέξ θμνέξ  δ πνήζδ ζοκχκοιςκ ηαθφπηεζ ηζξ απαζηήζεζξ ιζαξ ακαγήηδζδξ.   

 Υνήζδ θνάζεςκ υπμο απαζηείηαζ. Μζα απθή ακαγήηδζδ ιε ημοξ υνμοξ «εκ ημφης 

κίηα» δίκεζ 9.880 απμηεθέζιαηα. Ακαγδηχκηαξ υιςξ ιε αάζδ ηδκ αηνζαή θνάζδ 

ζηδ ζπεηζηή επζθμβή έπμοιε ιυθζξ 509 απμηεθέζιαηα.  

 

 Ακαγήηδζδ ιε αάζδ Boolean ζφκηαλδ (πνήζδ AND, OR, NOT). Ζ πνήζδ ημο 

AND ζδιαίκεζ: «Θέθς ηείιεκα πμο κα πενζθαιαάκμοκ ηαζ ηζξ δομ θέλεζξ». Ζ πνήζδ 

ημο OR δίκεζ ηείιεκα πμο πενζθαιαάκμοκ δ ηδ ιζα ή ηδκ άθθδ θέλδ εκχ ημ ΝΟΣ 

απμηθείεζ ηδκ ειθάκζζδ ζοβηεηνζιέκςκ θέλεςκ ζημ ηείιεκμ. 

 Πνμζμπή ζηδκ μνεμβναθία. Δίκαζ ηυζμ πνμθακέξ πμο πμθθέξ θμνέξ δε 

ζπμθζάγεηαζ. Κζ υιςξ ιπμνεί κα ζε απμηθείζεζ απυ πθδνμθμνίεξ ή κα ζε ζηείθεζ ζε 

παναπθακδηζηά ηείιεκα. Γείηε απμηεθέζιαηα ζημ Yahoo:  
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 Δίκαζ ηαθυ κα πνδζζιμπμζείηαζ πενζμνζζιέκμξ ανζειυξ θέλεςκ-ηθεζδζά (6 ςξ 8 ημ 

πμθφ). 

 ηακ πενζμνίγεηαζ δ ένεοκα ζε πμθφ ζοβηεηνζιέκδ ηαηεφεοκζδ είκαζ ηαθυ κα 

βίκεηαζ πνήζδ θίθηνςκ. Έκα είδμξ θίθηνςκ είκαζ δ απυθδλδ ημο URL. Έηζζ έπμοιε 

απμθήλεζξ: com βζα εηαζνείεξ ηαζ ειπμνζηέξ ζεθίδεξ, edu βζα εηπαζδεοηζηά 

ζδνφιαηα, gov βζα ηναηζημφξ μνβακζζιμφξ, mil βζα ζηναηζςηζημφξ μνβακζζιμφξ, net 

βζα πανμπέξ οπδνεζζχκ Internet, org βζα ιδ ηενδμζημπζημφξ μνβακζζιμφξ ηθπ) 

 

 

 

8. Πξνηεηλόκελα ζπλνδεπηηθά θύιια εξγαζίαο θαη 
πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο. 

 

 

Φύιιν εξγαζίαο 1 

Γναζηδνζυηδηα 1 

 

Αξ οπμεέζμοιε υηζ ακαεέηεηε ζημοξ ιαεδηέξ ιζα ακαγήηδζδ βζα ηα ιφεμ ηδξ παιέκδξ 

Αηθακηίδαξ. Μπμνείηε κα ζηεθηείηε πχξ εα οθμπμζμφζακ ιζα υπζ ηαζ ηυζμ 

απμηεθεζιαηζηή ακαγήηδζδ μζ ιαεδηέξ, πμο εα ημοξ μδδβμφζε ιζα ηέημζα ζηναηδβζηή 

ηαζ πςξ εα ιπμνμφζαηε κα ημοξ ηαεμδδβήζεηε; 

(Γζα πανάδεζβια οπάνπμοκ ανηεηέξ ηαζκίεξ ιε αοηό ημ εέια όιςξ δεκ εα εέθαηε κα 

πενζθδθεμύκ ζηα απμηεθέζιαηα ηδξ ακαγήηδζδξ, όπςξ επίζδξ δεκ εα εέθαηε κα 

ειθακζζημύκ απμηεθέζιαηα ζπεηζηά ιε ηδ δζαζηδιζηή απμζημθή ιε ημ όκμια Αηθακηίδα. 

Πζεακή επζθμβή ηςκ ιαεδηώκ (Καηή Ακαγήηδζδ): Αηθακηίξ (Atlantis).  

Σνόπμξ πμο εα πνμηείκαηε: Με όθεξ ηζξ θέλεζξ (With All): Ήπεζνμξ Αηθακηίδαξ 

           Υςνίξ ηζξ θέλεζξ (Without): απμζημθή, ηαζκία, θζθι) 

 

Γναζηδνζυηδηα 2 

 

Με αάζδ ημ πνμδβμφιεκμ πανάδεζβια ζπεδζάζηε δναζηδνζυηδηεξ υπμο εα είκαζ 

απαναίηδημ μζ  ιαεδηέξ ζαξ κα απμθφβμοκ ιζα ακαγήηδζδ «Με όθεξ ηζξ θέλεζξ» ηαζ 

υπμο ακηίεεηα εα πνέπεζ α) κα πνδζζιμπμζήζμοκ ςξ ενβαθείμ ηδκ «αηνζαή θνάζδ 

(Exact Phrase)» ηαζ α) ηδκ επζθμβή «πανόιμζεξ ζεθίδεξ (similar pages)» ζημ Google. 
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Φύιιν εξγαζίαο 2 

Πνμζπαεήζηε κα ζπεδζάζεηε δναζηδνζυηδηεξ ζηζξ μπμίεξ μζ ιαεδηέξ εα πνεζαζηεί κα 

ακαηνέλμοκ ζε ανπεζμηαηαθυβμοξ (directories) ή ζε ηάπμζα ιδπακή ακαγήηδζδξ 

πνμηεζιέκμο κα πεηφπμοκ πθδνμθμνίεξ πμο κα έπμοκ ηδ αάζδ ημοξ α) ζηδκ Ηζημνία, α) 

ζηδκ ημοθημφνα ηαζ ηδκ πανάδμζδ άθθςκ θαχκ, β) ζηδ πνήζδ πανηχκ, δ) ζηδκ 

ελαηνίαςζδ ζκηενκεηζηήξ μνμθμβίαξ ηαζ ε) ζηδκ εφνεζδ ζηαηζζηζηχκ ηαζ μζημκμιζηχκ 

δεζηηχκ. Πνμαθέρηε ηαηέξ ζηναηδβζηέξ ακαγήηδζδξ απυ ιένμοξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ 

πνμεημζιάζηε ηζξ οπμδείλεζξ πμο εα ηάκεηε πνμξ ηδ ζςζηή πνήζδ ηςκ ηεπκζηχκ 

ακαγήηδζδξ πμο έπμοκ πανμοζζαζηεί. 

 
 

Φύιιν εξγαζίαο 3 

Γζαθέληε έκακ υνμ ηαζ ηάκεηε ιζα ζπεηζηή ακαγήηδζδ πνδζζιμπμζχκηαξ ηαοηυπνμκα 

δομ δζαθμνεηζηέξ ιδπακέξ ακαγήηδζδξ. οβηνίκεηε ηα απμηεθέζιαηα πμο εα ζαξ 

δχζμοκ μζ δομ ιδπακέξ. Γχζηε πζεακέξ ενιδκείεξ βζα ημκ δζαθμνεηζηυ ανζειυ 

απμηεθεζιάηςκ ηαζ βζα ηδ δζαθμνεηζηή ζεζνά ιε ηδκ μπμία ειθακίγμκηαζ ηα 

απμηεθέζιαηα ζηζξ δομ ιδπακέξ ααζζγυιεκμζ ζηα ηνζηήνζα πμο κμιίγεηε πςξ οζμεεηεί δ 

ηάεε ιζα απυ αοηέξ. (Μπμνείηε πνμηεζιέκμο κα έπεηε ηαοηυπνμκα ηα απμηεθέζιαηα 

δομ ιδπακχκ ακαγήηδζδξ κα πνδζζιμπμζήζεηε ηδ ζεθίδα GahooYoogle 

http://www.polycola.com/ ζηδκ μπμία ηάεε υνμξ πμο εζζάβεηαζ ακαγδηείηαζ 

ηαοηυπνμκα ζηζξ ιδπακέξ Yahoo ηαζ Google ιε ηα απμηεθέζιαηα κα πανμοζζάγμκηαζ 

ζε δομ ζηήθεξ ζηδκ ίδζα ζεθίδα). 

 
Τπόδεζλδ βζα ημκ δζδάζημκηα: Θα βίκεζ θακενό όηζ ζηζξ δομ ειθακίγεηαζ δζαθμνεηζηόξ 

ανζειόξ απμηεθεζιάηςκ ηαζ ιάθζζηα ηα απμηεθέζιαηα δεκ ζοιπίπημοκ ςξ πνμξ ηδ ζεζνά 

ειθάκζζήξ ημοξ ιε ηα ακηίζημζπα ηδξ άθθδξ ιδπακήξ. Αοηό ζοιααίκεζ βζαηί δ ιδπακή 

Google έπεζ ςξ πνώημ ηνζηήνζμ όπζ απθά ηδκ ύπανλδ ηςκ θέλεςκ-ηθεζδζά ζηζξ 

ακηίζημζπεξ ζεθίδεξ αθθά ηδκ επζζηερζιόηδηα πμο έπμοκ μζ ζεθίδεξ αοηέξ. Άθθμξ 

πανάβμκηαξ είκαζ μ ανζειόξ ηςκ οπενζοκδέζιςκ άθθςκ ζεθίδςκ πμο παναπέιπμοκ ζηδ 

ζεθίδα πμο πενζέπεζ ημκ όνμ ακαγήηδζδξ. Όζμ πζμ πμθθέξ ζεθίδεξ έπμοκ οπενζύκδεζιμ 

πνμξ αοηήκ ηόζμ ρδθόηενα ημπμεεηείηαζ ζηδ ζεζνά ηςκ απμηεθεζιάηςκ. ε έκα ηνίημ 

επίπεδμ βζα ηζξ ζεθίδεξ πμο πζεακόκ κα ζηακμπμζμύκ ηα δομ παναπάκς ηνζηήνζα 
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πνμζεέηεζ ημ ηνζηήνζμ ηδξ πνόζθαηδξ επζζηερζιόηδηαξ. (Φοζζηά ιπμνεί κα βίκεζ 

ακαθμνά ζηζξ πενζπηώζεζξ ιδ ακηζηεζιεκζηώκ ηνζηδνίςκ όπςξ βζα πανάδεζβια δ ζηόπζιδ 

πνδιαημδόηδζδ βζα ηδκ πνμώεδζδ ζεθίδςκ ή δ πνήζδ δζαθδιίζεςκ). 

 

 

9. Βηβιηνγξαθία – Αλαθνξέο  - πξόζζεην πιηθό 

εθίδεξ πμο αζπμθμφκηαζ ιε ηα πθεμκεηηήιαηα ηαζ ηζξ δοζημθίεξ απυ ηδ πνήζδ ημο Γζαδζηηφμο 

ζηδκ ζπμθζηή ηάλδ. 

http://www.vroma.org/~bmcmanus/presentation/loyola.html 

http://www.dso.iastate.edu/asc/academic/elearner/advantage.html 

http://library.mcneese.edu/tutorial/advantages.htm#advantagesi 

http://www.vickiblackwell.com/google/default.htm εθίδα πμο πνμηείκεζ πμζηίθεξ πνήζεζξ ηδξ 

ιδπακήξ ακαγήηδζδξ ημο Google. 

 

εθίδεξ πμο αζπμθμφκηαζ ιε ημ εέια ηςκ ηεπκζηχκ ηδξ αζθαθμφξ ακαγήηδζδξ πθδνμθμνζχκ 

ζημ Γζαδίηηομ 

http://www.library.jhu.edu/researchhelp/general/boolean.html 

http://lib.nmsu.edu/instruction/evalcrit.html 

http://www.educationworld.com/a_tech/tech078.shtml 

http://www.pacificwebsites.com/lesson_example.htm 

http://www.cnr.edu/home/bmcmanus/internetassign.html 

http://www.vuw.ac.nz/staff/alastair_smith/searching/eval.htm 
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ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Β’ ΔΠΙΠΔΓΟΤ  
 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΥΡΗΔΙ ΣΩΝ ΣΠΔ 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ 
ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ  

ΔΝΟΣΖΣΑ 3: Υξήζε ησλ βαζηθώλ εξγαιείσλ πιεξνθνξηθήο, 

πνιπκεζηθώλ εξγαιείσλ θαη ηνπ δηαδηθηύνπ 

                            

3.2 ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΜΑΘΖΗΑΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ 
ΠΟΛΤΜΔΩΝ ΚΑΗ ΤΠΔΡΜΔΩΝ 

 

 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ ΟΛΟΚΛΖΡΖ: 50 ώξεο 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ ΘΔΜΑΣΟ:  5 ώπερ  
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1. Σίηινο 

Γεκηνπξγία καζεζηαθνύ πιηθνύ πνιπκέζσλ θαη ππεξκέζσλ. Δξγαιεία 

δεκηνπξγίαο πνιπκεζηθνύ-ππεξκεζηθνύ πιηθνύ. Δξγαιεία ζπγγξαθήο 

καζεζηαθνύ πιηθνύ κε πνιπκέζα θαη ππεξκέζα. 

 

 

2. Μνξθή θαη νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο  

Πνυηεζηαζ βζα έκα ιάεδια βκςνζιίαξ ιε ημκ ηυζιμ ηςκ πμθοιέζςκ, ημ ζφκμθμ ηςκ ιενχκ πμο 

απμηεθμφκ ημ πμθοιεζζηυ οθζηυ υπςξ ηαζ ηδκ πανμοζίαζδ ενβαθείςκ βζα ηδ δδιζμονβία ηαζ 

ζοββναθή πμθοιεζζημφ οθζημφ. Έιθαζδ εα δμεεί ζηδκ εηπαζδεοηζηή αλία ηςκ πμθοιέζςκ.. 

 

3. Απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή 

Απαζηείηαζ έκαξ ανζειυξ Ζ/Τ ηαζ έκαξ αζκηεμπνμαμθέαξ ημοθάπζζημκ ή θμβζζιζηυ δζαιμίναζδξ 

μεμκχκ. Πνμθακχξ ζημ ενβαζηήνζμ Πθδνμθμνζηήξ, απαζηείηαζ ζηακυξ ανζειυξ Ζ.Τ. Καθυκ 

είκαζ κα οπάνπεζ  δοκαηυηδηα ζφκδεζδξ ηςκ Ζ.Τ. ζημ Γζαδίηηομ. 

Σμκίγεηαζ υηζ ημ πανυκ ιάεδια ζοκμδεφεηαζ ηαζ απυ ρδθζαηυ οθζηυ (ζοκμδεοηζηυ CD ή 

δζεφεοκζδ ζημ Γζαδίηηομ).  

Δπίζδξ  κα ημκζζηεί υηζ ζημ ενβαζηήνζμ μ ηάεε οπμθμβζζηήξ εα πνέπεζ κα δζαεέηεζ ηάπμζμ 

πνυβναιια ημοθάπζζημκ επελενβαζίαξ εζηυκαξ (Adobe Photoshop, Paint.net ηθπ), ήπμο 

(WaveLab, SoundForge, Audacity), αίκηεμ (Microsoft Media Center, Adobe Premier ηθπ) ηαζ 

θμβζζιζηυ ημοθάπζζημκ πανμοζζάζεςκ πνμηεζιέκμο κα ιπμνμφκ κα οθμπμζδεμφκ οπμηοπχδεζξ 

πμθοιεζζηέξ εθανιμβέξ. Αοηυ δεκ απμηθείεζ ηδκ φπανλδ πεναζηένς πνμβναιιάηςκ 

επελενβαζίαξ ηζκμοιέκςκ εζηυκςκ (Macromedia Flash, …) ή ενβαθεία ζοββναθήξ 

(Authorware,…). 

 

 

4. Γλσζηηθά πξναπαηηνύκελα 

Οζ επζιμνθμφιεκμζ  πνέπεζ κα έπμοκ ααζζηέξ βκχζεζξ οπμθμβζζηή ( κα ακμίβμοκ ανπεία 

δζαθυνςκ θμνιάη ιε ημ ηαηάθθδθμ πνυβναιια, κα ζχγμοκ, κα δδιζμονβμφκ πανμοζζάζεζξ 

ηφπμο Power Point)ηθπ., πςνίξ αμήεεζα.  

 

 

5. Γηδαθηηθνί θαη Μεηαγλσζηηθνί ηόρνη 

Οζ επζιμνθμφιεκμζ ιέζα απυ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ εκυηδηαξ, εα ηαηακμήζμοκ ηδ θφζδ ημο 

πμθοιεζζημφ ιαεδζζαημφ οθζημφ ηαζ εα είκαζ ζε εέζδ κα παναημθμοεμφκ ηα αήιαηα βζα ηδ 

δδιζμονβία ηαζ αλζμθυβδζδ ιζαξ πμθοιεζζηήξ εθανιμβήξ.  

 

 



Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηψλ Σεχρνο 1:  ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

ΔΑΗΣΤ - Σνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΣΔΚ) 183/488 

6. Δθηηκώκελε δηάξθεηα 

Ζ εκδεζηηζηή δζάνηεζα βζα ηδκ οθμπμίδζδ ημο πανυκημξ ιαεήιαημξ είκαζ 5 ώξεο.  

 

 

7. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

 

7.1 Αλαγθαηόηεηα πξνηππνπνίεζεο καζεζηαθώλ ηερλνινγηώλ 

πςξ οπμδδθχκεζ ηαζ μ ηίηθμξ ηα Πμθοιέζα αζπμθμφκηαζ ιε ημ ζοκδοαζιυ πμθθχκ ιέζςκ ζε 

ιζα παναβςβή. Κείιεκμ, εζηυκα, ήπμξ, αίκηεμ, βναθζηά, ηζκμφιεκδ εζηυκα ηαζ ανηεηή 

δζαθμβζηυηδηα ιε ημ πνήζηδ ζοκεέημοκ ημκ ηυζιμ ηςκ πμθοιέζςκ. Χξ υνμξ ιπμνεί κα 

ακαθένεηαζ ηυζμ ζε πνμβνάιιαηα εθανιμβχκ υζμ ηαζ ζηδ δδιζμονβία εθανιμβχκ. Ζ 

δζαηζκμφιεκδ πθδνμθμνία ζε ιζα πμθοιεζζηή εθανιμβή ιπμνεί κα πνμζεββίγεηαζ απυ ημκ 

ηεθζηυ πνήζηδ είηε βναιιζηά (πνμηαεμνζζιέκδ δζαδνμιή πςνίξ ηακέκακ έθεβπμ απυ ημ 

πνήζηδ) είηε δζαδναζηζηά (μ πνήζηδξ ηαεμνίγεζ ηδ ζεζνά πνυζααζδξ ζημ οθζηυ ιε αάζδ ηζξ 

πνμζςπζηέξ ημο πνμηζιήζεζξ). 

 

Σα πμθοιέζα ηαηδβμνζμπμζμφκηαζ ακάθμβα ιε ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ δζακέιμοκ ηδκ 

πθδνμθμνία ηαζ ακάθμβα  ιε ημκ ηνυπμ πνήζδξ ηςκ εθανιμβχκ ημοξ. Χξ πνμξ ημκ ηνυπμ 

δζακμιήξ ηδξ πθδνμθμνίαξ δζαηνίκμκηαζ ζημοξ μπηζημφξ δίζημοξ, ζηα ηζυζηζα, ζηα πμθοιέζα 

πναβιαηζημφ πνυκμο ηαζ ζηα πμθοιέζα ημο Γζαδζηηφμο. Ζ επζθμβή ημο ηνυπμο δζακμιήξ ηάεε 

θμνά πνμζδζμνίγεηαζ απυ ζοβηεηνζιέκμοξ πανάβμκηεξ υπςξ ημ ηυζημξ (ημο ιέζμο ηαζ ηδξ 

εββναθήξ ηςκ δεδμιέκςκ), δ απμεδηεοηζηή ζηακυηδηα, δ δοκαηυηδηα επακεββναθήξ, μζ μιάδεξ 

ζηζξ μπμίεξ απεοεφκεηαζ, ηαζ μζ ορδθέξ απαζηήζεζξ ζε ηαπφηδηεξ πμο απαζημφκηαζ αηνζαχξ 

θυβς ηδξ θφζδξ ημο οθζημφ. Χξ πνμξ ηδ πνήζδ ηςκ εθανιμβχκ ηα πμθοιέζα δζαηνίκμκηαζ ζε 
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υζα είκαζ πνυζθμνα βζα δζαζηέδαζδ, εηπαίδεοζδ (εβηοηθμπαίδεζεξ, θελζηά), πθδνμθυνδζδ 

(δθεηηνμκζημί ηαηάθμβμζ πνμσυκηςκ, ιμοζεία, ηθπ) ή βζα επζπεζνδιαηζημφξ ζημπμφξ 

(επζιυνθςζδ ζηεθεπχκ, πνμαμθή πνμσυκηςκ ηθπ) 

Ο ελμπθζζιυξ οθζημφ πμθοιέζςκ ζοκήεςξ πενζθαιαάκεζ  μευκδ πμο κα οπμζηδνίγεζ 

ζοβηεηνζιέκεξ ακαθφζεζξ, ηαζ ιε ημ ίδζμ ζηεπηζηυ ηάνηα βναθζηχκ, επζηαποκηή βναθζηχκ, 

ηάνηα ήπμο, ζοζηεοέξ ζφθθδρδξ εζηυκςκ (scanner, ρδθζαηή θςημβναθζηή ιδπακή), ζοζηεοέξ 

ζφθθδρδξ αίκηεμ, ζφθθδρδξ ήπμο, πενζθενεζαηά ιέζα βζα απμεήηεοζδ (ζηθδνυξ δίζημξ, CD, 

DVD) ηαζ δπεία. 

Ακαθένεδηε παναπάκς υηζ ηα πμθοιέζα ηα ζοκεέημοκ  δ ζοκφπανλδ ηεζιέκμο, εζηυκαξ, 

αίκηεμ, βναθζηχκ, ηαζ ηζκμφιεκδξ εζηυκαξ. Σα ζοζηαηζηά αοηά ηςκ πμθοιέζςκ εα 

πανμοζζαζημφκ ζηδ ζοκέπεζα πζμ δζελμδζηά. 

 

ΚΔΗΜΔΝΟ 

Σμ ηείιεκμ είκαζ απαναίηδημ ζοζηαηζηυ βζα ηδκ αηνζαή πενζβναθή ιζαξ έκκμζαξ. Σα πμθοιέζα 

ηαζκμημιμφκ ηχνα ιε ηδ πνήζδ ημο οπενηεζιέκμο πμο μοζζαζηζηά ηειαπίγεζ ημ ζοκμθζηυ 

ηείιεκμ ζε επζιένμοξ ζοκζζηχζεξ πμο ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε ζοκδέζιμοξ μζ μπμίμζ 

εκενβμπμζμφκηαζ ιέζς ζοβηεηνζιέκςκ θέλεςκ ή θνάζεςκ.  

 

Σμ ηείιεκμ εζζάβεηαζ ιε πθδηηνμθυβδζδ, ιε μπηζηή ακάβκςζδ παναηηήνςκ έπεζηα απυ 

ζάνςζδ (OCR), ή ιε ακαβκχνζζδ μιζθίαξ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ πνέπεζ κα θαιαάκεηαζ 

ιένζικα βζα μνεή πνήζδ ημο ηεζιέκμο ζηζξ πμθοιεζζηέξ εθανιμβέξ (ζςζηή επζθμβή θέλεςκ, 

ηαηάθθδθδ ιμνθμπμίδζδ, βναιιαημζεζνά ηθπ). 

 

ΔΗΚΟΝΔ – ΓΡΑΦΗΚΑ 

 Ζ εζηυκα είκαζ έκα ζημζπείμ πμο δε ιπμνεί κα θείπεζ απυ ηαιζά ζπεδυκ εθανιμβή. Δίκαζ πμθφ 

δοκαηή ζημ κα ιεηαδχζεζ ιδκφιαηα ηαζ απμηεθεί έκα απυ ηα ηαθφηενα επμπηζηά ιέζα ζηδ 

δζδαζηαθία. ημκ οπμθμβζζηή δ εζηυκα δεκ είκαζ πανά έκα ζφκμθμ απυ εζημκμζημζπεία ηα μπμία 

δε θένμοκ ηαιζά πθδνμθμνία βζα ηδ δμιή ηςκ εζημκζγυιεκςκ ακηζηεζιέκςκ ζε ακηίεεζδ ιε ηα 

βναθζηά υπμο εηεί δε ιζθάιε πζα βζα έκα ζφκμθμ απυ εζημκμζημζπεία αθθά βζα έκα ζφκμθμ απυ 

ακηζηείιεκα. Ακάθμβα ιε ημκ ηνυπμ ηαηαζηεοήξ ημοξ μζ εζηυκεξ δζαηνίκμκηαζ ζε 

ρδθζμβναθζηέξ ηαζ δζακοζιαηζηέξ.  
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Οζ ρδθζμβναθζηέξ απμηεθμφκηαζ απυ έκακ πίκαηα εζημκμζημζπείςκ ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ημοξ 

είκαζ  δ ακάθοζδ (εζημκμζημζπεία ακά ίκηζα), ημ αάεμξ πνχιαημξ (δζαεέζζια bit ζε ηάεε 

εζημκμζημζπείμ ιε πθδνμθμνία βζα ημ πνχια ημο), ημ ιέβεεμξ (απμεδηεοηζηυξ πχνμξ πμο 

ηαηαθαιαάκμοκ) ηαζ μζ δζαζηάζεζξ ημοξ. Σέημζεξ εζηυκεξ πεηοπαίκμοιε  ιε ηδ πνήζδ έημζιςκ 

εζηυκςκ απυ ζοθθμβέξ, ιε ζάνςζδ, ρδθζαηή θςημβναθζηή ιδπακή, ζφθθδρδ απυ 

αζκηεμηάιενα ή απυ ηδκ μευκδ ημο οπμθμβζζηή ηθπ. Σφπμζ ηέημζςκ εζηυκςκ είκαζ υζεξ έπμοκ 

επέηηαζδ JPG, BMP, GIF, TIF ηθπ. Οζ δζακοζιαηζηέξ πανάβμκηαζ ιε ηδ πνήζδ βεςιεηνζηχκ 

ζπδιάηςκ ηαζ παναηηδνζζηζηά ημοξ είκαζ μζ δζαζηάζεζξ ημοξ, ημ ιζηνυ ημοξ ιέβεεμξ ηαζ δ 

αδοκαιία κα απμδχζμοκ εζηυκεξ ιε θςημνεαθζζηζηυ ηνυπμ. Σφπμζ ηέημζςκ ανπείςκ έπμοκ 

επεηηάζεζξ ΑΗ, DXF, CDR, EPS, WNF ηθπ.  πςξ ηαζ ζημ ηείιεκμ έηζζ ηαζ ζηδκ εζηυκα 

πνεζάγεηαζ πνμζμπή ζημκ ανζειυ ηςκ πνςιάηςκ, ηαζ ζημ πμζα εα επζθεβμφκ. 

 

ΚΗΝΟΤΜΔΝΖ ΔΗΚΟΝΑ 

Πνυηεζηαζ βζα ιζα δζαδμπή εζηυκςκ πμο επζηεθείηαζ ηυζμ βνήβμνα (20-30 ηανέ ημ 

δεοηενυθεπημ) χζηε κα δίκεζ ηδκ αίζεδζδ ηδξ ηίκδζδξ. Τπάνπμοκ πμθθά ιμκηέθα βζα ηδ 

δδιζμονβία ηζκμοιέκςκ εζηυκςκ (animation). Ο πνήζηδξ ιπμνεί κα επέιαεζ ζηδκ ηίκδζδ 

ηάπμζμο ακηζηεζιέκμο, κα ιεηαηνέρεζ ηα βναθζηά ζε αίκηεμ, κα επελενβαζηεί ημ θςηζζιυ ή ημκ 

ηνυπμ ειθάκζζδξ ηςκ ακηζηεζιέκςκ. 

  

ΒΗΝΣΔΟ 

Σμ αίκηεμ απμηεθεί πμθφ ζδιακηζηυ πανάβμκηα ζηδ δοκαιζηή ηςκ πμθοιέζςκ. Ο ανζειυξ ηςκ 

ηανέ, μ νοειυξ πνμαμθήξ ημοξ (ηανέ ακά δεοηενυθεπημ), ηα πνχιαηα ηαζ μ θςηζζιυξ είκαζ 

ηάπμζα απυ ηα ααζζηά ζοζηαηζηά εκυξ αίκηεμ. Σμ αίκηεμ πμο εα πνδζζιμπμζδεεί ιπμνεί είηε ελ 

ανπήξ κα είκαζ ζε ρδθζαηή ιμνθή (ππ αίκηεμ πμο έπεζ θδθεεί ιε ρδθζαηή αζκηεμηάιενα) είηε 

ζε ακαθμβζηή ιμνθή μπυηε ζηδκ πενίπηςζδ αοηή πνέπεζ κα ρδθζμπμζδεεί ιε ηδκ ηαηάθθδθδ 

δζαδζηαζία (απαναίηδηδ ηάνηα αίκηεμ). Λυβς ημο οπεναμθζημφ ιεβέεμοξ ηςκ ανπείςκ αίκηεμ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ αθβυνζειμζ ζοιπίεζδξ ηςκ ανπείςκ αοηχκ, χζηε κα ηαηαθαιαάκμοκ 

ιζηνυηενμ πχνμ. Γκςζημί αθβυνζειμζ είκαζ μζ MPEG, MJPEG, DVI. Μζα κέα ηεπκζηή 

ζοιπίεζδξ ανπείςκ ρδθζαημφ αίκηεμ είκαζ ημ DivX πμο ιπμνεί κα ζοιπζέζεζ έκα ανπείμ ζημ 

10% ημο ανπζημφ ιεβέεμοξ ημο. Οζ πθέμκ βκςζημί ηφπμζ ρδθζαημφ αίκηεμ είκαζ μζ MPEG, AVI, 

MOV. Σμ ρδθζαηυ αίκηεμ ελαζθαθίγεζ πμθφ ηαθή πμζυηδηα  ζηδκ ακηζβναθή, δοκαηυηδηα 

πθμήβδζδξ ζε μπμζμδήπμηε ζδιείμ ηδξ ηαζκίαξ, είκαζ επελενβάζζιμ ηαζ ιεηαδίδεηαζ ιέζς ημο 

Γζαδζηηφμο (streaming video). 
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ΖΥΟ 

ε ιζα πμθοιεζζηή εθανιμβή μ ήπμξ ιπμνεί κα πενζθαιαάκεηαζ ιε ηδ ιμνθή ιμοζζηήξ, μιζθίαξ 

ή δπδηζηχκ εθέ. Σμ πυζμ απμηεθεζιαηζηή εα είκαζ δ ζοιαμθή ημο ζημοξ ζηυπμοξ ηδξ 

εθανιμβήξ ελανηάηαζ  απυ ηδκ πμζυηδηα ημο ήπμο, ηδ πνμκζηή ημο δζάνηεζα, ημ ζοκηαίνζαζιά 

ημο ιε ηα άθθα ιέζα πμο ζοκοπάνπμοκ ιαγί ημο ηαζ ηδκ ζςζηή οπμζηήνζλδ ημο εέιαημξ ηδξ 

εθανιμβήξ. Ζ πανμοζία δπδηζημφ οθζημφ πνμτπμεέηεζ ηδκ φπανλδ ηάνηαξ ήπμο ζημκ 

οπμθμβζζηή. ηζξ οπμδμπέξ ηδξ ζοκδέμκηαζ ζοζηεοέξ ακαπαναβςβήξ ήπμο ή υνβακα ιμοζζηήξ 

πμο επζημζκςκμφκ ιε ημκ οπμθμβζζηή ιε ηδ αμήεεζα εκυξ ζοβηεηνζιέκμο πνμηφπμο (MIDI). Ζ 

απμεήηεοζδ δπδηζημφ οθζημφ ζδιαίκεζ πνχηα ρδθζμπμίδζή ημο. Αοηή βίκεηαζ αοηυιαηα ιε ηδ 

πνήζδ εκυξ ιεηαηνμπέα  πμο δζαεέηεζ δ ηάνηα ήπμο. Σα βκςζηυηενα ηαζ πθέμκ δδιμθζθή 

ανπεία ήπμο έπμοκ επεηηάζεζξ WAV, MIDI. Ζ πνήζδ ημο ρδθζμπμζδιέκμο ήπμο δίκεζ ηδ 

δοκαηυηδηα επελενβαζίαξ ημο, ιεηαθμνάξ ηαζ ακηζβναθήξ ημο δζαηδνχκηαξ ημ επίπεδμ 

πμζυηδηαξ ημο ήπμο, ιεηάααζδ ζε μπμζμδήπμηε ζδιείμ ημο ανπείμο εέθμοιε. Γζα ημκ 

πενζμνζζιυ ημο απαζημφιεκμο πχνμο απμεήηεοζδξ έπμοκ ακαπηοπεεί ηαζ βζα ηδκ πενίπηςζδ 

ημο ήπμο ηεπκζηέξ ζοιπίεζδξ. Σμ δδιμθζθέζηενμ πνυηοπμ ζοιπίεζδξ είκαζ ζίβμονα ημ MP3 ημ 

μπμίμ ζοκδοάγεζ ηαθή πμζυηδηα ήπμο ηαζ εφημθδ ιεηαθμνά ηςκ δπδηζηχκ ανπείςκ. Βέααζα απυ 

ηδ ζηζβιή πμο έκα ανπείμ ήπμο εα ιεηαηναπεί ζε MP3  δεκ εα είκαζ δοκαηή δ ακαπαναβςβή 

ημο ιε μπμζμκδήπμηε media player. 

 

Απυ ηδ ζηζβιή πμο εα δδιζμονβδεμφκ ηαζ εα επελενβαζημφκ ηα ακηζηείιεκα (ηείιεκμ, εζηυκα, 

ήπμξ, αίκηεμ) πμο εα εκζςιαηςεμφκ ζηδκ εθανιμβή, ζεζνά έπμοκ ηα θμβζζιζηά ακάπηολδξ 

πμθοιεζζηχκ εθανιμβχκ. Αοηά ιπμνεί κα είκαζ: 

 

ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΑΡΟΤΗΑΔΧΝ 

Πμθοιεζζηυ παναηηήνα ιπμνεί κα πάνεζ έκα ανπείμ Power Point ζημ μπμίμ εα εκζςιαηςεμφκ 

ιζα ζεζνά απυ ακηζηείιεκα-ζοκζζηχζεξ πμθοιεζζηχκ εθανιμβχκ 
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ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΤΓΓΡΑΦΖ (AUTHORING TOOLS) 

Πνυηεζηαζ βζα πνμβνάιιαηα ζοββναθήξ πμθοιεζζηχκ εθανιμβχκ ηαζ ακάθμβα ιε ημ πχξ 

μνβακχκεηαζ, δμιείηαζ ηαζ πανμοζζάγεηαζ ημ οθζηυ ιπμνεί κα είκαζ ενβαθείμ ζοββναθήξ 

ααζζζιέκμ ζε ηάνηα, ζε εζημκίδζα ή ζημ πνυκμ. 

Σα ενβαθεία ζοββναθήξ ααζζζιέκα ζε ηάνηα εοιίγμοκ έκα αζαθίμ ηαζ μ πνήζηδξ ιεηαηζκείηαζ 

απυ ιζα ζεθίδα ζε ιζα άθθδ. Οζ ζεθίδεξ αοηέξ πενζέπμοκ ηα δζάθμνα πμθοιεζζηά ακηζηείιεκα. 

Σα ενβαθεία ζοββναθήξ ααζζζιέκα ζε εζημκίδζα ααζίγμκηαζ ζε έκα δζάβναιια νμήξ υπμο 

απμηοπχκμκηαζ μζ εκένβεζεξ πμο επζηεθεί ημ πνυβναιια ηαζ αθμφ μθμηθδνςεεί ημ δζάβναιια 

νμήξ αημθμοεεί δ πνυζεεζδ ημο πενζεπμιέκμο. 

 

 

Σα ενβαθεία ζοββναθήξ ααζζζιέκα ζημ πνυκμ ααζίγμκηαζ ζε ιζα πνμκμβναιιή ζηδκ μπμία 

ημπμεεημφκηαζ ηαζ μνβακχκμκηαζ ηα πμθοιεζζηά ακηζηείιεκα. 

Καζ ζηα ενβαθεία ζοββναθήξ πνέπεζ κα έπμοιε ηαηά κμο πςξ πνέπεζ κα οπάνπεζ ιζα ζζμννμπία 

ζηδ ζοιιεημπή ηςκ δζαθμνεηζηχκ πμθοιεζζηχκ ακηζηεζιέκςκ ηαζ κα επζθέβμοιε έκα ενβαθείμ 

ιε ηνζηήνζα ημ ααειυ ακηαπυηνζζήξ ημο ζε αοηυ πμο εέθμοιε κα ηάκμοιε, ζηδ δοκαηυηδηα κα 

δζαπεζνίγεηαζ ιεβάθα ανπεία, ζημ ηυζημξ ημο ζηδκ ηεπκζηή οπμζηήνζλδ πμο πανέπεζ ηθπ. 

 

ΒΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΟΛΤΜΔΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 

Πνμηεζιέκμο κα ζπεδζαζηεί ηαζ κα παναπεεί ιζα πμθοιεζζηή εθανιμβή πνέπεζ αημθμοεδεεί δ 

ελήξ ζεζνά απυ αήιαηα: 

 Ακάθοζδ 

 πεδίαζδ 

 Ακάπηολδ 

 Έθεβπμξ 

 Γζακμιή 
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ΑΝΑΛΤΖ 

Δδχ πνεζάγεηαζ κα λεηαεανζζηεί δ ααζζηή ζδέα ηδξ εθανιμβήξ ηαζ κα ζοβηεκηνςεμφκ εηείκεξ 

μζ πθδνμθμνίεξ πμο εα ηαεμνίζμοκ ηδκ πεναζηένς πμνεία ζπεηζηά ιε ημκ ακ οπάνπμοκ μζ 

δοκαηυηδηεξ κα οθμπμζδεεί δ εθανιμβή, ηζ ανπεία απαζημφκηαζ ηαζ ηζ οπάνπεζ δζαεέζζιμ. Να 

απμζαθδκζζηεί δ μιάδα ηςκ πνδζηχκ ζημοξ μπμίμοξ απεοεφκεηαζ, κα εθεβπεεί ηαηά πυζμ -ιε 

αάζδ ημ ηζ είκαζ επζεοιδηυ ηαζ ηζ είκαζ δζαεέζζιμ- ιπμνεί κα οθμπμζδεεί δ ζοβηεηνζιέκδ 

εθανιμβή, κα βίκεζ δ ηαηακμιή ηςκ ενβαζζχκ, κα απμθαζζζημφκ ηα δζάθμνα ζηάδζα 

οθμπμίδζδξ ημο ένβμο ηαζ κα ημπμεεηδεμφκ ιε ηδ πνμκζηή ζεζνά πμο εα δζαδέπεηαζ ημ έκα ημ 

άθθμ υπςξ επίζδξ ηαζ ηδ πνμκζηή δζάνηεζα ηάεε ζηαδίμο, κα ζοκηαπεεί δ μιάδα ενβαζίαξ πμο 

εα απμηεθείηαζ απυ ημκ οπεφεοκμ ηδξ μιάδαξ αοηήξ, ημ ζοββναθέα ημο ζεκανίμο, ημ ζπεδζαζηή 

ημο πενζαάθθμκημξ ηδξ δζεπαθήξ, ημοξ εζδζημφξ βζα ημκ ήπμ, ηδκ εζηυκα, ηα βναθζηά, ηδκ 

ηζκμφιεκδ εζηυκα, ημ αίκηεμ, κα επζθεβμφκ εηείκμζ απυ ημοξ δζαεέζζιμοξ πυνμοξ πμο εα 

ζοκηεθέζμοκ ζηδκ οθμπμίδζδ, ηαζ κα βίκεζ δ ημζημθυβδζδ ημο ένβμο. 

 

ΥΔΓΗΑΜΟ 

Σμ αήια αοηυ πενζθαιαάκεζ ηδ ζφκεεζδ υθςκ ηςκ επζιένμοξ ηιδιάηςκ ηαζ οθζημφ πμο 

απμηεθμφκ ηδκ εθανιμβή, ζπεδζάγεηαζ μ πάνηδξ πθμήβδζδξ ημο ηεθζημφ πνήζηδ χζηε κα 

ιπμνεί αοηυξ εφημθα κα ηζκείηαζ ακάιεζα ζημ πενζεπυιεκμ ηδξ εθανιμβήξ, ζηήκεηαζ ημ 

δζάβναιια νμήξ ηδξ εθανιμβήξ, ζπεδζάγεηαζ ημ πενζαάθθμκ δζεπαθήξ ανπζηά ζημ πανηί ηαζ 

έπεζηα ζηδκ μευκδ, θνμκηίγμκηαξ κα ζηακμπμζεί ηάπμζεξ ααζζηέξ πνμδζαβναθέξ υπςξ κα είκαζ 

απθυ, κα οζμεεηεί πακημφ ηδκ ίδζα μνμθμβία, κα πανέπεζ αμήεεζα ζημ πνήζηδ ηαζ κα ημο δίκεζ ηδ 

δοκαηυηδηα κα αηονχκεζ εκένβεζεξ. 

 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ημ ζηάδζμ αοηυ ζοβηεκηνχκεηαζ υθμ ημ οθζηυ πμο εα πνδζζιμπμζδεεί ζηδκ εθανιμβή. Σμ 

οθζηυ αοηυ είηε εα ζοθθεπεεί απυ δζάθμνεξ πδβέξ (ππ θςημβναθίεξ απυ ημ δίηηομ) είηε εα 

ηαηαζηεοαζηεί απυ ηδκ ανπή (ππ ζοβηεηνζιέκα βναθζηά). θμ αοηυ ημ οθζηυ επελενβάγεηαζ 

ηαζ ακ δεκ είκαζ ζε ρδθζαηή ιμνθή ρδθζμπμζείηαζ. ηδ ζοκέπεζα αοηά ηα ζημζπεία ανπίγμοκ κα 

εκζςιαηχκμκηαζ ιέζα ζηδκ εθανιμβή ιε ηδ αμήεεζα ημο ενβαθείμο ζοββναθήξ πμο έπεζ 

επζθεβεί ή ηάπμζαξ βθχζζαξ πνμβναιιαηζζιμφ. Γζμνεχκμκηαζ ηα υπμζα ζθάθιαηα ηαζ 

αδοκαιίεξ εκημπζζημφκ. 

 

ΔΛΔΓΥΟ    

Μεηά απυ ηάεε ζηάδζμ εθέβπμο δ μιάδα δζμνεχκεζ ηαζ επακαζπεδζάγεζ ηδκ εθανιμβή 

μθμηθδνχκμκηαξ έηζζ ηδκ πνμζπάεεζα ηαζ θηάκμκηαξ ζημ ηεθζηυ πνμσυκ.  

 

ΓΗΑΝΟΜΖ 

Ζ μθμηθδνςιέκδ εθανιμβή εββνάθεηαζ ζε ηάπμζμ απμεδηεοηζηυ ιέζμ. Πνμθακχξ βζα 

εοκυδημοξ θυβμοξ ηναημφκηαζ  ακηίβναθα αζθαθείαξ. Πνέπεζ κα ελαζθαθζζημφκ ζημ αήια 

αοηυ ηα πκεοιαηζηά δζηαζχιαηα ηςκ δδιζμονβχκ (ηθείδςια, ηνοπημβνάθδζδ) χζηε κα 

απμηναπεί δ ακηζβναθή ηδξ εθανιμβήξ. Γνάθεηαζ ημ εβπεζνίδζμ ημο πνήζηδ πμο πενζθαιαάκεζ 

μδδβίεξ ζπεηζηέξ ιε ηδκ εβηαηάζηαζδ ημο πνμσυκημξ υπςξ ηαζ αμήεεζα βζα υθα ηα πζεακά 

πνμαθήιαηα πμο εα ακηζιεηςπίζεζ μ πνήζηδξ ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ηδξ εθανιμβήξ. Σεθεοηαία 
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εκένβεζα ζηδκ πμνεία αοηή είκαζ δ ζοζηεοαζία ημο πνμσυκημξ. Γζα ηδκ πενίπηςζδ πμο αοηυ 

έπεζ εββναθεί ζε έκακ μπηζηυ δίζημ επίηεζηαζ δ ακαπαναβςβή ημο. Γζα ηδκ πενίπηςζδ πμο εα 

δζαηίεεηαζ ιέζς ημο Γζαδζηηφμο απθά απαζηείηαζ έκαξ απμεδηεοηζηυξ πχνμξ ηαζ κα 

εβηαηαζηαεεί ζημκ server. 

 

7.2 Πνιπκέζα θαη εθπαίδεπζε 

Οζ εηπαζδεοηζηέξ πμθοιεζζηέξ εθανιμβέξ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ απμηεθεζιαηζηά ιζαξ 

πμο μ νυθμξ πμο ιπμνμφκ κα παίλμοκ είκαζ δζπθυξ. οιαάθθμοκ υπζ ιυκμ ζηδ δζαδζηαζία 

ηαηακυδζδξ ημο δζδαηηζημφ ακηζηεζιέκμο απυ ηδ ιενζά ημο επζιμνθμφιεκμο, αθθά 

οπμζηδνίγμοκ ηαζ ημκ επζιμνθςηή κα ηαηαζηήζεζ ημ δζδαηηζηυ ημο ακηζηείιεκμ πζμ ζαθέξ, 

θεπημιενέξ ηαζ πθήνεξ. 

ημ πεδίμ ηδξ εηπαίδεοζδξ πμθθέξ θμνέξ μζ πμθοιεζζηέξ εθανιμβέξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ 

δζδαηηζηά ζοζηήιαηα (βζα πανάδεζβια δ πνμζπάεεζα ηδξ English Quest ή ηδξ Roseta Stone βζα 

ηδκ εηιάεδζδ λέκςκ βθςζζχκ). Άθθεξ πάθζ θμνέξ μζ πμθοιεζζηέξ εθανιμβέξ ιπμνεί κα 

ακαθένμκηαζ ζε πμθφ ιζηνά παζδζά. Πμθοιεζζηήξ θφζδξ ιπμνμφκ πζα κα είκαζ μζ 

εβηοηθμπαίδεζεξ (Encarta, Grolier ηθπ – δ εβηοηθμπαίδεζα Encarta ζηαιάηδζε κα 

οπμζηδνίγεηαζ ημ 2009 απυ ηδκ Μicrosoft, εκδεπμιέκςξ θυβς ηδξ ιεβάθδξ επζηοπίαξ ηδξ 

Wikipedia ηαζ δ Grolier πμθφ εκςνίηενα, πενίπμο ημ 2003). Αοηέξ πανείπακ απυ ηδ ιζα έκα 

εονεηήνζμ βζα ημοξ υνμοξ ηάκμκηαξ ηδκ ακαγήηδζδ πμθφ εφημθδ εκχ επζπθέμκ απυ ηδκ άθθδ 

ιπμνμφζακ μζ ίδζμζ μζ πνήζηεξ κα πνμζεέημοκ θέλεζξ βζα κα δζεοημθφκμοκ ηδκ ακαγήηδζή ημοξ.  

 

 

 

Σέθμξ ιπμνμφκ κα ακαθενεμφκ ηαζ ηα θελζηά πμο ααζίγμκηαζ ζε πμθοιέζα. Πμθφ ηαθά 

παναδείβιαηα είκαζ ηα θελζηά Oxford ηαζ Longman πμο ζοκδοάγμοκ ηδκ ηθαζζηή υρδ εκυξ 

θελζημφ εκζζποιέκδ απυ ηδκ πανμοζία ζοπκά ήπμο ηαζ εζηυκαξ.  

Βέααζα, δ ηενάζηζα επζηοπία ηδξ Wikipedia, ηαζ άθθςκ ακαθυβςκ εβπεζνδιάηςκ, online 

εβηοηθμπαζδεζχκ, θελζηχκ ηθπ, μζ μπμίεξ ζοκεπχξ ακακεχκμκηαζ ηαζ είκαζ ζοπκά δζαεέζζιεξ 

δςνεάκ (ηαζ ηζξ μπμίεξ εα ελεηάζμοιε ζε άθθδ εκυηδηα) ηαηέζηδζε πναηηζηά άπνδζηεξ ηζξ 

Δβηοηθμπαίδεζεξ «παναδμζζαημφ ηφπμο». 
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8. Πξνηεηλόκελα ζπλνδεπηηθά θύιια εξγαζίαο θαη 
πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο. 

 

 

Φύιιν εξγαζίαο 1 

Οζ επζιμνθμφιεκμζ εα ηθδεμφκ κα οθμπμζήζμοκ ιζα απθή πμθοιεζζηή εθανιμβή ιε ηδ πνήζδ 

θμβζζιζημφ πανμοζίαζδξ (Power Point). Ζ εθανιμβή ημοξ εα πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ 

ημοθάπζζημκ ηείιεκμ, ήπμ, εζηυκα ηαζ αίκηεμ. Γζα κα βίκεζ αοηυ εα πνέπεζ υπςξ ακαθένεδηε ηαζ 

ανπζηά κα είκαζ εθμδζαζιέκμξ μ οπμθμβζζηήξ ιε έκα ημοθάπζζημ ζπεηζηυ πνυβναιια 

επελενβαζίαξ βζα ηαεέκα απυ ηα οθζηά αοηά. Δπίζδξ ημ πνςημβεκέξ οθζηυ ιπμνεί είηε κα 

ακαγδηδεεί εηείκδκ ηδ ζηζβιή δζαδζηηοαηά ή ιπμνεί κα ημ έπμοκ ήδδ εημζιάζεζ μζ 

επζιμνθμφιεκμζ (είηε απυ δναζηδνζυηδηα ιέζα ζηδ δζάνηεζα ηδξ επζιυνθςζδξ ιε ιζα ρδθζαηή 

θςημβναθζηή ιδπακή ή ηάιενα αίκηεμ είηε κα ημ θένμοκ απυ ημ ζπίηζ ημοξ). ηδκ πενίπηςζδ 

αοηή πμο εα ημ θένμοκ μζ ίδζμζ πνέπεζ κα εζδμπμζδεμφκ πνζκ ηδ ζπεηζηή εκυηδηα απυ ημ 

δζδάζημκηα χζηε κα ημ έπμοκ ιαγί ημοξ υηακ εα οθμπμζδεεί δ εκυηδηα αοηή.  

 

 

9. Βηβιηνγξαθία – Αλαθνξέο  - πξόζζεην πιηθό 

 

http://www.nime.ac.jp/en/ Ζ ζεθίδα ημο Δεκζημφ Ηκζηζημφημο πμθοιεζζηήξ εηπαίδεοζδξ ζηδκ 

Ηαπςκία. 

http://www.nime.ac.jp/en/
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http://www.merlot.org/merlot/index.htm  εθίδα πμθοιεζζηχκ εηπαζδεοηζηχκ πυνςκ βζα ηδκ 

online ιάεδζδ ηαζ δζδαζηαθία. 

http://www.uen.org/general_learner/multimedia_resources.shtml  Πμθοιεζζημί πυνμζ βζα 

εηπαζδεοηζημφξ ηαζ ζπμοδαζηέξ απυ ημ εηπαζδεοηζηυ δίηηομ ηδξ UTAH 

http://www.agocg.ac.uk/mmedia.htm  εθίδα ιε ηεπκζηέξ ακαθμνέξ βζα δζάθμνα εέιαηα ηαζ 

ιεηαλφ αοηχκ βζα ηα πμθοιέζα ζηδκ εηπαίδεοζδ 
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ΥΡΖΖ ΣΧΝ Ζ/Τ, Windows-Ecxel-Word, Συιμξ Α. Δηδυζεζξ Σγζυθα. 
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(*) Λμβζζιζηυ Γηαρείξηζεο Δηθόλσλ υπςξ ημ (εθεφεενμ) GIMP 

(http://www.gimp.org/) 

(*) Λμβζζιζηυ ζρεδίαζεο υπςξ ημ (εθεφεενμ) Inkscape (http://www.inkscape.org/) 

(*) Λμβζζιζηυ εγγξαθήο/δηαρείξηζεο ήρνπ υπςξ ημ (εθεφεενμ) audacity 

(http://audacity.sourceforge.net/)  

(*) Λμβζζιζηυ αλάπηπμεο πνιπκεζηθώλ εθαξκνγώλ (υπςξ ηo Multimedia Builder ή ηάπμζμ 

ακάθμβμ)  

(*) Πνμηείκεηαζ δ αβμνά εκυξ πνμβνάιιαημξ κεηαηξνπήο αξρείσλ θεηκέλνπ ζε .pdf – 

εάκ αοηή δ δοκαηυηδηα δεκ πανέπεηαζ απυ ημκ επελενβαζηή ηεζιέκμο:  

(*) Πνμηείκεηαζ δ πνμιήεεζα ημο αλαγλώζηε αξρείσλ .pdf (δςνεάκ)  

(*) Πνμηείκεηαζ δ πνμιήεεζα (δςνεάκ) θμβζζιζηχκ ηφπμο plug-in: Flash Player, 

Shockwave Player, QuckTime Player ηαζ Real-Player. 

(*) Πνμηείκεηαζ δ πνμιήεεζα (δςνεάκ) θμβζζιζημφ βζα ηδκ δηαρείξηζε αξρείσλ mp3. 

http://www.gimp.org/
http://www.inkscape.org/
http://audacity.sourceforge.net/
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ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Β’ ΔΠΙΠΔΓΟΤ  
 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΥΡΗΔΙ ΣΩΝ ΣΠΔ 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ 
ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ  

ΔΝΟΣΖΣΑ 3: Υξήζε ησλ βαζηθώλ εξγαιείσλ πιεξνθνξηθήο, 

πνιπκεζηθώλ εξγαιείσλ θαη ηνπ δηαδηθηύνπ 

                            

3.3 ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ – ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 
ΗΣΟΔΛΗΓΩΝ, ΗΣΟΥΩΡΩΝ ΚΑΗ ΠΤΛΩΝ 

 

 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ ΟΛΟΚΛΖΡΖ: 40 ώξεο (ζε 
ζύλνιν 50) 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ ΘΔΜΑΣΟ:  5 ώπερ  
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1. Σίηινο 

Αμηνπνίεζε θαη αμηνιόγεζε ηζηνζειίδσλ, ηζηνρώξσλ θαη ππιώλ 

 

 

2. Μνξθή θαη νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο  

Πνυηεζηαζ βζα έκα ιάεδια βκςνζιίαξ ιε ημοξ ηνυπμοξ πμο ιπμνεί κα δζενεοκδεεί ηαζ κα 

αλζμπμζδεεί εηπαζδεοηζηά ιζα ζεθίδα, υπςξ επίζδξ ηαζ ηα ηνζηήνζα πμο πνέπεζ κα έπεζ ηακείξ 

πνμηεζιέκμο κα αλζμθμβήζεζ ιζα ζεθίδα. 

 

3. Απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή 

Απαζηείηαζ έκαξ ανζειυξ Ζ/Τ ηαζ έκαξ αζκηεμπνμαμθέαξ ημοθάπζζημκ ή θμβζζιζηυ δζαιμίναζδξ 

μεμκχκ. Πνμθακχξ ζημ ενβαζηήνζμ Πθδνμθμνζηήξ, υηακ μζ εηπαζδεουιεκμζ/επζιμνθμφιεκμζ 

επζζηέπημκηαζ ζεθίδεξ ή πφθεξ ζημ Γζαδίηηομ ή ακανημφκ οθζηυ ζε ζζημζεθίδεξ απαζηείηαζ 

ζηακυξ ανζειυξ Ζ.Τ. ηαζ πνμθακχξ  δοκαηυηδηα ζφκδεζδξ ηςκ Ζ.Τ. ζημ Γζαδίηηομ. 

Σμκίγεηαζ υηζ ημ πανυκ ιάεδια ζοκμδεφεηαζ ηαζ απυ ρδθζαηυ οθζηυ (ζοκμδεοηζηυ CD ή 

δζεφεοκζδ ζημ Γζαδίηηομ).  

Δπίζδξ κα ημκζζηεί υηζ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ δζάθμνμζ θοθθμιεηνδηέξ βζα ηδκ 

πθμήβδζδ ζημ Γζαδίηηομ (Internet Explorer, Firefox, ....). 

 

Παναηδνήζεζξ ηεπκζημφ παναηηήνα: 

 θμζ μζ θοθθμιεηνδηέξ δεκ δζέπμκηαζ απυ ηδκ ίδζα ζπεδζαζηζηή θζθμζμθία ηαζ βζ αοηυ είκαζ 

πζεακυκ ενβαθεία ή παναηηδνζζηζηά πμο είκαζ ανπζημπμζδιέκα ζημκ έκα κα ιδκ 

ειθακίγμκηαζ ζημκ άθθμ. Γζα ημ θυβμ αοηυ είκαζ απαναίηδημ κα θδθεεί ιένζικα χζηε 

ακελάνηδηα ιε ημκ επζθεβυιεκμ θοθθμιεηνδηή μζ επζιμνθμφιεκμζ (ή μζ ιαεδηέξ) κα έπμοκ 

ζηδ δζάεεζή ημοξ ηάεε θμνά ηα ελίζμο δζαεέζζια ηα απαναίηδηα ενβαθεία. 

 Τπάνπεζ εκδεπυιεκμ δ ζφκδεζδ ζημ δίηηομ κα βίκεηαζ ιέζς ιζα πμθφ ανβήξ ζφκδεζδξ 

πνάβια πμο ηαεζζηά δφζημθδ ηδ ιεηαηίκδζδ απυ ηδ ιζα ζεθίδα ζηδκ άθθδ θυβς ημο 

ζπεηζημφ υβημο ημο πανμοζζαγυιεκμο οθζημφ. Μζα ηέημζα δοζημθία ιπμνεί κα λεπεναζηεί 

ιε ηδ πνήζδ θοθθμιεηνδηχκ πμο πανμοζζάγμοκ ιυκμ ημ ηείιεκμ ηδξ ζζημζεθίδαξ ζηδκ 

μευκδ (υπςξ μ Lynx). 

 

 

4. Γλσζηηθά πξναπαηηνύκελα 

Οζ επζιμνθμφιεκμζ  πνέπεζ κα βκςνίγμοκ ηζξ θεζημονβίεξ ημο πνδζζιμπμζμφιεκμο 

θοθθμιεηνδηή ζηακμπμζδηζηά, ζε επίπεδμ ηέημζμ, χζηε κα ιπμνμφκ κα ιεηαηζκμφκηαζ ζηζξ 

ζεθίδεξ πμο επζθέβμοκ (ιπνμξ πίζς), κα απμεδηεφμοκ, κα ακηζβνάθμοκ ηθπ., πςνίξ αμήεεζα.  
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5. Γηδαθηηθνί θαη Μεηαγλσζηηθνί ηόρνη 

Οζ επζιμνθμφιεκμζ ιέζα απυ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ εκυηδηαξ, εα ιάεμοκ ηεπκζηέξ ηαζ 

ιεευδμοξ βζα κα πνδζζιμπμζμφκ απμηεθεζιαηζηά ημ Γζαδίηηομ ςξ πδβή πθδνμθμνίαξ ηαζ κα 

ακηζιεηςπίγμοκ ιε έκακ απμηεθεζιαηζηυ ζηεπηζηζζιυ ηδκ μπμζαδήπμηε πθδνμθμνία ημοξ 

πανέπεηαζ ιέζα απυ ηζξ ζεθίδεξ ημο Γζαδζηηφμο.  

 

 

6. Δθηηκώκελε δηάξθεηα 

Ζ εκδεζηηζηή δζάνηεζα βζα ηδκ οθμπμίδζδ ημο πανυκημξ ιαεήιαημξ είκαζ 5 ώξεο.  

 

 

7. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

 

7.1 Γηεξεύλεζε θαη αμηνπνίεζε ηζηνζειίδσλ από εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο 

 Πνμεημζιαζία ιαεήιαημξ απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ. Ο εηπαζδεοηζηυξ επζζηέπηεηαζ 

ζζημζεθίδεξ ηαζ πφθεξ πνμηεζιέκμο είηε κα ανεζ πθδνμθμνίεξ είηε κα ζοθθέλεζ πδβέξ. 

 Γδιμζίεοζδ ζημ WWW. Ο εηπαζδεοηζηυξ ακανηά πθδνμθμνίεξ, οπμδείλεζξ, βκχιεξ ή 

ενβαζίεξ ηςκ ιαεδηχκ ημο ζημ Γζαδίηηομ. 

 οθθμβή πθδνμθμνζχκ απυ ημοξ ιαεδηέξ. Οζ ιαεδηέξ ζοθθέβμοκ πθδνμθμνίεξ 

επζζηεπηυιεκμζ ζεθίδεξ ζημ δίηηομ βζα ηδκ επζηέθεζδ ενβαζζχκ πμο ημοξ έπμοκ ακαηεεεί ζηα 

πθαίζζα ημο ιαεήιαημξ. 

 Γδιμζίεοζδ ζημ WWW. Οζ ιαεδηέξ πνμαάθθμοκ ηαζ δδιμζζεφμοκ ηδ δμοθεζά ημοξ. 

Σμοξ ακαηίεεηαζ δ εκαζπυθδζδ ιε έκα πμθφ ζοβηεηνζιέκμ εέια ηαζ έηζζ βίκμκηαζ «εζδζημί» ζημ 

εέια αοηυ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα δδιμζζεφμοκ ηα εονήιαηα ημοξ ζημ Γζαδίηηομ. 

 

7.2  Αμηνπνίεζε ηεο ηειεπηαίαο γεληάο δεκνζηεπκέλσλ ζειίδσλ ζην Γηαδίθηπν 

Α. Έκθαζε ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 Blogs (Ηζηνιόγηα). Πνυηεζηαζ βζα ζεθίδεξ ζηζξ μπμίεξ ηάπμζμξ(-μζμζ) βνάθεζ(-μοκ) 

πενζμδζηά βζα πνάβιαηα πμο ημκ (ημοξ) εκδζαθένεζ(μοκ) (ππ. http://www.tpe.gr/). Οζ επζζηέπηεξ 

ηδξ ζεθίδαξ ιπμνμφκ κα πνμζεέημοκ ζπυθζα ζηα δδιμζζεοιέκα άνενα. Οζ ζοββναθείξ ημο blog 

ιπμνμφκ κα επζθέλμοκ ημ πχξ εα πεζνζζημφκ ηα ζπυθζα. 

http://www.tpe.gr/
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 Wikis. Πνυηεζηαζ βζα έκα βηνμοπ ζζημζεθίδςκ υπμο μζ πνήζηεξ ηαζ υπζ ιυκμ μ 

δδιζμονβυξ επζηνέπεηαζ κα πνμζεέημοκ ή κα επελενβάγμκηαζ ηα ζπυθζα. Ζ πζμ θδιζζιέκδ είκαζ 

δ βκςζηή Wikipedia (http://wikipedia.org/). 

 

 

 

Β. Έιθαζδ ζηδ δζδαηηζηή αλζμπμίδζδ 

 

 Webquests. Γναζηδνζυηδηεξ ιε έκημκμ ημ παναηηήνα ηδξ ακαγήηδζδξ, ζηζξ μπμίεξ υθδ 

ή δ πενζζζυηενδ απυ ηδκ απαζημφιεκδ πθδνμθμνία πμο εα πνδζζιμπμζήζμοκ μζ ιαεδηέξ εα 

ηαηεααζηεί απυ ημ Γζαδίηηομ. Πνυηεζηαζ βζα μνβακςιέκδ δναζηδνζυηδηα υπμο οπάνπμοκ υθα 

ηα αήιαηα απυ ηδκ ανπή, ηδ ζοθθμβή πθδνμθμνζχκ, ηδ δζαδζηαζία, ηδκ αλζμθυβδζδ, 

εκζςιαηςιέκα ζε ιζα εκζαία ζοθθμβή. Μενζηά παναδείβιαηα πμο ιπμνείξ κα δεζξ: 

http://www.zunal.com/webquest.php?w=93444   

http://www.collier.k12.fl.us/weblessons/cookiewq/index.htm   

http://www.thematzats.com/radio/   

 

http://wikipedia.org/
http://www.collier.k12.fl.us/weblessons/cookiewq/index.htm
http://www.thematzats.com/radio/


Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηψλ Σεχρνο 1:  ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

ΔΑΗΣΤ - Σνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΣΔΚ) 197/488 

 

 

  E-Portfolio. (δθεηηνμκζηυξ πανημθφθαηαξ). Ο δθεηηνμκζηυξ θάηεθμξ (e-portfolio) 

είκαζ ιζα κέα πνμζέββζζδ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ζηδκ ηάλδ, δ μπμία ααζίγεηαζ ζηζξ ΣΠΔ. Ζ 

αλζμθυβδζδ ηςκ ιαεδηχκ ιέζς ημο δθεηηνμκζημφ θαηέθμο οθζημφ επζηνέπεζ ζημοξ 

δζδάζημκηεξ κα αλζμθμβήζμοκ ηδκ πνυμδμ ηςκ ιαεδηχκ ηαηά ηδ δζάνηεζα πνμκζηχκ πενζυδςκ 

πμο εηηείκμκηαζ έςξ ηαζ ανηεηά έηδ. Έκα e-portfolio είκαζ έκα ζφζηδια δζαπείνζζδξ 

πθδνμθμνζχκ πμο ααζίγεηαζ ζημκ Ηζηυ Παβηυζιζαξ Διαέθεζαξ (Web). Ο ιαεδηήξ ζοθθέβεζ ηαζ 

μνβακχκεζ ρδθζαηά ηα ακηζηείιεκα ηδξ ενβαζίαξ ημο. Παναδείβιαηα ακηζηεζιέκςκ είκαζ: 

έββναθα, θςημβναθίεξ, αίκηεμ, ζφκεεζδ ιμοζζηήξ, πανμοζζάζεζξ, ενβαζία πμο βίκεηαζ έλς απυ 

ηδκ ηάλδ (μιαδζηή ενβαζία, δμοθεζέξ, εηηυξ δζδαηηέαξ φθδξ δναζηδνζυηδηεξ η.θπ.), δείβια 

βναθζημφ παναηηήνα (απυ ζανςηή), δείβια ακάβκςζδξ (ηαηαβναθή ηδξ ακάβκςζδξ ιαεδηχκ 

ιεβαθμθχκςξ), πεζνάιαηα, βναθζηά, θφζεζξ αζηήζεςκ ηθπ. Τπάνπμοκ δζάθμνμζ ηφπμζ 

δθεηηνμκζηχκ θαηέθςκ (e-portfolio): Ο ακαπηολζαηυξ (επζδεζηκφεζ ηδκ πνυμδμ ηαζ ακάπηολδ 

δελζμηήηςκ βζα ιζα πνμκζηή πενίμδμ), μ αλζμθμβζηυξ (επζδεζηκφεζ ηδκ ζηακυηδηα ημο ιαεδηή ηαζ 

ηδκ δελζυηδηα βζα ηαθά μνζζιέκεξ πενζμπέξ ηαζ ζημπυξ είκαζ κα εηηζιδεεί δ ζηακυηδηα 

ιαεδηχκ υπςξ ηαεμνίγεηαζ απυ ηα πνυηοπα πνμβνάιιαημξ), μ θάηεθμξ επίδεζλδξ (επζδεζηκφεζ 

οπμδεζβιαηζηή ενβαζία, ηεθζηά πνμσυκηα ηαζ δελζυηδηεξ ηςκ ιαεδηχκ) ηαζ ημ οανίδζμ 

(πνυηεζηαζ βζα δθεηηνμκζηυ θάηεθμ πμο είκαζ οανίδζμ ηςκ ηνζχκ παναπάκς ηφπςκ, ιζαξ πμο 

ζπάκζα εα ανεεεί δθεηηνμκζηυξ θάηεθμξ πμο εα πνδζζιμπμζείηαζ αοζηδνά βζα αλζμθυβδζδ, 

ακάπηολδ, ή βζα θυβμοξ επίδεζλδξ) 
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 Δηθνληθό Δπνπηηθό Τιηθό. Ακηζηαηάζηαζδ πμθθχκ δναζηδνζμηήηςκ πμο εα ήηακ 

επζεοιδηυ κα οθμπμζδεμφκ ζηδκ ηάλδ ηαζ πμο δεκ βζκυηακ βζαηί ήηακ απαβμνεοηζηή δ υθδ 

δζαδζηαζία πνμεημζιαζίαξ ηδξ ζπεηζηήξ επμπηείαξ. 

 

 

7.3 Σερληθέο αμηνιόγεζεο ηζηνζειίδσλ 

Λυβς ημο υηζ οπάνπεζ πθδεχνα πθδνμθμνίαξ ηαζ επεζδή αοηή ιπμνεί κα ειθακίγεηαζ ςξ 

«ακχκοιδ» είκαζ απαναίηδημ  κα ακαπηφλεζ μ ιαεδηήξ δελζυηδηεξ αλζμθυβδζδξ αοηχκ πμο 

ανίζηεζ. Μζα ακαγήηδζδ ζε ιζα αζαθζμεήηδ βζα πανάδεζβια ή ζε έκα πενζμδζηυ ζδιαίκεζ 

αοηυιαηα υηζ ημ οθζηυ αοηυ έπεζ ήδδ αλζμθμβδεεί απυ άθθμοξ πνζκ ημ δεζ μ ιαεδηήξ. ιςξ δε 

ζοιααίκεζ ημ ίδζμ υηακ πνδζζιμπμζεί βεκζηυηενα ζεθίδεξ ζημ WWW. Γεκ οπάνπμοκ θίθηνα. 

Οπμζμζδήπμηε ιπμνεί κα βνάρεζ ιζα ζεθίδα ιε ηείιεκα πείνζζηδξ πμζυηδηαξ ζε μπμζμδήπμηε 

πεδίμ. Οζ πζμ ηαηάθθδθεξ πδβέξ ανίζημκηαζ ζημ ίδζμ επίπεδμ δζαεεζζιυηδηεξ ιε ηζξ πεζνυηενεξ. 

Σεπκζηέξ αλζμθυβδζδξ πμο εα ιπμνμφζακ κα ηεεμφκ οπυ ιμνθή ενςηδιάηςκ είκαζ: 

 Πνυηεζηαζ βζα πνμζςπζηή ζεθίδα; Μζα πνμζςπζηή ζεθίδα δεκ είκαζ απαναίηδηα ηαηή, 

υιςξ πνεζάγεηαζ πνμζμπή. Γεκ οπάνπεζ δ εββφδζδ ημο εηδυηδ ή ημο ηαηυπμο ημο 

domain βζα ηζξ πθδνμθμνίεξ ζηδ ζεθίδα. 
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 Απυ ηζ ηφπμ domain πνμένπεηαζ δ πθδνμθμνία ζηδ ζεθίδα; (εηπαζδεοηζηυ, ιδ 

ηενδμζημπζηυ, ειπμνζηυ, ηοαενκδηζηυ....) (αθ. .gov, .edu, .org,...) Δίκαζ δ ανιυδζα βζα 

κα δχζεζ ιζα ζπεηζηή πθδνμθμνία ιε ημ εέια;  

 Πμζμξ έβναρε ηδ ζεθίδα;  (υκμια ζοββναθέα, μνβακζζιμφ, ζδνφιαημξ, e-mail, 

πθδνμθμνίεξ επζημζκςκίαξ). Οζ ζεθίδεξ υθεξ δδιζμονβμφκηαζ ιε ηάπμζμ ζημπυ ζημ 

ιοαθυ ημο δδιζμονβμφ ημοξ είηε πνυηεζηαζ βζα πνυζςπμ είηε βζα έκακ μνβακζζιυ, ιζα 

ακηζπνμζςπεία ηθπ. Μζα δζεφεοκζδ e-mail βζα πανάδεζβια πςνίξ επζπθέμκ 

πθδνμθμνίεξ βζα ημ ζοββναθέα δε θηάκεζ  βζα κα εηηζιήζμοιε ηα δζαπζζηεοηήνζα ημο 

ζοββναθέα. 

 Δίκαζ δ ζεθίδα εκδιενςιέκδ; (ππ ζηαηζζηζηά δεδμιέκα πμο δεκ είκαζ εκδιενςιέκα δεκ 

είκαζ ηαθφηενα απυ ακχκοια δεδμιέκα). Δπίζδξ βζα ηάπμζα εέιαηα ηάπμζμξ εέθεζ ηδκ 

ηνέπμοζα πθδνμθμνία, βζα άθθα πθδνμθμνία πμο δδιμζζεφηδηε ημκ ηαζνυ πμο οπήνπε 

ημ εέια ζε ελέθζλδ. ε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ δ ζπμοδαζυηδηα ηδξ εκδιένςζδξ ηδξ 

ζεθίδαξ έβηεζηαζ ζημ κα πθδνμθμνήζεζ ηαηά πυζμ μ ζοββναθέαξ ζοκεπίγεζ κα δζαηδνεί 

έκακ εκδζαθένμκ βζα ηδ ζεθίδα ή ηδκ έπεζ παναηήζεζ. 

 Τπάνπεζ ηεηιδνίςζδ ζηζξ πθδνμθμνίεξ πμο δίκμκηαζ; (ιε άθθμοξ ζοκδέζιμοξ ζε 

πνςηυηοπεξ πδβέξ-ζεθίδεξ, ζε αζαθία ή πενζμδζηά ηθπ). 

 Ακ είκαζ ακαπαναβςβή απυ άθθδ πδβή ιήπςξ έπεζ οπμζηεί αθθμζχζεζξ; Μπμνεί κα 

πνεζάγεηαζ κα ανεεεί δ ανπζηή πδβή βζα κα δζαπζζηςεεί υηζ δ ακηζβναθή είκαζ πθήνδξ. 

Ακ βζα πανάδεζβια πνυηεζηαζ βζα κυιζιδ ακαπαναβςβή εκυξ άνενμο απυ έκα έβηνζημ 

πενζμδζηυ εα πνέπεζ κα ζοκμδεφεηαζ απυ ιζα δήθςζδ ζπεηζηά ιε ηα πκεοιαηζηά 

δζηαζχιαηα ή ηδκ πμνήβδζδ άδεζαξ ακαπαναβςβήξ ημο οθζημφ. 

 Ακ οπάνπμοκ ζφκδεζιμζ πνμξ άθθεξ ζεθίδεξ, θεζημονβμφκ; Δίκαζ ακηζπνμζςπεοηζημί 

ιζαξ ζθαζνζηήξ εεχνδζδξ ηςκ πναβιάηςκ ή είκαζ ιμκυπθεονμζ; Γείπκμοκ ιήπςξ ιζα 

πνμηαηάθδρδ; Πμθθέξ ζεθίδεξ πνμζθένμοκ ζοκδέζιμοξ ζε άθθεξ ζεθίδεξ ακάθμβμο 

πενζεπμιέκμο ηαζ ηαθμφκ ημκ επζζηέπηδ κα ζοβηνίκεζ ηδ δζηή ημοξ πθδνμθμνία ιε 

αοηήκ ηςκ άθθςκ ζεθίδςκ. ηακ αοηή δ παναηίκδζδ βίκεηαζ πνμξ ζεθίδεξ ,ιε ακηίεεημ 

πενζεπυιεκμ είκαζ πζεακυ δ ανπζηή ζεθίδα κα είκαζ πζμ ζζμννμπδιέκδ ηαζ πςνίξ 

πνμηαηαθήρεζξ. 

 Δίκαζ δζαεέζζιεξ μζ πθδνμθμνίεξ ηδξ ζεθίδαξ ηαζ ζε άθθεξ βθχζζεξ; (Γζα πανάδεζβια 

ζηεθηείηε ιζα ζεθίδα εκυξ ηναηζημφ μνβακζζιμφ πμο πανέπεζ οπδνεζίεξ. Δίκαζ μζ 

πθδνμθμνίεξ αοηέξ πνμζαάζζιεξ ζε ιέθδ ιεζμκμηήηςκ πμο ιέκμοκ ζηδ πχνα;) 

 Τπάνπεζ δοκαηυηδηα κα βίκεζ πνμαμθή ηδξ ζεθίδα ιε ηνμπμπμίδζδ ζηδκ ειθάκζζή ηδξ 

χζηε κα δζεοημθφκεζ άημια πμο έπμοκ ζοβηεηνζιέκεξ ακάβηεξ; (Γζα πανάδεζβια ζε 

άημια ιε δοζημθίεξ ζηδκ υναζδ εα ήηακ ζδιακηζηυ κα ιπμνμφκ κα πνμαάθθμοκ ηδ 

ζεθίδα ιε δζαθμνεηζηή βναιιαημζεζνά ηαζ αθθαβέξ ζημ ιέβεεμξ ηδξ βναιιαημζεζνάξ). 

 Τπάνπμοκ δζαθδιίζεζξ ζηδ ζεθίδα; Πνυηεζηαζ βζα άιεζδ ή έιιεζδ δζαθήιζζδ; 

 Σμ ηείιεκμ πμο πανμοζζάγεηαζ ζηδ ζεθίδα είκαζ άνηζμ βθςζζζηά; Τπάνπμοκ θάεδ 

βναιιαηζηά, ζοκηαηηζηά, μνεμβναθζηά; 

 Δίκαζ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ ζεθίδαξ ζφιθςκμ ιε ηα ημζκςκζηά ηαζ πμθζηζζιζηά πνυηοπα 

ηδξ ημζκςκίαξ ζηδξ μπμίαξ ηα ιέθδ απεοεφκεηαζ;   
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8. Πξνηεηλόκελα ζπλνδεπηηθά θύιια εξγαζίαο θαη 
πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο. 

 

 

Φύιιν εξγαζίαο 1 

 

Γεκηνπξγία Webquest 

Δπζζηεθηείηε ηδ ζεθίδα 

http://oncampus.richmond.edu/academics/education/projects/webquests/rome/  

 

Πνυηεζηαζ βζα έκα αλζυθμβμ webquest πμο αθμνά ηδκ ανπαία Ρχιδ. Παναηδνείζηε ηδ 

δμιή ημο, ημκ ηνυπμ πμο είκαζ μνβακςιέκα ηα αήιαηά ημο, ηζξ ηαηεοεφκζεζξ πμο δίκεζ 

ζημοξ ιαεδηέξ, ημοξ επζιένμοξ οπμζηυπμοξ πμο εέηεζ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζπεδζάζηε ημκ 

ημνιυ βζα έκα ακάθμβμ webquest ζε ζπέζδ ιε ηδκ ανπαία Δθθάδα. ηήζηε ημ ζηδκζηυ 

ηδξ δναζηδνζυηδηαξ (ηδκ ζζημνία, ημ γδημφιεκμ), ακαγδηείζηε ηαζ ανείηε ημοξ 

ηαηάθθδθμοξ ζζηυημπμοξ ζημοξ μπμίμοξ εα παναπέιρεηε ημοξ ιαεδηέξ ζαξ βζα κα 

ανμοκ ηζξ απαζημφιεκεξ πθδνμθμνίεξ, ζηεθηείηε πςξ εα αλζμθμβδεεί δ δμοθεζά ηάεε 

μιάδαξ. 

 

 
 

Φύιιν εξγαζίαο 2 
 

Υνδζζιμπμζείζηε ημ Google ή υπμζα ιδπακή ακαγήηδζδξ πνμηζιάηε βζα κα οθμπμζήζεηε 

ιζα ακαγήηδζδ πάκς ζε έκα επίιαπμ επίηαζνμ εέια ή ζε εέια ηδξ πνμηίιδζήξ ζαξ. 

Ακμίληε ηάπμζα (ή ηάπμζεξ) απυ ηζξ ζεθίδεξ πμο εα ζαξ πνμηείκεζ δ ιδπακή. ηδ 

ζοκέπεζα πνδζζιμπμζείζηε ημ checklist πμο αημθμοεεί πνμηεζιέκμο κα αλζμθμβήζεηε 

ζοζηδιαηζηά (ηαζ ιε αάζδ υζα έπμοκ ήδδ πνμδβδεεί ζπεηζηά ιε ηδκ αλζμθυβδζδ 

ζζημζεθίδςκ) ηδ ζεθίδα (ή ηζξ ζεθίδεξ) πμο επζζηέπηεζηε. 

 

ΦΤΛΛΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΣΟΔΛΗΓΑ 

 Σίηθμξ ηδξ ζεθίδα πμο επζζηέπηεζηε: 

………………………………………. 

Πνμζςπζηή ζεθίδα; □~  ή □ % ή □ users ή □members.... 

Σφπμξ domain; Καηάθθδθμξ βζα ημ 

ζοβηεηνζιέκμ πενζεπυιεκμ; 

□com   □org/net   □edu   □gov   □mil    

□non-US    □άθθμ 

Πμζμξ έβναρε ηδ ζεθίδα; □e-mail                □ κμια 

Δκδιενςιέκδ; Σεθεοηαία Ζιενμιδκία…… 

Ηηακμπμζδηζηή; □ 

Καθά ηεηιδνζςιέκεξ πδβέξ;  

ε πενίπηςζδ ιεηαθμνάξ πθδνμθμνίαξ 

απυ άθθδ πδβή έπεζ οπμζηεί αθθμζχζεζξ; 

 

φκδεζιμζ ζε άθθεξ πδβέξ; 

Λεζημονβμφκ; 

 

http://oncampus.richmond.edu/academics/education/projects/webquests/rome/
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θαζνζηυηδηα ζε ζδεμθμβία; 

Πνμηαηαθήρεζξ; 

 

Πμζμζ ζοκδέμκηαζ ιε ηδ ζεθίδα αοηή; 

Τπυδ: ζε ιζα ακαγήηδζδ βζα ηδ ζεθίδα 

αοηή ζημ Google 

□Πμθθμί;  □Λίβμζ;    Ζ βκχιδ ημοξ; 

Έπεζ δ ζεθίδα αοηή ορδθή ααειμθμβία 

(rating) ζε ηάπμζμκ ανπεζμθάηεθμ;  

http://lii.org  ή http://infomine.ucr.edu  ή  

http://about.com  

 

Φάλε βζα ημ ζοββναθέα ηδξ ζεθίδαξ ζημ 

Google 

 

Πμζμξ μ θυβμξ φπανλδξ ηδξ ζεθίδαξ αοηήξ 

ζημ Γζαδίηηομ;  

□ Πθδνμθμνία, βεβμκυηα, δεδμιέκα 

□ ελδβεί 

□ πνμζπαεεί κα πείζεζ 

□ Να πμοθήζεζ 

□ Να δεθεάζεζ 

□ Να ιμζναζηεί ή κα απμηαθφρεζ 

□ Άθθμ 

Δίκαζ δζαεέζζιε μζ πθδνμθμνίεξ ηαζ ζε 

άθθεξ βθχζζεξ; 

 

Δίκαζ δζαεέζζιδ δ ηνμπμπμίδζδ ζημκ 

ηνυπμ πνμαμθήξ ηδξ ζεθίδαξ χζηε κα 

ελοπδνεηεί άημια ιε ζοβηεηνζιέκεξ 

ακάβηεξ; 

 

Τπάνπμοκ δζαθδιίζεζξ; □ Ναζ   □ πζ 

□ Άιεζεξ    □ Έιιεζεξ  

Πμζυηδηα βθςζζζημφ επζπέδμο □ Δπανηήξ    □ Ακεπανηήξ 

□ Γναιιαηζηά θάεδ    

□ οκηαηηζηά θάεδ 

□ Ονεμβναθζηά θάεδ 

οιθςκεί ημ πενζεπυιεκμ ηδξ ζεθίδα ιε 

ηα ημζκςκζηά πνυηοπα; 

 

Δίκαζ δ ζεθίδα ηεθζηά ηυζμ ηαθή υζμ ηαζ ηάηζ ακηίζημζπμ πμο εα έανζζηεξ ζε άνενμ 

ηάπμζμο πενζμδζημφ ή ζε άθθδ δδιμζζεοιέκδ αζαθζμβναθία  απυ αοηά πμο δεκ 

ηοηθμθμνμφκ εθεφεενα ζημ Γζαδίηηομ; 

 
 

9. Βηβιηνγξαθία – Αλαθνξέο  - πξόζζεην πιηθό 

 

εθίδεξ πμο αζπμθμφκηαζ ιε ημ εέια ηςκ ηεπκζηχκ ηδξ αζθαθμφξ ακαγήηδζδξ πθδνμθμνζχκ 

ζημ Γζαδίηηομ 

http://www.library.jhu.edu/researchhelp/general/boolean.html 

http://lib.nmsu.edu/instruction/evalcrit.html 

http://www.educationworld.com/a_tech/tech078.shtml 

http://www.pacificwebsites.com/lesson_example.htm 

http://www.cnr.edu/home/bmcmanus/internetassign.html 

http://lii.org/
http://infomine.ucr.edu/
http://about.com/
http://lib.nmsu.edu/instruction/evalcrit.html
http://www.educationworld.com/a_tech/tech078.shtml
http://www.pacificwebsites.com/lesson_example.htm
http://www.cnr.edu/home/bmcmanus/internetassign.html
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http://www.vuw.ac.nz/staff/alastair_smith/searching/eval.htm   

http://www.internet4classrooms.com/search.htm  

http://moon.ouhsc.edu/kboyce/sdms/otherlinks/spidap.htm  

 

 

http://www.internet4classrooms.com/teacher.htm εθίδα ιε πμθθμφξ ζοκδέζιμοξ πμο αμδεμφκ 

ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ζηδκ απμηεθεζιαηζηή πνήζδ ημο Γζαδζηηφμο. 

http://t4.jordan.k12.ut.us/t4/content/view/124/38/  φκδεζιμζ ζε ζζημζεθίδεξ πμο ηαηεοεφκμοκ 

ηδ δζαδναζηζηή ιάεδζδ ζημ Γζαδίηηομ. 

 

 

http://www.library.cornell.edu/olinuris/ref/research/webeval.html Ηζημπχνμξ ημο Cornell 

University, USA, ιε ηνζηήνζα αλζμθυβδζδξ ζζημπχνςκ ηαζ ζζημζεθίδςκ (ηεθεοηαία 

επίζηερδ: Οηηχανζμξ 2007) 

http://olinuris.library.cornell.edu/ref/research/skill26.htm Απμηεθεί έκα είδμξ «ζφκμρδξ» ηςκ 

πνμδβμοιέκςκ ηνζηδνίςκ. 

http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/Evaluate.html Κνζηήνζα αλζμθυβδζδξ 

ζζημπχνςκ ηαζ ζζημζεθίδςκ (ηεθεοηαία επίζηερδ: Οηηχανζμξ 2007) απυ ενεοκδηέξ ημο 

Πακεπζζηδιίμο ημο Berkeley CA, USA. 

http://www.lesley.edu/library/guides/research/evaluating_web.html Κνζηήνζα αλζμθυβδζδξ 

ζζημπχνςκ ηαζ ζζημζεθίδςκ (ηεθεοηαία επίζηερδ: Οηηχανζμξ 2007) απυ ηδ αζαθζμεήηδ ημο 

Πακεπζζηδιίμο Lesley, USA. 

 

 

Βζαθζμβναθία 

Alexander, Jan, and Marsha Tate. "Teaching Critical Evaluation Skillsfor World Wide Web 

Resources." Computers in Libraries 16, no. 10 (November/December 1996): 49-55. Δλεηάγεζ 

ηα παναδμζζαηά ηνζηήνζα αλζμθυβδζδξ (αηνίαεζαξ, αοεεκηζηυηδηαξ ηθπ) υπςξ εθανιυγμκηαζ 

ζηα ιμκαδζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ ζζημζεθίδςκ. 

 

Cooke, A. (1999). A guide to finding quality information on the net: Selection and evaluation 

strategies. London: Library Association Publishing. Βζαθίμ  ζπεηζηυ ιε ζηναηδβζηέξ βζα ηδκ  

επζθμβή ηαζ αλζμθυβδζδ πθδνμθμνίαξ ζημ Γζαδίηηομ. 

 

Schlein, A. M. (2000). Find it online: The complete guide to online research. (2nd ed.). Tempe, 

AZ: Facts on demand Press. Βζαθίμ  ζπεηζηυ ιε ζηναηδβζηέξ βζα ηδκ  επζθμβή ηαζ αλζμθυβδζδ 

πθδνμθμνίαξ ζημ Γζαδίηηομ. 

http://www.vuw.ac.nz/staff/alastair_smith/searching/eval.htm
http://www.internet4classrooms.com/search.htm
http://moon.ouhsc.edu/kboyce/sdms/otherlinks/spidap.htm
http://www.internet4classrooms.com/teacher.htm
http://t4.jordan.k12.ut.us/t4/content/view/124/38/
http://www.library.cornell.edu/olinuris/ref/research/webeval.html
http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/Evaluate.html
http://www.lesley.edu/library/guides/research/evaluating_web.html
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ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Β’ ΔΠΙΠΔΓΟΤ  
 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΥΡΗΔΙ ΣΩΝ ΣΠΔ 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ 
ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ  

ΔΝΟΣΖΣΑ 3: Υξήζε ησλ βαζηθώλ εξγαιείσλ πιεξνθνξηθήο, 

πνιπκεζηθώλ εξγαιείσλ θαη ηνπ δηαδηθηύνπ 

                            

3.4 ΥΔΓΗΑΖ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ 
ΚΑΗ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ (ΘΔΩΡΖΣΗΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΗ 
ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ) 

 

 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ ΟΛΟΚΛΖΡΖ: 40 ώξεο (ζε 
ζύλνιν 50) 

 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ ΘΔΜΑΣΟ:  5 ώπερ  
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1. Σίηινο 

3.4 ρεδίαζε καζεκάησλ επηκόξθσζεο θαη δηδαζθαιίαο κε ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηύνπ (Θεσξεηηθέο αξρέο θαη δηδαθηηθή πξαθηηθή) 

 

 

2. Μνξθή θαη νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο  

Πνυηεζηαζ βζα έκα ιάεδια βκςνζιίαξ ιε ηζξ εεςνδηζηέξ ανπέξ πμο πνέπεζ κα δζέπμοκ ηδ 

ζπεδίαζδ ιαεδιάηςκ ιε ηδ πνήζδ ημο δζαδζηηφμο (ιμκηέθμ Khan), υπςξ επίζδξ ηαζ ηα 

πθεμκεηηήιαηα ηαζ ιεζμκεηηήιαηα ηδξ οθμπμίδζδξ ηέημζςκ ιαεδιάηςκ. 

 

3. Απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή 

Απαζηείηαζ έκαξ ανζειυξ Ζ/Τ ηαζ έκαξ αζκηεμπνμαμθέαξ ημοθάπζζημκ ή θμβζζιζηυ δζαιμίναζδξ 

μεμκχκ. Πνμθακχξ ζημ ενβαζηήνζμ Πθδνμθμνζηήξ, υηακ μζ εηπαζδεουιεκμζ/επζιμνθμφιεκμζ 

επζζηέπημκηαζ δζηηοαημφξ θμνείξ μζ μπμίμζ πανέπμοκ εηπαίδεοζδ απυ απυζηαζδ, απαζηείηαζ 

ζηακυξ ανζειυξ Ζ.Τ. ηαζ πνμθακχξ  δοκαηυηδηα ζφκδεζδξ ηςκ Ζ.Τ. ζημ Γζαδίηηομ. 

Σμκίγεηαζ υηζ ημ πανυκ ιάεδια ζοκμδεφεηαζ ηαζ απυ ρδθζαηυ οθζηυ (ζοκμδεοηζηυ CD ή 

δζεφεοκζδ ζημ Γζαδίηηομ).  

Δπίζδξ  κα ημκζζηεί υηζ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ δζάθμνμζ θοθθμιεηνδηέξ βζα ηδκ 

πθμήβδζδ ζημ Γζαδίηηομ (Internet Explorer, Firefox, ....). 

 

Παναηδνήζεζξ ηεπκζημφ παναηηήνα: 

 θμζ μζ θοθθμιεηνδηέξ δεκ δζέπμκηαζ απυ ηδκ ίδζα ζπεδζαζηζηή θζθμζμθία ηαζ βζ αοηυ είκαζ 

πζεακυκ ενβαθεία ή παναηηδνζζηζηά πμο είκαζ ανπζημπμζδιέκα ζημκ έκα κα ιδκ 

ειθακίγμκηαζ ζημκ άθθμ. Γζα ημ θυβμ αοηυ είκαζ απαναίηδημ κα θδθεεί ιένζικα χζηε 

ακελάνηδηα ιε ημκ επζθεβυιεκμ θοθθμιεηνδηή μζ επζιμνθμφιεκμζ (ή μζ ιαεδηέξ) κα έπμοκ 

ζηδ δζάεεζή ημοξ ηάεε θμνά ηα ελίζμο δζαεέζζια ηα απαναίηδηα ενβαθεία. 

 Τπάνπεζ εκδεπυιεκμ δ ζφκδεζδ ζημ δίηηομ κα βίκεηαζ ιέζς ιζα πμθφ ανβήξ ζφκδεζδξ 

πνάβια πμο ηαεζζηά δφζημθδ ηδ ιεηαηίκδζδ απυ ηδ ιζα ζεθίδα ζηδκ άθθδ θυβς ημο 

ζπεηζημφ υβημο ημο πανμοζζαγυιεκμο οθζημφ. Μζα ηέημζα δοζημθία ιπμνεί κα λεπεναζηεί 

ιε ηδ πνήζδ θοθθμιεηνδηχκ πμο πανμοζζάγμοκ ιυκμ ημ ηείιεκμ ηδξ ζζημζεθίδαξ ζηδκ 

μευκδ (υπςξ μ Lynx). 

 

 

4. Γλσζηηθά πξναπαηηνύκελα 

Οζ επζιμνθμφιεκμζ  πνέπεζ κα βκςνίγμοκ ηζξ θεζημονβίεξ ημο πνδζζιμπμζμφιεκμο 

θοθθμιεηνδηή ζηακμπμζδηζηά, ζε επίπεδμ ηέημζμ, χζηε κα ιπμνμφκ κα ιεηαηζκμφκηαζ ζηζξ 

ζεθίδεξ πμο επζθέβμοκ (ιπνμξ πίζς), κα απμεδηεφμοκ, κα ακηζβνάθμοκ ηθπ., πςνίξ αμήεεζα.  
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5. Γηδαθηηθνί θαη Μεηαγλσζηηθνί ηόρνη 

Οζ επζιμνθμφιεκμζ ιέζα απυ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ εκυηδηαξ, εα ιάεμοκ πςξ ζπεδζάγεηαζ έκα 

ιάεδια (επζιυνθςζδξ ή δζδαζηαθίαξ) ιε ηδ πνήζδ ημο δζαδζηηφμο (e-learning) ηαζ εα ένεμοκ 

ζε επαθή ιε ηδ δδιυζζα ζογήηδζδ πμο ανίζηεηαζ ζε ελέθζλδ ζπεηζηά ιε ηα πθεμκεηηήιαηα ηαζ 

ηα ιεζμκεηηήιαηα ημο e-learning.  

 

 

6. Δθηηκώκελε δηάξθεηα 

Ζ εκδεζηηζηή δζάνηεζα βζα ηδκ οθμπμίδζδ ημο πανυκημξ ιαεήιαημξ είκαζ 5 ώξεο.  

 

 

7. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

 

7.1 Έλα πιαίζην εξγαζίαο γηα ην E-learning (Badrul Khan) 

 

Ακάπηολδ ημο πθαζζίμο ενβαζίαξ e-learning υπςξ αοηυ έπεζ ακαπηοπεεί απυ ημκ Badrul Khan.  

Ο ζπεδζαζιυξ, δ ακάπηολδ, δ εθανιμβή ηαζ δ αλζμθυβδζδ ακμζηηχκ, εοέθζηηςκ ηαζ 

ηαηακειδιέκςκ ιαεδζζαηχκ ζοζηδιάηςκ απαζηεί πνμζεηηζηή ακάθοζδ ηαζ ένεοκα ηςκ 

ηνυπςκ πνήζδξ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηαζ ηςκ πδβχκ ημο Γζαδζηηφμο ηαζ ηςκ ρδθζαηχκ 

ηεπκμθμβζχκ ζε  ζοιθςκία ιε ανπέξ δζδαηηζημφ ζπεδζαζιμφ ηαζ εέιαηα ζδιακηζηά  ζε ζπέζδ 

ια ηζξ πμζηίθεξ δζαζηάζεζξ ηςκ online ιαεδζζαηχκ πενζααθθυκηςκ.   

Χξ απμηέθεζια ηδξ εκαζπυθδζδξ ιε ηα παναπάκς πνμέηορε ημ πθαίζζμ ενβαζίαξ βζα ημ e-

learning πμο εα πανμοζζαζηεί ηαζ ημ μπμίμ πενζθαιαάκεζ εέιαηα πμο άπημκηαζ πμζηίθςκ 

παναιέηνςκ ηδξ online ιάεδζδξ: παζδαβςβζηέξ, ηεπκμθμβζηέξ, ζπεδζαζιμφ δζεπαθήξ, 

αλζμθυβδζδξ, δζαπείνζζδξ, οπμζηδνζηηζηχκ πδβχκ, δεζηχκ ηαζ εεζιζηχκ.  

 

 Παζδαβςβζηή Γζάζηαζδ. Ο πανάβμκηαξ αοηυξ ημο e-learning ακαθένεηαζ ζηδ 

δζδαζηαθία ηαζ ηδ ιάεδζδ. Καηαπζάκεηαζ ιε εέιαηα υπςξ 

o Ακάθοζδ ημο πενζεπμιέκμο 

o Ακάθοζδ ημο αηνμαηδνίμο 

o Ακάθοζδ ηςκ ζηυπςκ 
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o Ακάθοζδ ηςκ πνδζζιμπμζμφιεκςκ ιέζςκ 

o πεδίαζδ πνμζέββζζδξ 

o Ονβάκςζδ 

o Μέεμδμζ ηαζ ζηναηδβζηέξ (Πανμοζίαζδ, έηεεζδ, επελήβδζδ, drill and practice, 

tutorials, παζπκίδζα, αθήβδζδ ζζημνζχκ, πνμζμιμζχζεζξ, παζπκίδζ νυθςκ, 

ζογήηδζδ, αθθδθεπίδναζδ, ιμκηεθμπμίδζδ, δζεοηυθοκζδ, ζοκενβαζία, ιεθέηδ 

πενζπηχζεςκ, ηίκδηνμ,...) 

 Σεπκμθμβζηή Γζάζηαζδ. Ζ δζάζηαζδ αοηή ακαθένεηαζ ζε εέιαηα ηεπκμθμβζηήξ 

οπμδμιήξ ζημ πενζαάθθμκ ημο e-learning. 

o πεδζαζιυξ οπμδμιήξ (ηεπκμθμβζηυ ζπέδζμ, standards, Μεηαδεδμιέκα, 

πνμζααζζιυηδηα, ιαεδζζαηά ακηζηείιεκα). 

o Hardware 

o Software 

 

 πεδίαζδ δζεπαθήξ (Interface design). Ακαθένεηαζ ζε ιζα βεκζηή εεχνδζδ ηαζ αίζεδζδ 

ημο πνμβνάιιαημξ e-learning. Πενζθαιαάκεζ εέιαηα υπςξ: 

o πεδίαζδ ζεθίδςκ 

o πεδίαζδ πενζεπμιέκμο 

o Πθμήβδζδ 

o Πνμζααζζιυηδηα 

o Έθεβπμξ εοπνδζηίαξ (usability testing) 

 

 Αλζμθυβδζδ. Πενζθαιαάκεζ 

o Αλζμθυβδζδ ηςκ επζιμνθμφιεκςκ (ιαεδηχκ) 

o Αλζμθυβδζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ημο ιαεδζζαημφ πενζαάθθμκημξ 

 

 Γζαπείνζζδ. Ακαθένεηαζ ζηδ: 

o οκηήνδζδ ημο ιαεδζζαημφ πενζαάθθμκημξ (maintenance) ηαζ ζηδκ 

o Καηακμιή ηδξ πθδνμθμνίαξ 

 

 Πνυζεεηεξ οπμζηδνζηηζηέξ πδβέξ. Ζ δζάζηαζδ αοηή ημο e-learning ελεηάγεζ ηζξ πδβέξ 

πμο απαζημφκηαζ  βζα ηδκ ακάπηολδ εκυξ μοζζαζηζημφ ιαεδζζαημφ πενζαάθθμκημξ: 

o Online support 

o Γζδαηηζηή/ζοιαμοθεοηζηή οπμζηήνζλδ 

o Σεπκζηή οπμζηήνζλδ 

o Τπδνεζίεξ ζοιαμοθεοηζηήξ επαββεθιαηζηήξ ζηαδζμδνμιίαξ 

o Άθθεξ online οπμζηδνζηηζηέξ οπδνεζίεξ 

o Τπμζηδνζηηζηέξ οπδνεζίεξ offline 

 

 Ζεζηή Γζάζηαζδ. Πενζθαιαάκεζ εέιαηα υπςξ: 

o Κμζκςκζηή ηαζ πμθζηζηή επίδναζδ 

o Πμθζηζζιζηή δζαζπμνά 

o Πνμηαηάθδρδ 
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o Γεςβναθζηή δζαζπμνά 

o Φδθζαηή δζακμιή 

o Κακυκεξ ζοιπενζθμνάξ 

o Ηδζςηζηυηδηα 

o Λμβμηθμπή (plagiarism) 

o Πκεοιαηζηά δζηαζχιαηα 

 

 Θεζιζηή Γζάζηαζδ.  

o Θέιαηα δζαπεζνζζηζηά.: αλζμθυβδζδ ακαβηχκ, αλζμθυβδζδ αιεζυηδηαξ 

(μζημκμιζηήξ, οπμδμιχκ, πενζεπμιέκμο), μνβάκςζδ ηαζ αθθαβή (απμδμπή ηαζ 

εθανιμβή ηαζκμημιζχκ), πνδιαημδυηδζδ ηαζ απυζαεζδ ηδξ επέκδοζδξ, 

ζοκενβαζία ιε άθθα ζδνφιαηα, ηαηάθμβμξ πθδνμθμνζχκ πνμβνάιιαημξ ηαζ 

ιαεδιάηςκ (αηαδδιασηυ διενμθυβζμ, πνυβναιια ιαεδιάηςκ, δίδαηηνα, 

απμθμίηδζδ), marketing, πανμπή μζημκμιζηήξ αμήεεζαξ, εββναθή ηαζ 

πθδνςιέξ, δζδαηηζηυξ ζπεδζαζιυξ ηαζ οπδνεζίεξ ιέζςκ, έββναθα 

απμθμίηδζδξ). 

o Θέιαηα αηαδδιασηά: επζηφνςζδ, ηαηηζηή, δζδαηηζηή πμζυηδηα, επζζηδιμκζηυ 

πνμζςπζηυ, ιέβεεμξ ηιδιάηςκ, θυνημξ ενβαζίαξ ηαζ απμγδιίςζδ, δζηαζχιαηα 

πκεοιαηζηήξ ζδζμηηδζίαξ. 

o Πανμπή Τπδνεζζχκ ζημοξ εηπαζδεουιεκμοξ: Τπδνεζίεξ πνζκ ηδκ εζζαβςβή 

ημοξ ζημ πνυβναιια, ηαηεοεφκζεζξ, ημιείξ επζζηδιμκζημφ ηαζ θμζπμφ 

πνμζςπζημφ, ζοιαμοθεοηζηή, επαββεθιαηζηυξ πνμζακαημθζζιυξ, ακάπηολδ 

ιαεδζζαηχκ δελζμηήηςκ, οπδνεζίεξ βζα ιαεδηέξ ιε εζδζηέξ ακάβηεξ, 

αζαθζμεήηδ, οπδνεζίαξ tutorial, δίηηομ ημζκςκζηήξ οπμζηήνζλδξ, ιαεδηζηυ 

newsletter, οπδνεζίεξ εφνεζδξ ενβαζίαξ, ηθπ. 
 

 

 

7.2  Μεξηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ e-learning 

 Δοηαιρία  ζε επίπεδμ πνυζααζδξ, ιεευδςκ δζακμιήξ, ηαπφηδηαξ  ηαζ ζηναηδβζηχκ 

δζδαζηαθίαξ. 

 Οζ ιαεδηέξ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα επζθέλμοκ ιαεδζζαηυ οθζηυ  ακάθμβα ιε ημ 

επίπεδμ βκχζδξ ηαζ ηα εκδζαθένμκηά ημοξ. 

  Ζ ιεθέηδ ιπμνεί κα βίκεηαζ μπμοδήπμηε οπάνπεζ οπμθμβζζηήξ ιε ζφκδεζδ ζημ δίηηομ. 

 Ο ιαεδηήξ ενβάγεηαζ ιε αάζδ πνμζςπζημφξ νοειμφξ ενβαζίαξ ηαζ απυδμζδξ. 

 Αζφβπνμκδ, μπμοδήπμηε-μπμηεδήπμηε, ηαζ ζε πναβιαηζηυ πνυκμ, αθθδθεπίδναζδ ιε 

ζοκ-εηπαζδεουιεκμοξ, δζδάζημκηεξ ηαζ έθεβπμ πάκς ζηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία. 

 Πνμζανιυγεζ δζαθμνεηζηά ιαεδζζαηά ζηοθ ηαζ δζεοημθφκεζ ηδ ιάεδζδ ιέζα απυ ιζα 

πμζηζθία δναζηδνζμηήηςκ. 
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 Ακαπηφζζεζ βκχζδ ζπεηζηά ιε ημ Γζαδίηηομ ηαζ δελζυηδηεξ ζηδ πνήζδ ημο οπμθμβζζηή, 

πνμζυκ πνήζζιμ βζα ηδκ ιεηέπεζηα γςή ηαζ ηανζένα ημοξ. 

 Ακαπηφζζεζ αοημπεπμίεδζδ ηαζ εκεαννφκεζ ημοξ ιαεδηέξ κα ακαθαιαάκμοκ εοεφκεξ 

βζα ηδκ ίδζα ημοξ ηδ ιάεδζδ. 

 Οζ ιαεδηέξ ιπμνμφκ κα πενάζμοκ βνήβμνα φθδ πμο ήδδ βκςνίγμοκ ηαζ κα 

επζηεκηνχζμοκ ηζξ πνμζπάεεζέξ ημοξ ζημ κα απμηηήζμοκ πενζμπέξ ιε κέεξ βκχζεζξ ή 

δελζυηδηεξ. 

 

 

7.3 Μεξηθά κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ e-learning 

 Μαεδηέξ ιε ιεζςιέκμ ηίκδηνμ ή άζπδιεξ ζοκήεεζεξ ιεθέηδξ εα ιείκμοκ πίζς ζε ζπέζδ 

ιε ημοξ άθθμοξ. 

 Υςνίξ ηδκ αθβμνζειζηή δμιή ηςκ παναδμζζαηχκ ιαεδιάηςκ, μζ ιαεδηέξ ιπμνεί κα 

ιπενδεοημφκ ζπεηζηά ιε ηζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο έπμοκ κα ακηζιεηςπίζμοκ. 

 Οζ ιαεδηέξ ιπμνεί κα αζζεάκμκηαζ απμιμκςιέκμζ απυ ημκ δζδάζημκηα ηαζ ημοξ 

ζοιιαεδηέξ. 

 Ο δζδάζηςκ πζεακά κα ιδκ είκαζ πάκηα δζαεέζζιμξ, υηακ μζ  ιαεδηέξ ιεθεημφκ ή 

πνεζάγμκηαζ αμήεεζα. 

 Υαιδθέξ ηαπφηδηεξ ζημ δίηηομ· μζ παθαζάξ ηεπκμθμβίαξ οπμθμβζζηέξ πζεακυκ κα 

απμεαννφκμοκ ηδκ πνυζααζδ ζημ ιαεδζζαηυ οθζηυ. 

 Ζ δζαπείνζζδ οπμθμβζζηζηχκ ανπείςκ ή online θμβζζιζημφ ιπμνεί ηάπμζεξ θμνέξ κα 

θαίκεηαζ πμθφπθμηδ ζε ιαεδηή πμο ανίζηεηαζ ζημ επίπεδμ ημο ανπανίμο ζε ζπέζδ ιε 

ηζξ οπμθμβζζηζηέξ δελζυηδηεξ.  

 

8. Πξνηεηλόκελα ζπλνδεπηηθά θύιια εξγαζίαο θαη 
πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο. 

 

 

Φύιιν εξγαζίαο 1 

Δπζζηεθηείηε ιενζηέξ ή υθεξ απυ ηζξ παναηάης ζεθίδεξ πμο πανέπμοκ εηπαίδεοζδ απυ 

απυζηαζδ: 

 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

http://telemathea.uom.gr  Πνυηεζηαζ βζα έκα πενζαάθθμκ αζφβπνμκδξ ηδθεηπαίδεοζδξ 

πμο πνμζθένεζ δθεηηνμκζηή οπμζηήνζλδ ζηα ιαεήιαηα λέκςκ βθςζζχκ ηαζ ηα 

ιαεήιαηα ζειζκανζαημφ ηφπμο (ππ Πνμβνάιιαηα ελεζδίηεοζδξ) πμο πνμζθένμκηαζ απυ 

ημ Πακεπζζηήιζμ Μαηεδμκίαξ. Βαζίγεηαζ ζημ θμβζζιζηυ ακμζηημφ ηχδζηα Moodle. 

 

http://eos.uom.gr/~bsolist/  πνυηεζηαζ βζα ρδθζαηυ ηέκηνμ βζα ηα ζπμθεία δεφηενδξ 

εοηαζνίαξ ιε ρδθζαηυ ηαζ άθθμ πενζεπυιεκμ. 

 

http://telemathea.uom.gr/
http://eos.uom.gr/~bsolist/
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http://eos.uom.gr/~p2/TOC.html Μαεήιαηα HTML ηαζ JavaScript online. 

 

http://compus.uom.gr/  φζηδια αζφβπνμκδξ ηδθεηπαίδεοζδξ ημο πακεπζζηδιίμο 

Μαηεδμκίαξ, ιε δζαεέζζια ιαεήιαηα ακά Σιήια.  

 

Massachusetts Institute of Technology  

 

http://ocw.mit.edu/courses/  Πνυηεζηαζ βζα εθεφεενδ πνυζααζδ ζε 1700 ιαεήιαηα πμο 

δζδάζημκηαζ ζημ ΜΗΣ. Σμ οθζηυ πενζθαιαάκεζ μιζθίεξ, παναδυζεζξ, ζοθθμβέξ 

πνμαθδιάηςκ, φθδ ενβαζηδνίμο, αίκηεμ ηθπ ηαζ αθμνά ιεβάθδ πμζηζθία ακηζηεζιέκςκ. 

 

Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην 

 

http://www.eap.gr   Πνυηεζηαζ βζα ηδ ζεθίδα ημο ακμζηημφ πακεπζζηδιίμο πμο 

ααζίγεηαζ ζηδκ απυζηαζδ απυ εηπαίδεοζδ πανέπμκηαξ πνμπηοπζαηή ηαζ ιεηαπηοπζαηή 

εηπαίδεοζδ ηαζ επζιυνθςζδ. 

 

e-school 

 

http://www.eschool.k12.hi.us/Πνμζθένεζ εηπαίδεοζδ απυ απυζηαζδ ζε ιεβάθδ 

πμζηζθία ακηζηεζιέκςκ ιε έιθαζδ ζηδκ εηπαίδεοζδ εκδθίηςκ. 

 
Full Web Building Tutorials 
 

http://www.w3schools.com/  Ζ ζεθίδα πνμζθένεζ πάνα πμθθά web-building tutorials, απυ basic 

HTML ηαζ XHTML ιέπνζ XML, SQL, Βάζεζξ δεδμιέκςκ, Πμθοιέζα ηαζ WAP. 

 

Αθμφ επζζηεθηείηε υθεξ ή ηάπμζεξ απυ ηζξ ζεθίδεξ αοηέξ εκημπίζηε ηζξ ζπεδζαζηζηέξ ανπέξ πμο 

ηζξ δζέπμοκ. Βνείηε ηα οπέν ηαζ ηα ηαηά ζηδκ ηάεε ζεθίδα. Παναηδνείζηε ηοπυκ μιμζυηδηεξ ή 

δζαθμνέξ ιεηαλφ ημοξ (ζε επίπεδμ βζα πανάδεζβια δζεπαθήξ, ή εοπνδζηίαξ ηθπ).  

Βνείηε πθδνμθμνίεξ βζα ακμζηηά εέιαηα υπςξ: δίκμοκ αοημί μζ θμνείξ πηοπία ηαζ ζηδκ 

πενίπηςζδ πμο δίκμοκ πυζμ έβηονα είκαζ; 

Δνβαγυιεκμζ ζε μιάδεξ οθμπμζείζηε ημ ζπεδζαζιυ ιζαξ ηέημζαξ οπδνεζίαξ πανμπήξ 

εηπαίδεοζδξ απυ απυζηαζδ. Ανηεζηείηε ζημ κα πενζβνάρεηε ηα ααζζηά ζημζπεία πμο εα 

δζέπμοκ ηδ θζθμζμθία ζπεδζαζιμφ ημο εβπεζνήιαημξ ζφιθςκα ιε ημ ιμκηέθμ πμο έπεζ 

πανμοζζαζηεί. πμο κμιίγεηε, ιπμνείηε κα δζαθμνμπμζείζηε απυ ημ ιμκηέθμ δίκμκηαξ ηδ 

ζπεηζηή ηεηιδνίςζδ.  

 

9. Βηβιηνγξαθία – Αλαθνξέο  - πξόζζεην πιηθό 

http://www.e-learningcentre.co.uk/eclipse/Resources/pm.htm Μεβάθδ ζοθθμβή απυ πδβέξ βζα 

ημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδ δζαπείνζζδ e-learning projects. 

http://www.chartula.com/isdarticles.htm εθίδα ιε αζαθζμβναθία ζπεηζηή ιε ημ e-learning 

http://mywebpages.comcast.net/atkinson/framework.html  εθίδα ημο πακεπζζηδιίμο Towson 

πμο πνδζζιμπμζεί ημ ιμκηέθμ ημο Khan. 

 

http://eos.uom.gr/~p2/TOC.html
http://compus.uom.gr/
http://www.eap.gr/
http://www.w3schools.com/
http://www.e-learningcentre.co.uk/eclipse/Resources/pm.htm
http://www.chartula.com/isdarticles.htm
http://mywebpages.comcast.net/atkinson/framework.html
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10. Βηβιηνγξαθία – Πξόζζεην πιηθό 

 

Khan, B. (2000). A framework for e-learning. Distance Education Report, 24(3), p.3-8 

Άνενμ πμο ακαθένεηαζ ζημ βκςζηυ ιμκηέθμ ημο Khan. 

 

Γαβδζθέθδξ Β., «Σμ κυδια, δ πνάλδ ηαζ δ πναηηζηή ημο πμθζηεφεζεαζ ζηδκ ρδθζαηή 

επμπή», Θέια: Ηnformation and Communication Technologies and Active Citizenship, 

οκέδνζμ ADULT EDUCATION FOR ACTIVE CITIZENSHIP IN THE LEARNING 

SOCIETY ζηα πθαίζζα ηδξ Δθθδκζηήξ Πνμεδνίαξ, Αεήκα, Μάζμξ 2003. 

Γαβδζθέθδξ Β., Γεθδβζάκκδ Έ., «Μζα απυπεζνα εθανιμβήξ ηδξ ηαλζκμιίαξ ημο Bloom 

ζημκ ρδθζαηυ εββναιιαηζζιυ», 4μ Δθθδκζηυ οκέδνζμ ιε Γζεεκή οιιεημπή, Οζ 

Σεπκμθμβίεξ Πθδνμθμνίαξ ηαζ Δπζημζκςκζχκ ζηδκ Δηπαίδεοζδ, Αεήκα, 2004. 

Γαβδζθέθδξ Β., Γνυζμξ Γ. «Ζ νεοζηυηδηα ημο Πθδνμθμνζημφ εββναιιαηζζιμφ ηαζ μζ 

δζδαηηζηέξ ηδξ επζπηχζεζξ», 1μ οκέδνζμ βζα ηα πμθεία Γεφηενδξ Δοηαζνίαξ, Αεήκα, 2003. 

 

Garrison, D., Anderson, T. and Garrison, R. (2003). E-Learning in the 21st Century: A 

Framework for Research and Practice. Routledge, New York, NY, 10001. 

 

Clegg, S., Hudson, A. and Steel, J. (2003). The Emperor's new clothes: globalisation and e-

learning in Higher Education. British Journal of Sociology in Education, 24(1), 39-53. 

 

Singh, G., O‘Donoghue, J., and Worton, H. (2005). A study into the effects of e-learning on 

higher education. Jouranl of University Teaching and Learning Practice, 2(1), 13-24.  

 

(*)  Πνμηείκεηαζ δ πνμιήεεζα (δςνεάκ) εκυξ FTP client υπςξ μ SmartFTP  

(http://www.smartftp.com/), ή κα αβμναζηεί μ WS_FTP (http://www.ipswitch.com/) 

(*)  Πνμηείκεηαζ δ πνμιήεεζα εκυξ FTP server υπςξ μ Cerberus  

(http://www.cerberusftp.com/) 

(*)  Πνμηείκεηαζ δ πνμιήεεζα (δςνεάκ) θμβζζιζημφ βζα ηδ δεκηνπξγία online tests Hot 

Potatoes (http://hotpot.uvic.ca/) 

(*)  Πνμηείκεηαζ δ πνμιήεεζα (δςνεάκ) θμβζζιζημφ βζα ηδ δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ 

ηαζ εκδεπμιέκςξ εμππεξέηε Web (webserver) 

(*)  Πνμηείκεηαζ μ εληνπηζκόο ζζημπχνςκ ηαζ ποθχκ πμο πνμζθένμοκ οπδνεζίεξ 

Wikis, Blogs ηθπ πνμηεζιέκμο κα πνδζζιμπμζδεμφκ ηαηά ηδκ επζιυνθςζδ. 

 

Δπηζηεκνληθέο Δλώζεηο  

Τπάνπμοκ πμθθέξ Δπζζηδιμκζηέξ Δκχζεζξ, (υπςξ ηαζ Δνεοκδηζηά Ηκζηζημφηα ηαζ 

Δνβαζηήνζα, Κέκηνα Δνεοκχκ, Πνμβνάιιαηα  Πνμπηοπζαηχκ ηαζ Μεηαπηοπζαηχκ 

πμοδχκ, Δεκζηά ή Δονςπασηά πνμβνάιιαηα ηαζ βεκζηά εεζιμί ηαζ  ζδνφιαηα) πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ εηπαζδεοηζηέξ εθανιμβέξ ηςκ Σ.Π.Δ., ιε άιεζμ ή έιιεζμ ηνυπμ (μ 

http://www.smartftp.com/
http://www.ipswitch.com/
http://hotpot.uvic.ca/
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υνμξ «Δκχζεζξ» είκαζ θοζζηά εκδεζηηζηυξ – δεκ ακηζζημζπεί ζημ πναβιαηζηυ ημοξ 

κμιζηυ πνυζςπμ). Πμθθέξ απυ αοηέξ ηζξ Δκχζεζξ οπάβμκηαζ ζε ηάπμζμ ηναηζηυ ή 

ηοαενκδηζηυ μνβακζζιυ, αθθά ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ είκαζ ακελάνηδηεξ. Οζ Δκχζεζξ 

αοηέξ έπμοκ ιζα ζεζνά δνάζεςκ μζ μπμίεξ απμζημπμφκ ζηδ ιεθέηδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ 

εθανιμβχκ ηςκ Σ.Π.Δ. ηαζ ζοπκά πανάβμοκ ζπεηζηυ οθζηυ. Μεηαλφ ηςκ πζμ ζοπκχκ 

οπδνεζζχκ ηαζ δνάζεςκ ηςκ Δκχζεςκ αοηχκ (ηαζ ηςκ οπμθμίπςκ ζπδιαηζζιχκ πμο 

ακαθένμκηαζ παναπάκς) ακαθένμκηαζ ηα ελήξ: 

1. Απμηεθμφκ «πχνμοξ» ζοκάκηδζδξ ηαζ ζοβηνυηδζδξ αηαδδιασηχκ ή 

επαββεθιαηζηχκ Κμζκμηήηςκ, ζοβηεκηνχκμοκ ενεοκδηέξ, επαββεθιαηίεξ ηαζ 

εκδζαθενμιέκμοξ βζα ηα εέιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ ΣΠΔ ηαζ ηζξ εηπαζδεοηζηέξ 

ημοξ εθανιμβέξ. ηδκ ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία ηςκ πενζπηχζεςκ δζαηδνμφκ 

ζζημπχνμοξ, μζ μπμίμζ θεζημονβμφκ ςξ ημζκυ ζδιείμ πθδνμθυνδζδξ ηαζ ζοθθμβζηήξ 

έηθναζδξ ηςκ ιεθχκ ηδξ ακηίζημζπδξ Έκςζδξ. 

2. Γζμνβακχκμοκ εηδδθχζεζξ (οκέδνζα, Ζιενίδεξ, Workshops, οιπυζζα) ζπεηζηά ιε 

ηζξ ΣΠΔ ηαζ ηζξ εηπαζδεοηζηέξ ημοξ εθανιμβέξ ηαζ εηδίδμοκ ζπεηζηά Πναηηζηά 

3. Δηδίδμοκ επζζηδιμκζηά πενζμδζηά ζε έκηοπδ ή ρδθζαηή ιμνθή – ιε ζοπκυηδηα πμο 

πμζηίθθεζ απυ ηδ ιζα διένα έςξ έκα έημξ. 

4. ηδνίγμοκ ή πμνδβμφκ  ιαεήιαηα ελ απμζηάζεςξ (ζε δζάθμνεξ ιμνθέξ) ή 

ζειζκανζαηά ιαεήιαηα «ηθαζζημφ ηφπμο» (πνυζςπμ-ιε-πνυζςπμ) ζηα πθαίζζα 

δζαθυνςκ δνάζεςκ ηαζ πνμβναιιάηςκ. 

5. Πανάβμοκ οθζηυ πάζδξ θφζεςξ (υπςξ e-books ηαζ βεκζηά ρδθζαηά αζαθία, 

πανμοζζάζεζξ, e-yliko η.ά) 

6. Έπμοκ κέα ζπεηζηά ιε ηζξ ΣΠΔ ηαζ ηζξ εηπαζδεοηζηέξ ημοξ εθανιμβέξ, πμθθέξ θμνέξ 

απυ ημ δζεεκή πχνμ ηαζ έπμοκ οπδνεζίεξ πθδνμθυνδζδξ ηςκ ιεθχκ ημοξ πμζηίθςκ 

ηφπςκ -  υπςξ RSS). 

7. ε πμθθέξ πενζπηχζεζξ εηδίδμοκ έκηοπα οθζηυ πάζδξ θφζεςξ εζδζημφ 

εκδζαθένμκημξ. Γζα πανάδεζβια δ ISTE (International Society for Technology in 

Education) πανάβεζ ζοζηδιαηζηά ηδ ζεζνά ΝETS (National Educational technology 

Standards) βζα Δηπαζδεοηζημφξ, Μαεδηέξ, οιαμφθμοξ Δηπαίδεοζδξ. 

8. οβηνμημφκ ηαζ οπμζηδνίγμοκ μιάδεξ ενβαζίεξ ζε εζδζηά εέιαηα (ζηδ δζεεκή 

μνμθμβία έπμοκ ηδκ μκμιαζία SIG (Special Interest Group, Οιάδεξ Δζδζημφ 

Δκδζαθένμκημξ). 

9. Πνμζθένμοκ οπδνεζίεξ Φδθζαηχκ Βζαθζμεδηχκ (δζαηήνδζδ, ηαλζκυιδζδ, 

πνυζααζδ ζε ρδθζαηυ οθζηυ). 
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10. Τπμζηδνίγμοκ ηδ δδιζμονβία ρδθζαηχκ online Κμζκμηήηςκ (ζοκήεςξ Γζεεκμφξ 

παναηηήνα) είηε πνδζζιμπμζχκηαξ e-forae, είηε πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ ηεπκζηέξ ηςκ 

discussion lists. 

11. Γζμνβακχκμοκ ημπζημφξ ή δζεεκείξ δζαβςκζζιμφξ βζα ηδκ ακάδεζλδ ζδεχκ, 

ηαθέκηςκ, εονεζζηεπκζχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε δζάθμνεξ υρεζξ ηςκ ΣΠΔ ζηδκ 

Δηπαίδεοζδ. 

 

Σμ πθήεμξ ηςκ ζπεηζηχκ Δηαζνεζχκ είκαζ ελαζνεηζηά ιεβάθμ ηαζ μ υβημξ ηςκ 

παναβμιέκςκ πθδνμθμνζχκ πναηηζηά ακελάκηθδημξ. Γζα πανάδεζβια, δ ρδθζαηή 

αζαθζμεήηδ ηδξ AACE (Association for the Advancement of Computing in Education) 

ειπθμοηίγεηαζ εηδζίςξ ιε άκς ηςκ 2000 άνενα. Ζ επζζηδιμκζηή αοηή έκςζδ 

πναβιαημπμζεί ημοθάπζζημκ 4 δζεεκή οκέδνζα εηδζίςξ ηαζ εηδίδεζ ανηεηά πενζμδζηά 

(ηα μπμία ζπεηίγμκηαζ υθα ιε ηζξ εθανιμβέξ ηςκ ΣΠΔ ζηδκ Δηπαίδεοζδ). 

πςξ είκαζ εφθμβμ, είκαζ πναηηζηά αδφκαημ, ηαζ ίζςξ άκεο ζδιαζίαξ, δ εκδεθεπήξ 

δζενεφκδζδ υθμο αοημφ ημο οθζημφ. ε υζα αημθμοεμφκ, πενζβνάθμκηαζ ιενζηέξ απυ 

ηζξ πθέμκ ζδιακηζηέξ (ιε βκχιμκα ηδκ «απήπδζδ» πμο έπμοκ ζηδ δζεεκή Κμζκυηδηα) 

ζημκ Δθθαδζηυ ηαζ ημ δζεεκή πχνμ.  

 

Διιεληθέο Δπηζηεκνληθέο Δλώζεηο  

 

Τπάνπμοκ ανηεηέξ εθθδκζηέξ Δπζζηδιμκζηέξ Δκχζεζξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ ΣΠΔ ηαζ 

ηζξ εθανιμβέξ ημοξ ζηδκ Δηπαίδεοζδ. Ακαθένμκηαζ ιενζηέξ απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ. 

1. Δθθδκζηή Δπζζηδιμκζηή Έκςζδ Σεπκμθμβζχκ Πθδνμθμνίαξ & Δπζημζκςκζχκ ζηδκ 

Δηπαίδεοζδ, ζοκημιμβναθζηά ΔΣΠΔ: 

http://www.etpe.gr.  ημ ζπεηζηυ ζζημπχνμ θεζημονβεί ηαζ ρδθζαηή αζαθζμεήηδ. 

Πναβιαημπμζεί έκα ημοθάπζζημκ οκέδνζμ ακά δζεηία βζα ηζξ ΣΠΔ ζηδκ Δηπαίδεοζδ 

ηαζ ζοιιεηέπεζ ζηδ δζμνβάκςζδ άθθςκ, υπςξ ηςκ οκεδνίςκ βζα ηδ Γζδαηηζηή ηδξ 

Πθδνμθμνζηήξ. 

2. Δθθδκζηή Δηαζνεία Δπζζηδιυκςκ ηαζ Δπαββεθιαηζχκ Πθδνμθμνζηήξ ηαζ 

Δπζημζκςκζχκ, ζοκημιμβναθζηά ΔΠΤ: http://www.epy.gr. Ζ ΔΠΤ πναβιαημπμζεί 

έκα ημοθάπζζημκ οκέδνζμ ακά δζεηία ηαζ ζοκδζμνβακχκεζ έκα Βαθηακζηυ οκέδνζμ 

Πθδνμθμνζηήξ ιε ηδκ ίδζα ζοπκυηδηα. 

3. Δθθδκζηή Έκςζδ βζα ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ ΣΠΔ ζηδκ Δηπαίδεοζδ, ζοκημιμβναθζηά  

e-diktyo:http://www.e-diktyo.eu. 

Πναβιαημπμζεί οκέδνζμ ζε ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα. 

4. Παζδαβςβζηή Δηαζνεία Δθθάδμξ, ζοκημιμβναθζηά ΠΔΔ,  http://www.pee.gr     

Πναβιαημπμζεί έκα ημοθάπζζημκ οκέδνζμ ηάεε πνυκμ. 

http://www.etpe.gr/
http://www.epy.gr/
http://www.e-diktyo.eu/
http://www.pee.gr/
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5. Δπζζηδιμκζηέξ Δκχζεζξ δζαθυνςκ βκςζηζηχκ ηθάδςκ. Ακαθένμκηαζ βζα 

πανάδεζβια δ Δθθδκζηή Μαεδιαηζηή Δηαζνεία (http://www.hms.gr), δ Έκςζδ 

Δθθήκςκ Φοζζηχκ (http://www.eef.gr) ηαζ δ Πακεθθήκζα Έκςζδ Δηπαζδεοηζηχκ 

βζα ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ ΣΠΔ ζηδ δζδαζηαθία ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ 

«ΜΗΥΑΛΖ ΓΔΡΣΟΤΕΟ» (http://ekped.gr/), ηςκ Δηπαζδεοηζηχκ ηδξ 

Πνςημαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ (http://www.pekp.gr/). Οζ επζζηδιμκζηέξ αοηέξ 

εκχζεζξ, ηαηά ηακυκα, πναβιαημπμζμφκ ζοζηδιαηζηά εηδδθχζεζξ αηαδδιασημφ 

παναηηήνα (υπςξ ηαηηζηά οκέδνζα, διενίδεξ ηθπ), ζηα πθαίζζα ηςκ μπμίςκ 

πενζθαιαάκμκηαζ ηαζ ιένδ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ ΣΠΔ ζηδκ Δηπαίδεοζδ. 

6. Δπαββεθιαηζηέξ Δκχζεζξ ημπζημφ ή πακεθθδκίμο παναηηήνα. Ακαθένμκηαζ 

δεζβιαηζηά μζ εκχζεζξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ δζδαζηαθία ηδξ Πθδνμθμνζηήξ: 

http://dide.flo.sch.gr/Links/clubs.html. οπκά δζμνβακχκμοκ εηδδθχζεζξ 

αηαδδιασημφ παναηηήνα, ζηα πθαίζζα ηςκ μπμίςκ πενζθαιαάκμκηαζ ηαζ ηιήιαηα 

πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ ΣΠΔ ζηδκ Δηπαίδεοζδ. 

7. Σμ Πακεθθήκζμ πμθζηυ Γίηηομ (http://www.sch.gr) απμηεθεί ιζα απυ ηζξ πθέμκ 

πθμφζζεξ πδβέξ οθζημφ ζπεηζημφ ιε ηζξ ΣΠΔ ζηδκ Δηπαίδεοζδ. 

8. Σμ Δθθδκζηυ Γίηηομ Ακμζπηήξ ηαζ ελ Απμζηάζεςξ Δηπαίδεοζδξ 

(http://www.opennet.gr/) έπεζ επίζδξ οθζηυ ζπεηζηυ ηονίςξ ιε ηδκ Δηπαίδεοζδ, 

Καηάνηζζδ ηαζ Δπζιυνθςζδ Δκδθίηςκ. 

 

 Γηεζλείο Δπηζηεκνληθέο Δλώζεηο 

Τπάνπμοκ πάνα πμθθέξ δζεεκείξ  Δπζζηδιμκζηέξ Δκχζεζξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ ΣΠΔ. 

Ακαθένμκηαζ εκδεζηηζηά ιενζηέξ απυ ηζξ πθέμκ ζδιακηζηέξ: 

9. Association for the Advancement of Computing in Education, ζοκημιμβναθζηά 

AACE: http://www.aace.org 

Πναβιαημπμζεί ανηεηά Γζεεκή οκέδνζα εηδζίςξ, εηδίδεζ πενζμδζηά (δζεεκχξ 

ακαβκςνζζιέκα), δζαεέηεζ ρδθζαηή αζαθζμεήηδ ιε δεηάδεξ πζθζάδςκ άνενα πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ ΣΠΔ ζηδκ Δηπαίδεοζδ. 

10. International Society for Technology in Education, ζοκημιμβναθζηά ISTE, 

http://www.iste.org/welcome.aspx 

Τπμζηδνίγεζ οκέδνζα ιε Γζεεκή απήπδζδ, εηδίδεζ πενζμδζηά (δζεεκχξ 

ακαβκςνζζιέκα), δζαεέηεζ ρδθζαηή αζαθζμεήηδ,. Δηδίδεζ ηαηηζηά ηα ΝΔΣS 

(National Educational technology Standards) βζα δζάθμνεξ ηαηδβμνίεξ πνδζηχκ ηαζ 

οπμζηδνίγεζ δζάθμνεξ Οιάδεξ Δζδζημφ Δκδζαθένμκημξ (SIG). 

http://www.hms.gr/
http://www.eef.gr/
http://ekped.gr/
http://www.pekp.gr/
http://dide.flo.sch.gr/Links/clubs.html
http://www.sch.gr/
http://www.opennet.gr/
http://www.aace.org/
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11. Αssociation for Computing Machinery, ζοκημιμβναθζηά ACM, ίζςξ δ ιεβαθφηενδ 

Έκςζδ πθδνμθμνζηχκ παβημζιίςξ. Δηδίδεζ πμθθά πενζμδζηά, δζμνβακχκεζ πμθθά 

Γζεεκή οκέδνζα εηδζίςξ, οπμζηδνίγεζ έκα ιεβάθμ ανζειυ Οιάδςκ Δζδζημφ 

Δκδζαθένμκημξ (SIG). Γζαεέηεζ ιζα ιεβάθδ ρδθζαηή αζαθζμεήηδ. 

12. Ηnstitut of  Electrical and Electronic Engineers, ζοκημιμβναθζηά ΗΔΔΔ, 

http://www.ieee.org/index.html 

Έκςζδ Μδπακζηχκ απυ υθμ ημκ ηυζιμ ιε Γζεεκή αηηζκμαμθία ηαζ ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα πενζθαιαάκεζ ιζα ζεζνά επί ιένμοξ εκχζεςκ. Δηδίδεζ πμθθά 

πενζμδζηά, δζμνβακχκεζ πμθθά Γζεεκή οκέδνζα εηδζίςξ, οπμζηδνίγεζ έκα ιεβάθμ 

ανζειυ Οιάδςκ Δζδζημφ Δκδζαθένμκημξ (SIG). Γζαεέηεζ ιζα ιεβάθδ ρδθζαηή 

αζαθζμεήηδ. 

13. Ακαθένεηαζ ηέθμξ ιζα δζεεκήξ έκςζδ  πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ Ακμζπηή ηαζ ελ 

Απμζηάζεςξ Δηπαίδεοζδ: http://www.icde.org 

 

Διιεληθά πλέδξηα θαη ηα Πξαθηηθά ηνπο (έληππα ή ςεθηαθά) 

 

14. Σμ ηαηηζηυ οκέδνζμ ηδξ ΔΣΠΔ. Πναβιαημπμζείηαζ ηάεε δομ πνυκζα Σα πναηηζηά 

ημο (εθεφεενδ πνυζααζδ) οπάνπμοκ ζε ρδθζαηή ιμνθή ζηδ δζεφεοκζδ:  

http://www.etpe.gr/extras/index.php?sec=conferences 

15. Σμ οκέδνζμ ημο e-Γζηηφμο (φνμξ). Σα πναηηζηά ημο (εθεφεενδ πνυζααζδ) 

οπάνπμοκ ζε ρδθζαηή ιμνθή ζηδ δζεφεοκζδ: 

http://www.etpe.gr/extras/index.php?sec=conferences 

16. οκέδνζα ηδξ Δθθδκζηήξ Παζδαβςβζηήξ Δηαζνείαξ. ε έκηοπδ ηονίςξ ιμνθή 

(δζαεέζζια ιε ζοιαμθζηυ ακηίηζιυ ή δςνεάκ). 

17. Άθθα οκέδνζα: πμθθά δζαεέημοκ ηα Πναηηζηά ημοξ ζε ρδθζαηή ιμνθή ζηδ 

δζεφεοκζδ: 

http://ekped.gr/praktika/index.htm 

http://www.ekped.gr/praktika10/index.htm 

 

 

Γηεζλή πλέδξηα θαη ηα Πξαθηηθά ηνπο 

Σα Γζεεκή οκέδνζα μνβακχκμκηαζ ηονίςξ απυ ηζξ ακηίζημζπεξ Δπζζηδιμκζηέξ Δκχζεζξ 

πμο ακαθένμκηαζ παναπάκς. ε υθεξ ζπεδυκ ηζξ πενζπηχζεζξ, ηα πναηηζηά οπάνπμοκ 

ηαζ ζε ρδθζαηή ιμνθή ζηζξ ρδθζαηέξ αζαθζμεήηεξ ηςκ Δκχζεςκ. 

http://www.icde.org/
http://ekped.gr/praktika/index.htm
http://www.ekped.gr/praktika10/index.htm
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Δίκαζ πνμζαάζζια είηε ζηα ιέθδ ημοξ, είηε ιέζς Αηαδδιασηχκ ζδνοιάηςκ (βζα 

πανάδεζβια ιέζς ηδξ Βζαθζμεήηδξ ημο Πακεπζζηδιίμο Μαηεδμκίαξ: 

http://www.lib.uom.gr/). 

 

Πεξηνδηθά Διιεληθά  

Παναηίεεκηαζ μνζζιέκα Δηπαζδεοηζηά Πενζμδζηά ιε ρδθζαηή «πανμοζία» 

18. Θέκαηα ζηελ εθπαίδεπζε (http://earthlab.uoi.gr/thete/index.php/thete)  

19. ύγρξνλε Δθπαίδεπζε 

(http://www.edipt.gr/default.aspx?tab=edition&EditionID=150&PublisherID=14   

http://www.estiabookstore.gr/estia/HestiaBookStore_pub.asp?searchpub=25490000

) Γίιδκδ Δπζεεχνδζδ Δηπαζδεοηζηχκ Θειάηςκ (μ ζζημπχνμξ είκαζ πςνίξ πνυζθαηδ 

εκδιένςζδ). 

20. "Αλνηθηή Δθπαίδεπζε" (http://www.openet.gr/) - ημ πενζμδζηυ βζα ηδκ Ακμζηηή 

ηαζ ελ Απμζηάζεςξ Δηπαίδεοζδ ηαζ ηδκ Δηπαζδεοηζηή Σεπκμθμβία 

21. Mέληνξαο (http://www.pi-schools.gr/publications/mentor/) , πενζμδζηυ ημο 

Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο 

22. Δπηζεώξεζε Δθπαηδεπηηθώλ Θεκάησλ (http://www.pi-

schools.gr/publications/epitheorisi/) , πενζμδζηυ ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο 

23. Παηδαγσγηθή Δπηζεώξεζε (http://www.pee.gr/?page_id=71), ημ πενζμδζηυ ηδξ 

Δθθδκζηήξ Παζδαβςβζηήξ Δηαζνείαξ 

24. Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο http://ediamme.edc.uoc.gr/index.php?id=29,0,0,1,0,0/), 

πενζμδζηυ ημο Παζδαβςβζημφ Σιήιαημξ Γ.Δ. ημο Πακεπζζηδιίμο ηδξ Κνήηδξ. 

 

Πεξηνδηθά Γηεζλή 

Δίκαζ πνμζαάζζια είηε ζηα ιέθδ ημοξ, είηε ιέζς Αηαδδιασηχκ ζδνοιάηςκ (βζα 

πανάδεζβια ιέζς ηδξ Βζαθζμεήηδξ ημο Πακεπζζηδιίμο Μαηεδμκίαξ: 

http://www.lib.uom.gr/). 

Παναδείβιαηα πενζμδζηχκ εθεφεενδξ πνυζααζδξ: 

(http://www.ifets.info/) ηαζ 

The International Review of Research in Open and Distance Learning 

(http://www.irrodl.org/index.php/irrodl).  

http://www.lib.uom.gr/
http://www.edipt.gr/default.aspx?tab=edition&EditionID=150&PublisherID=14
http://www.pi-schools.gr/publications/mentor/
http://www.pi-schools.gr/publications/epitheorisi/
http://www.pi-schools.gr/publications/epitheorisi/
http://www.lib.uom.gr/
http://www.ifets.info/
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl
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Tα εθεφεενδξ πνυζααζδξ πενζμδζηά ζοκζζημφκ επίζδξ ιζα επζθμβή βζα πμθθμφξ 

μνβακζζιμφξ, εεζιμφξ ηαζ επζζηδιμκζηέξ εκχζεζξ (βζα πανάδεζβια δεξ: 

http://www.icaap.org/).  

 

Φεθηαθέο Κνηλόηεηεο (on line) – e-forae θαη discussion lists 

 

Discussion lists 

Ηδζαίηενα ικεία βίκεηαζ βζα ημοξ μιίθμοξ ημο CEDEFOP 

(http://www.trainingvillage.gr/etv/default.asp)  

Δκδεζηηζηά, ακαθένεηαζ μ «υιζθμξ ρδθζαηχκ μιίθςκ» L-Soft (http://www.lsoft.com/) 

ηαεχξ ηαζ μζ  

http://www.h-net.org/  

Yahoo! (http://www.yahoo.com) 

Google (http://www.google.com)  

MySpace (http://www.Myspace.com).  

 

Διιεληθνί ηζηνρώξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηηο ΣΠΔ 

AlfaVita (http://www.alfavita.gr/)  

Έδνα Δηπαίδεοζδξ (http://www.edra.gr/) 

Σεηνάδζμ (http://www.tetradio.gr/) 

Plefsis (http://www.plefsis.gr/)  

eduportal (http://eduportal.gr/) 

ΠΤΛΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

(http://users.sch.gr//georgeatha/) 

Ακάπθμοξ (http://anaplous.tripod.com/) 

e-paideia.net (http://www.e-paideia.net/Vortal/default.asp) 

e-πφθδ εηπαίδεοζδξ (http://www.pekp.gr/)  

Πακεθθήκζμ πμθζηυ Γίηηομ (http://www.sch.gr/) 

Δηπαζδεοηζηή Πφθδ Ν. Ζθείαξ (http://edu.bravepages.com/) 

Δθθδκζηή Δηπαζδεοηζηή Πφθδ (http://www.greekedu.net/) 

Δηπαζδεοηζηή Πφθδ Νμηίμο Αζβαίμο (http://www.epyna.gr/) 

Ζ Δηπαζδεοηζηή Πφθδ ημο ΤΠΔΠΘ (http://www.e-yliko.sch.gr/default.aspx) 

Σεηνάδζμ (http://www.tetradio.gr/) 

http://www.icaap.org/
http://www.trainingvillage.gr/etv/default.asp
http://www.lsoft.com/
http://www.h-net.org/
http://www.yahoo.com/
http://www.google.com/
http://www.myspace.com/
http://www.alfavita.gr/
http://www.edra.gr/
http://www.plefsis.gr/
http://eduportal.gr/
http://anaplous.tripod.com/
http://www.pekp.gr/
http://www.sch.gr/
http://edu.bravepages.com/
http://www.greekedu.net/
http://www.epyna.gr/
http://www.tetradio.gr/
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Edugate (http://www.edugate.gr/) 

Πακεθθήκζμ Γίηηομ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ (http://www.edunet.gr/) 

Πφθδ Πενζααθθμκηζηήξ Δηπαίδεοζδξ http://www.kpe.gr/) 

Γέθονεξ Παζδείαξ (http://www.simotas.org/v3/) 

Πνςημαάειζα Δηπαίδεοζδ ζηδκ ημζκςκία ηδξ πθδνμθμνίαξ 

(http://www.de.sch.gr/kvoutsin) 

Παζδεία. Ο εθθδκζηυξ εηπαζδεοηζηυξ web server  (http://www.pedia.gr/) 

Ακηίαανμ (http://www.antibaro.gr/) 

 

Γηεζλείο ηζηνρώξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηηο ΣΠΔ 

Ακαθένμκηαζ εκδεζηηζηά ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ, ιε ανπζηή ζεθίδα:  

http://www.eep-edu.org/InnService/InnHome.htm   

 

Λνηπό ςεθηαθό πιηθό θαη ςεθηαθέο ππεξεζίεο 

Φεθηαθά βηβιηνπσιεία 

Πανάδεζβια: http://www.amazon.com  

 

Γηεζλείο εθδνηηθνί νίθνη 

Πανάδεζβια: http://www.igi-global.com/about ηαζ http://www.tandf.co.uk/journals/  

Ηζηνρώξνη θαη ππεξεζίεο γηα Web2.0 – Education2.0 

http://del.icio.us/  

http://www.flickr.com/  

http://el.wikipedia.org/  

http://www.facebook.com/  

http://www.myspace.com/  

http://www.youtube.com/  

(http://www.skype.com). 

http://www.edunet.gr/
http://www.de.sch.gr/kvoutsin
http://www.pedia.gr/
http://www.antibaro.gr/
http://www.eep-edu.org/InnService/InnHome.htm
http://www.amazon.com/
http://www.tandf.co.uk/journals/
http://del.icio.us/
http://www.flickr.com/
http://el.wikipedia.org/
http://www.facebook.com/
http://www.myspace.com/
http://www.youtube.com/
http://www.skype.com/
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Μαζήκαηα online  

http://www.w3schools.com  

 (http://www.sch.gr)  

http://www.e-yliko.gr/  

 

Φεθηαθέο δξάζεηο  

Σμ ηίκδια ημο Ακμζπημφ Λμβζζιζημφ/θμβζζιζημφ Ακμζπημφ Κχδζηα:  

http://mathe.ellak.gr/  ηαζ http://www.ellak.gr/    

OLPC (Έκαξ Φμνδηυξ βζα Κάεε Παζδί):  

http://www.ellak.gr/index.php?option=com_openwiki&Itemid=103&id=ellak:ellhnopoi

hsh_ma8htikou_ypologisti.txt  

Φδθζαηυ πάζια: http://www.digitaldivide.net/  

Αζθαθήξ πθμήβδζδ ζημ Γζαδίηηομ: http://www.wiredsafety.org/    

Καηάθμβμζ δζεοεφκζεςκ 

http://www.cpe.gr/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=35 

http://www.alfavita.gr/links.htm 

http://www.w3schools.com/
http://www.sch.gr/
http://www.e-yliko.gr/
http://www.ellak.gr/
http://www.digitaldivide.net/
http://www.wiredsafety.org/
http://www.cpe.gr/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=35
http://www.alfavita.gr/links.htm
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ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Β’ ΔΠΙΠΔΓΟΤ  
 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΥΡΗΔΙ ΣΩΝ ΣΠΔ 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ 
ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ  

ΔΝΟΣΖΣΑ 3: Υξήζε ησλ βαζηθώλ εξγαιείσλ 

πιεξνθνξηθήο, πνιπκεζηθώλ εξγαιείσλ 

θαη ηνπ δηαδηθηύνπ 

                            

3.5(1) ΓΗΓΑΚΟΝΣΑ ΜΔ ΣΖ ΒΟΖΘΔΗΑ 
ΔΠΔΞΔΡΓΑΣΖ ΚΔΗΜΔΝΟΤ  
(Microsoft Word, Write…) 

 

 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ ΟΛΟΚΛΖΡΖ: 25 ώξεο (ζε 
ζύλνιν 50) 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ ΘΔΜΑΣΟ:  5 ώπερ  
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1. Σίηινο 

3.5(1) ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΒΑΗΚΧΝ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ, 

ΠΟΛΤΜΔΗΚΧΝ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΚΑΗ ΣΟΤ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ: 

Γηδάζθνληαο κε ηε βνήζεηα επεμεξγαζηή θεηκέλνπ 

 

2. Μνξθή θαη νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο  

Σμ ιάεδια πνέπεζ ηαηά ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο κα δζελαπεεί ζε ενβαζηήνζμ – εθάπζζηδ 

εεςνία είκαζ απαναίηδηδ (ηονίςξ πνυηεζηαζ βζα ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ,  ημοξ είδμοξ «ηαθέξ 

πναηηζηέξ») ηαζ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδ δζδαζηαθία πμζηίθςκ ακηζηεζιέκςκ.  

 

3. Απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή 

Απαζηείηαζ έκαξ ανζειυξ Ζ/Τ ηαζ έκαξ αζκηεμπνμαμθέαξ ημοθάπζζημκ ή θμβζζιζηυ δζαιμίναζδξ 

μεμκχκ. Πνμθακχξ ζημ ενβαζηήνζμ Πθδνμθμνζηήξ, απαζηείηαζ ζηακυξ ανζειυξ Ζ.Τ. ηαζ 

ζοιααηυηδηα ηςκ εηδυζεςκ ημο πνδζζιμπμζμφιεκμο θμβζζιζημφ. Καθυκ είκαζ κα οπάνπεζ  

δοκαηυηδηα ζφκδεζδξ ηςκ Ζ.Τ. ζημ Γζαδίηηομ. 

Σμκίγεηαζ υηζ ημ πανυκ ιάεδια ζοκμδεφεηαζ ηαζ απυ ρδθζαηυ οθζηυ (ζοκμδεοηζηυ CD ή 

δζεφεοκζδ ζημ Γζαδίηηομ).  

Δπίζδξ κα ημκζζηεί υηζ ημ Microsoft Word δeκ είκαζ ημ ιμκαδζηυ θμβζζιζηυ πανμοζζάζεςκ. Σμ 

Write ημο OpenOffice είκαζ ελίζμο ηαθυ, ακμζπημφ ηχδζηα ηαζ δςνεάκ. Δίκαζ επίζδξ ζοιααηυ 

(αιθίδνμια) ιε ημ Word. 

 

Παναηδνήζεζξ ηεπκζημφ παναηηήνα: ζηδ πνήζδ θμβζζιζημφ «βναθείμο» ηδξ Microsoft ηαζ 

ζδζαίηενα ζημ Word παναηδνμφκηαζ ηα ελήξ: 

 Μεηαλφ εηδυζεςκ οθίζηακηαζ ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ. Μπμνεί μζ κευηενεξ εηδυζεζξ ημο 

θμβζζιζημφ κα πενζθαιαάκμοκ ηαζ κέεξ δοκαηυηδηεξ, μζ μπμίεξ κα ιδκ πενζθαιαάκμκηαζ ζε 

πνμδβμφιεκεξ εηδυζεζξ, υιςξ εζδζηά ζηδκ επελενβαζία ηεζιέκμο μζ αθθαβέξ αοηέξ δεκ 

είκαζ ηυζμ ζδιακηζηέξ απυ έηδμζδ ζε έηδμζδ). Δπίζδξ παναηδνείηαζ, ζε ιενζηέξ 

πενζπηχζεζξ, ιεηαημπίζεζξ, απυ ιεκμφ ζε ιεκμφ, δζαθυνςκ επζθμβχκ ή αηυιδ ηαζ 

ιεηααμθέξ ζηζξ μκμιαζίεξ ηςκ επζθμβχκ αοηχκ. Άνα, πνζκ πνδζζιμπμζδεεί έκα θμβζζιζηυ 

βναθείμο, ηαθυκ είκαζ κα πναβιαημπμζείηαζ μ ζπεηζηυξ έθεβπμξ απυ ημ δζδάζημκηα. 

 Δκίμηε δεκ οθίζηαηαζ δ «πνμξ ηα πίζς ζοιααηυηδηα», δδθαδή δ ζοιααηυηδηα ηςκ ανπείςκ 

πμο πανάβμκηαζ ιε ηάπμζμ θμβζζιζηυ ιε πνμβεκέζηενεξ εηδυζεζξ ημο ζδίμο θμβζζιζημφ. 

Οπυηε πνεζάγεηαζ πνμζμπή ζηζξ «απμεδηεφζεζξ» ανπείςκ. 

 

 

4. Γλσζηηθά πξναπαηηνύκελα 

Οζ επζιμνθμφιεκμζ  πνέπεζ κα βκςνίγμοκ ηζξ θεζημονβίεξ ημο πνδζζιμπμζμφιεκμο επελενβαζηή 

ηεζιέκμο ζηακμπμζδηζηά, ζε επίπεδμ ηέημζμ, χζηε κα ιπμνμφκ κα ημ εκζςιαηχζμοκ 

δδιζμονβζηά ζηδκ ηάλδ πςνίξ αμήεεζα.  
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5. Γηδαθηηθνί θαη Μεηαγλσζηηθνί ηόρνη 

Οζ επζιμνθμφιεκμζ ιέζα απυ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ εκυηδηαξ, εα ιάεμοκ  ηεπκζηέξ ηαζ 

ιεευδμοξ βζα κα πνδζζιμπμζμφκ ημκ επελενβαζηή ηεζιέκμο ζηδ δζδαζηαθία ημοξ. 

Δπίζδξ εα οπάνλεζ ιζα μιμβεκμπμίδζδ ηςκ βκχζεςκ ηςκ επζιμνθςηχκ.  

 

6. Δθηηκώκελε δηάξθεηα 

Ζ εκδεζηηζηή δζάνηεζα βζα ηδκ οθμπμίδζδ ημο πανυκημξ ιαεήιαημξ είκαζ 10 ώξεο.  

 

7. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

Σμ ιάεδια μνβακχκεηαζ βφνς απυ ηνεζξ άλμκεξ: 

 Πανμοζίαζδ παναδεζβιάηςκ πνήζδξ ημο επελενβαζηή ηεζιέκμο ιε ζδζαίηενα 

παναηηδνζζηζηά ηαζ ζογήηδζδ βφνς απυ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ιπμνεί μ επελενβαζηήξ 

ηεζιέκμο κα εκζςιαηςεεί ζηδ δζδαηηζηή δζαδζηαζία.  

 Δηπυκδζδ ενβαζζχκ απυ ηςκ πθεονά ηςκ επζιμνθςηχκ 

 Απμηίιδζδ ηςκ δζδαηηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ ενβαζζχκ ηέημζαξ ιμνθήξ ηαζ ηνζηζηή 

εεχνδζδ ηδξ εκδεπυιεκδξ ζοιαμθήξ ημοξ ζηδ δζδαζηαθία. 

Ο επελενβαζηήξ ηεζιέκμο ιπμνεί κα απμηεθέζεζ έκα πμθφ ζζπονυ ιέζμ («ενβαθείμ») 

δζδαζηαθίαξ, ηαεχξ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ζηδ δζδαζηαθία ιε πμθθμφξ ηαζ πμζηίθμοξ 

ηνυπμοξ. 

Έηζζ δ πνήζδ ημο επελενβαζηή ηεζιέκμο ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ημκ πονήκα βζα ιζα δζδαζηαθία 

ή κα απμηεθέζεζ ημ πεδίμ βζα δναζηδνζυηδηεξ πνμβφικαζδξ ηαζ ελάζηδζδξ (drill and practice) 

– υπςξ εα θακεί ηαζ απυ παναδείβιαηα πμο αημθμοεμφκ. 

 

7.1 Θεσξεηηθά ζηνηρεία θαη αληίινγνο 

Θα πνέπεζ κα ακαθενεεί υηζ ημ Word είκαζ έκα θμβζζιζηυ ημ μπμίμ πνδζζιμπμζείηαζ εονέςξ 

ζηδκ εηπαίδεοζδ. 

Έπμοκ ςζηυζμ δζαηοπςεεί ηαζ ακηζννήζεζξ βζα ηδ πνήζδ ημο: Οζ πενζζζυηενμζ εηπαζδεοηζημί 

ημ πνδζζιμπμζμφκ ηονίςξ βζα βναιιαηεζαηή οπμζηήνζλδ (ιυκμ βζα κα μνβακχζμοκ ηα 

δζαβςκίζιαηα ή ηζξ ενβαζίεξ πμο εα αάθμοκ βζα ημ ζπίηζ). Γίκεηαζ δδθαδή ηαηάπνδζδ εκυξ 

πμθφ ιζηνμφ ιένμοξ ηςκ δοκαημηήηςκ ημο πνάβια πμο απαλζχκεζ εκ ιένεζ ηδκ πνμμπηζηή 

ζοιαμθήξ ημο ζηδ δζδαηηζηή δζαδζηαζία.  

 

7.2  Πξαθηηθέο ζπκβνπιέο γηα ηε ρξήζε ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ 

 Πνμζμπή ζημ ηείιεκμ: πμζυηδηα, ιέβεεμξ, βναιιαημζεζνά. Σμ ηείιεκμ πνέπεζ κα είκαζ  

ακάθμβμ ηδξ ηάλδξ πμο δζδάζημοιε ηαζ ηςκ ακαβκςζηζηχκ ζηακμηήηςκ ηςκ ιαεδηχκ, δδθ. 

ηυζμ αναζυ χζηε κα ιδκ είκαζ δοζακάβκςζημ. 

 Έθεβπμξ ηςκ οπενδεζιχκ (εάκ οπάνπμοκ) χζηε κα είκαζ εκενβμί-επζηαζνμπμζδιέκμζ 

(δδθαδή κα «ηαηεοεφκμοκ» ζηα ανπεία ή ηζξ ζζημζεθίδεξ πμο πνέπεζ). 

 Οζ ήπμζ, μζ εζηυκεξ, δ δζαηυζιδζδ ηαζ ηα πακηυξ είδμοξ εθέ είκαζ ενβαθεία ηαζ ςξ ηέημζα 

πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ 
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 Οπμζαδήπμηε ενβαζία πνχηα ζπεδζάγεηαζ ζημ πανηί (έζης έκα ζηανίθδια) ηαζ ιεηά 

οθμπμζείηαζ ζημ ζπεηζηυ πενζαάθθμκ (θμβζζιζηυ). 

 Μζα πανμοζίαζδ ζηδνίγεζ ημ ιάεδια: δεκ είκαζ ημ ιάεδια. 

 

7.3 Σερληθέο θαη παξαδείγκαηα  

 Δνβαθεία ζπεδίαζδξ βζα drill and practice. 

 Παναημθμφεδζδ αθθαβχκ 

 Υνήζδ μνεμβναθζημφ – βναιιαηζημφ εθέβπμο ηαζ Θδζαονυξ 

 Δζζαβςβή ζπμθίςκ 

 Υνήζδ ελςηενζηχκ ηαζ εζςηενζηχκ οπενδεζιχκ 

 Αλζμπμίδζδ πζκάηςκ 

 οκδοαζιυξ εζηυκαξ ηαζ ηεζιέκμο 

 

7.4  Πξνεγκέλεο ηερληθέο 

 

7.5 Δμαηξεηηθά παξαδείγκαηα: Ση είδνπο άλζξσπνο ήηαλ ν Oliver Cromwell 

What sort of man was Oliver Cromwell?  

 

Introduction  
 

 

Oliver Cromwell was the leader of the Parliamentarians 

during the English Civil War.  With his army, known as the 

New Model Army, he defeated the King, resulting in the 

execution of Charles I in 1649.  Cromwell eventually 

became Lord Protector, accused by some of being 'King in 

all but name'.   

 

In this lesson you are going to examine 

what sort of a man Oliver Cromwell  

THE CHARACTER OF OLIVER CROMWELL  
He was not a man of blood. It was confidently reported, that, in the council of officers, 

it was more than once proposed, 'that there might be a general massacre of all the royal 

party, as the only way to secure the government', but that Cromwell would never 

consent to it; it may be, out of too much contempt of his enemies. In a word, as he had 

all the wickedness against which damnation is denounced, and for which hell-fire is 

prepared, so he had some virtues; and he will be looked upon by posterity as a brave 

bad man.  

Edward Hyde First Earl of Clarendon, True Historical Narrative of the Rebellion and 

Civil Wars in England (1843)  
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Questions 

1. Who wrote this source?  Highlight or change text to red 

2. When was this source written?  Highlight or change text to blue 

3. Is this source primary or secondary? 

 Answer and explanation: 

 

4. What does this source tell you about Cromwell? 

 Answer and explanation: 

 

Conclusion questions 

 

The sources give us a variety of views about Cromwell. 

Give 4 reasons why views about him differ: 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

Visit the following websites to improve your knowledge of Oliver Cromwell. 
 

Cromwell (http://www.cromwell.argonet.co.uk/)  

 
An easy to navigate site that provides some interesting information on Crowell.  The 
section on 'History's verdict' will help you with this lesson. 

 

Article on Oliver Cromwell (http://www.britannica.com/EBchecked/topic/143822/Oliver-Cromwell ) 

 
Huge amounts of information together with some useful images and links.  Quality 
from the online Britannica (http://www.britannica.com/) 

 

Biography of Oliver Cromwell (http://www.britannia.com/history/monarchs/mon48.html) 

 
Overview of Oliver Cromwell's life from http://www.britannica.com/.  A useful site for 
double checking information and details. 

 

The Rise and Rise of Oliver Cromwell (http://www.bbc.co.uk/radio4/sceptred_isle/page/63.shtml)  

 
From the excellent Radio 4 site, this provides details about Cromwell together with 
information about the Civil Wars. 

 

Oliver Cromwell, King Charles I and the English Civil Wars 
(http://freespace.virgin.net/owston.tj/civilwar.htm)  

 
Lots of text based explanation.  With time spent reading through this provides lots of 
information about men. 

 

 
  

 

8. Πξνηεηλόκελα ζπλνδεπηηθά θύιια εξγαζίαο θαη 
πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο. 

 ογήηδζδ ιε ημοξ επζιμνθςηέξ πάκς ζηα παναηηδνζζηζηά ηςκ εθανιμβχκ ιε επελενβαζηή 

ηεζιέκμο. 

 Να γδηδεεί απυ ημοξ επζιμνθςηέξ κα δδιζμονβήζμοκ ιαεήιαηα βζα δζάθμνα εέιαηα 

εηιεηαθθεουιεκμζ ηζξ δοκαηυηδηεξ ημο θμβζζιζημφ πμο εα πνδζζιμπμζήζμοκ. Οζ 

εηπαζδεοηέξ ιπμνμφκ κα γδηήζμοκ επίζδξ απυ ημοξ επζιμνθςηέξ κα επζθέλμοκ ενβαζίεξ 

ημοξ βζα ηαηαπχνδζδ ζημ θάηεθμ οθζημφ (portfolio). 

http://www.cromwell.argonet.co.uk/
http://www.britannica.com/
http://www.britannia.com/history/monarchs/mon48.html
http://www.britannica.com/
http://www.bbc.co.uk/radio4/sceptred_isle/page/63.shtml
http://freespace.virgin.net/owston.tj/civilwar.htm
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Φύιιν εξγαζίαο 1 
Γξαζηεξηόηεηα πξνγύκλαζεο θαη εμάζθεζεο 

Μαζεηέο ‘απξόζπκνη’ ζηε γξαθή 

Γδιζμονβείζηε ζημ Word έκα πενζαάθθμκ πμο εα παναηζκεί ιαεδηέξ πμο ανπζηά θαίκμκηαζ απνυεοιμζ κα αζπμθδεμφκ ιε ημ βναπηυ θυβμ, κα ειπθαημφκ 

έιιεζα ιε αοηυκ. Γζα πανάδεζβια 
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Φύιιν εξγαζίαο 2 

 
02 - ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΛΛΑΓΧΝ 

 

Ακαηίεεηαζ ζημοξ ιαεδηέξ κα οπμαάθμοκ ζηδ δζεφεοκζδ ημο ζπμθείμο έκα ηείιεκμ πμο εα 

πενζθαιαάκεζ ιζα πνυηαζδ βζα ιζα ζπμθζηή εηδήθςζδ πμο πνυηεζηαζ κα ακαθάαμοκ. 

Σμ ηείιεκμ πενκά ζηαδζαηά απυ ημκ έκα ιαεδηή ζημκ άθθμ (ή ακά μιάδεξ απυ ηδ ιζα ζηδκ 

άθθδ) πνμηεζιέκμο κα πνμηαεμφκ αεθηζχζεζξ ή ηνμπμπμζήζεζξ ζημ οπάνπμκ ηείιεκμ μζ μπμίεξ 

εα είκαζ μναηέξ ιέζα απυ ηδκ παναημθμφεδζδ αθθαβχκ (Track changes). Κάεε ιαεδηήξ (ή 

μιάδα) είκαζ ζε εέζδ κα αθέπεζ ημ ζπμθζαζιυ ημο πνμδβμφιεκμο, κα ακηαπμηνίκεηαζ ζε αοηυκ 

ή κα πνμζεέηεζ δζηυ ημο ζπμθζαζιυ. 

 

Παξάδεηγκα 
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Φύιιν εξγαζίαο 3 
 

03 - Γεκηνπξγηθή ζπγγξαθή (story telling) 

 

Ακάβκςζδ ηαζ ζογήηδζδ ζζημνζχκ βναιιέκςκ απυ δυηζιμοξ ζοββναθείξ ιε έιθαζδ ζηδκ 

επζθμβή θέλεςκ, ημκ ηνυπμ μνβάκςζδξ ηδξ ζζημνίαξ, ημκ πνμζςπζηυ ηυκμ πμο δίκεζ μ 

ζοββναθέαξ, ηζξ παναβνάθμοξ ηαζ ηδ δμιή ηςκ πνμηάζεςκ ηαζ ηέθμξ ηδκ ζδέα πμο ημ δζέπεζ. 

Γζα πανάδεζβια ζε έκα ηείιεκμ πμο πενζβνάθεζ έκα ημπίμ μ δάζηαθμξ ζημ δδιμηζηυ ιπμνεί κα 

δχζεζ έιθαζδ ζηα εηθναζηζηά  επίεεηα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ή ζημ πθμφζζμ θελζθυβζμ. 

Έκα ηέημζμ ηείιεκμ είκαζ ημ απυζπαζια πμο αημθμοεεί απυ ημ αζαθίμ «Δθθάδα» ημο Κ. 

Οονάκδ ηαζ ακαθένεηαζ ζε ιζα πενζβναθή ημο Σαΰβεημο. 

..... Πανμοζζάγεηαζ ζηδνζβιέκμξ ζε ηεξάζηηεο, ζπκπαγείο πθαβζέξ, πανόιμζεξ ιε ζηδνίβιαηα 

ηεζπώκ, πνώιαημξ ιμα ηαζ ιμθοαέκζμο, ηαζ «μζ ημνθέξ ημο, πμο έπμοκ ζπήιαηα ποναιίδςκ 

λεηόαμκηαζ ζημ γαιαλό μονακό θαηαθάζαξα ηαζ ζθιεξά. Γεκ οπάνπμοκ, όπςξ ζοιααίκεζ ι' 

άθθα ρδθά αμοκά, κηθξόηεξεο αμοκμζεζνέξ κα ημκ ιζζμηνύαμοκ ηαζ κα ειπμδίγμοκ κ’ αβηαθζάζεζ 

ηακείξ ιε ιζα ιαηζά μθόηθδνμ ημ ύρμξ ημο. Από ηδκ ημζθάδα ηδξ πάνηδξ, όπμο ηάκεζ θηδίζηνπο 

εθζβιμύξ μ Δονώηαξ, ηαζ πμο απθώκεηαζ ζα ιζα εάθαζζα πναζζκάδαξ, μ Σαΰβεημξ ζδηώκεηαζ 

αλεκπόδηζηνο, ίζηνο, ώξηκνο ηαζ δπλαηόο ιε ιζα πενήθακδ ακάηαζδ - ίζαιε ημ ύρμξ ηςκ 

πζμκμζηεπαζιέκςκ ημνοθώκ ημο.... 

Ακ πάθζ ημ ηείιεκμ πενζθαιαάκεζ δνάζδ ιπμνεί κα δμεεί έκα template δδιζμονβζηήξ 

ζοββναθήξ (ιε ζοιαμοθέξ βζα ημκ ηίηθμ, ημοξ παναηηήνεξ, ηδκ πθμηή, ηδκ έκανλδ ηαζ ημ 

ηεθείςια). 
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Οθμηθδνχκμκηαξ ημ πνχημ βνάρζιμ μνβακχζηε ηδκ «ηνίζδ» ημο ένβμο. Σδκ ηνίζδ εα ηάκμοκ 

μζ ζοιιαεδηέξ πμο εα ηάκμοκ αθθαβέξ ή εα δζαηοπχζμοκ πνμηάζεζξ ιέζα απυ ημ Word. Λυβς 

ηδξ έιθαζδξ πμο εα δμεεί ζηδ πνήζδ θελζθμβίμο ζοκζζηάηαζ εονεία πνήζδ ηςκ ενβαθείςκ 

Spellcheck ηαζ Thesaurus. Οζ ακαεεςνήζεζξ παναημθμοεμφκηαζ ιέζα απυ ηδ δοκαηυηδηα ηδξ 

παναημθμφεδζδξ αθθαβχκ. 

 

 

Ακ οπάνπεζ δοκαηυηδηα πνμζηίεεηαζ ηαζ δ πανάιεηνμξ ημο πενζηεζιέκμο (δδιζμονβία 

ελςθφθθμο, βναιιαημζεζνέξ, εζζαβςβή βναθζηχκ, ανίειδζδ ζεθίδςκ, πνςιαηζζιυξ ηθπ) 
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Φύιιν Δξγαζίαο 4 

 

04 - Δηζαγσγή ζρνιίσλ θαη ηζηνξηθέο αλαθνξέο 

 

Με δζαεέζζιμ έκα ηείιεκμ ζε ρδθζαηή ιμνθή (ιζα ζφκημιδ ζζημνία ή απυζπαζια απυ έκα 

αζαθίμ).  

Ο δζδάζηςκ ιπμνεί κα ηάκεζ Highlight ζημ δφζημθμ θελζθυβζμ ηαζ κα ηάκεζ πνήζδ ημο Insert 

Comments ή ηδ δοκαηυηδηα Screen Tips (ακάθμβα ιε ηδ version πμο πνδζζιμπμζείηε) ηαηά 

ηδκ εζζαβςβή οπενδεζιχκ βζα κα δχζεζ ημκ μνζζιυ ημοξ. Μεηά μζ ιαεδηέξ δζααάγμκηαξ ηαζ 

αθέπμκηαξ ηζξ εκημπζζιέκεξ θέλεζξ, πςνίξ ηθζη, ιπμνμφκ ζε ακαδουιεκα πανάεονα κα αθέπμοκ 

ημ οπμζηδνζηηζηυ οθζηυ πμο έπεζ πνμζεέζεζ μ δζδάζηςκ. 

Οζ ιαεδηέξ ιπμνεί κα γδηδεεί κα εζζαβάβμοκ ηζ εηείκμζ ζπυθζα μνίγμκηαξ ηζξ δφζημθεξ θέλεζξ 

πμο εεςνμφκ αοημί πνδζζιμπμζχκηαξ έκα online θελζηυ ηάηζ πμο ελμζηεζχκεζ ημοξ ιαεδηέξ ιε 

ηδ πνήζδ ηέημζςκ θελζηχκ ηαζ πανέπεζ οπμζηήνζλδ βζα ιεθθμκηζηή ζοββναθή ενβαζζχκ. 

Ζ ζδέα ιπμνεί κα επεηηαεεί ζημ κα δμεμφκ επίζδξ (ακ ημ ηείιεκμ πνμζθένεηαζ) ζζημνζηέξ 

ακαθμνέξ. Γζα πανάδεζβια ζε έκα ηείιεκμ ημο Μαηνοβζάκκδ κα δμεμφκ πνυζεεηεξ ακαθμνέξ 

(πένα απυ ηζξ άβκςζηεξ θέλεζξ) ζε πθδνμθμνίεξ βζα πνυζςπα πμο πανμοζζάγμκηαζ ζημ ηείιεκμ 

ή κα παναπέιπεζ ημ ζπυθζμ ζε ζοβηεηνζιέκδ ζεθίδα ζημ δίηηομ ηθπ. πςνίξ κα δζαηυπηεηαζ δ 

νμή ημο ηεζιέκμο. 

Δπίζδξ δ ηαηηζηή αοηή ιπμνεί κα οζμεεηδεεί ζε πενζπηχζεζξ ζηζξ μπμίεξ μζ ιαεδηέξ ηνίκμοκ 

ηδκ ενβαζία ζοιιαεδηχκ ημοξ. 
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Φύιιν Δξγαζίαο 5 
 

05 - ΥΡΖΖ ΤΠΔΡΓΔΜΧΝ 

 

Πμθθέξ θμνέξ υηακ δίκεηαζ ηάπμζμ οθζηυ βζα έκα εέια ζημοξ ιαεδηέξ, αοηυ ζοκμδεφεηαζ απυ 

μδδβίεξ βζα πνυζααζδ ζε πθδνμθμνίεξ πμο δεκ εα ιπμνμφζακ κα ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζημ 

θοθθάδζμ. Οζ μδδβίεξ αοηέξ ιπμνεί κα είκαζ οπυ ηδ ιμνθή πνμηεζκυιεκδξ αζαθζμβναθίαξ ή 

ηάπμζεξ δζεοεφκζεζξ ζημ δίηηομ ηθπ. 

Ζ πνήζδ ηςκ ππεξδεζκώλ ιπμνεί κα θένεζ ημοξ ιαεδηέξ ζε άιεζδ επαθή ιε ιζα ζεζνά απυ 

πδβέξ ηςκ μπμίςκ δ πνυζααζδ αθθζχξ εα ήηακ απυ δφζημθδ ιέπνζ απαβμνεοηζηή. 

ε έκα ιάεδια ζζημνίαξ δίκεηε έκα ηείιεκμ ζπεηζηυ ιε ημ πνυζςπμ ή ημ βεβμκυξ πμο ιεθεηάηε 

βζα κα αμδεήζεηε ημοξ ιαεδηέξ. 

Μπμνεί κα εζζαβάβεηε οπενδεζιμφξ ζε εζηυκεξ ζπεηζηέξ ιε ημ εέια (πνμζςπμβναθίεξ ημο 

ήνςα, πίκαηεξ γςβναθζηήξ πμο ακαθένμκηαζ ζημ βεβμκυξ) ή αηυιδ ηαζ ζε δπδηζηά 

κημημοιέκηα ακ ημ εέια έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδ κευηενδ ζζημνία (ακαημζκςεέκηα, δζαββέθιαηα, 

ηθπ) 

Ακ ζημ ηείιεκμ βίκμκηαζ ακαθμνέξ βζα έκα ιένμξ ημ μπμίμ πμθθμί ιαεδηέξ δεκ έπμοκ πμηέ 

επζζηεθηεί είκαζ εφημθμ κα οπεν-ζοκδεεεί ημ υκμια αοηυ άιεζα ιε ιζα ζπεηζηή δζεφεοκζδ ζημ 

δίηηομ. Σμ ίδζμ ιπμνεί κα βίκεζ ιε έκακ ζοββναθέα ηαζ ιε άιεζδ ζφκδεζδ ζε ιζα αζμβναθία ημο 

ηθπ. 

Ο οπενδεζιυξ ιπμνεί κα ακαθένεηαζ επίζδξ ζε αοεεκηζηέξ πδβέξ (αοεεκηζηά πεζνυβναθα ή 

ρδθζμπμζδιέκμ οθζηυ αζαθίςκ) 
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06 - ΥΡΖΖ ΠΗΝΑΚΧΝ – ΔΗΑΓΧΓΖ ΓΡΑΦΗΚΧΝ – ΤΠΔΡΓΔΜΟΗ 

 

ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΟΤ ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟΤ 

 

 
 

Εδηείηαζ απυ ημοξ ιαεδηέξ κα ηαηαζηεοάζμοκ έκακ πίκαηα πμο ηα ηεθζά ημο εα πνδζζιεφζμοκ 

ςξ πχνμξ βζα ηάεε ιένα ημο ιήκα. ε ηάεε ηεθί εα ιπεζ δ ακηίζημζπδ διενμιδκία ηαζ 

ακηίζημζπα ιζα εζηυκα ή έκα ιζηνυ ηείιεκμ βζα έκα βεβμκυξ πμο ζοκδέεηαζ ιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ 

ιένα (εμνηαγυιεκμξ άβζμξ, ιζα εεκζηή βζμνηή, έκα παθαζυηενμ βεβμκυξ πμο  έβζκε ηδκ ίδζα ιένα, 

ιζα δζμνβάκςζδ, ημ βεκέεθζμ ιζαξ ιεβάθδξ πνμζςπζηυηδηαξ. Σμ ηείιεκμ ή δ εζηυκα εα είκαζ 

ζφκδεζιμξ πνμξ ιζα άθθδ ζεθίδα, εζηυκα, πάνηδ, ανπείμ ήπμο ή video ηθπ. (Γζαεειαηζηυηδηα). 

Παναθθαβή ηδξ πζμ πάκς ζδέαξ εα ιπμνμφζε κα είκαζ έκα ακηίζημζπμ διενμθυβζμ πμο κα 

πενζθαιαάκεζ ηζξ βεκέεθζεξ διένεξ υθςκ ηςκ ιαεδηχκ ημο ηιήιαημξ ή ηζξ διένεξ ηδξ 

μκμιαζηζηήξ εμνηήξ ηυζμ ηςκ ιαεδηχκ υζμ ηαζ ηςκ ηαεδβδηχκ ημοξ. 
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07 - WORD ΚΑΗ ΗΣΟΡΗΑ 

 

 

Σα ιαεήιαηα αοημφ ημο είδμοξ επζηνέπμοκ ζημοξ δζδάζημκηεξ κα εκεαννφκμοκ ηδκ ακάπηολδ 

ααζζηχκ δελζμηήηςκ ζηδ πνήζδ ηεπκμθμβζχκ ιέζα απυ ηδ ιεθέηδ ηδξ ζζημνίαξ. 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ: Ζ ΥΡΖΖ ΣΖ ΠΡΟΠΑΓΑΝΓΑ ΣΟ Β ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΔΜΟ 

 

Λέβεηαζ υηζ μ Β Παβηυζιζμξ πυθειμξ έθααε πχνα ζε ιζα ζεζνά απυ 

δζαθμνεηζηά ιέηςπα ηαζ αοηυ υπζ ιε ηδκ έκκμζα δζαθμνεηζηχκ 

βεςβναθζηχκ πενζμπχκ, αθθά ιε ηδκ έκκμζα υηζ ηαζ άθθεξ υρεζξ ημο 

πμθέιμο οπήνλακ ζδζαίηενα ζδιακηζηέξ. Γζα πανάδεζβια, αθίζεξ υπςξ δ 

δζπθακή πνδζζιμπμζήεδηακ ηαηά ηυνμ (αοηή απυ ημοξ Βνεηακμφξ) βζα 

πνμπαβακδζζηζημφξ θυβμοξ. Δδχ εα ιπμνμφζακ κα απακηδεμφκ απυ ημοξ 

ιαεδηέξ ενςηήιαηα υπςξ: πμζμ είκαζ ημ ιήκοια πμο εέθεζ κα πενάζεζ δ 

αθίζα ή ηζ αζζεήιαηα δδιζμονβμφζε, εκδεπμιέκςξ, ζημοξ Βνεηακμφξ. 

 

Με αθμνιή αοηή ηδ ζογήηδζδ, δίκεηαζ δ εοηαζνία κα πνμπςνήζμοκ μζ ιαεδηέξ ααεφηενα ζημ 

εέια ηδξ πνμπαβάκδαξ ηαζ κα απμπεζναεμφκ κα δδιζμονβήζμοκ ιυκμζ ημοξ έκα ζπεηζηυ 

πνμπαβακδζζηζηυ ηείιεκμ. 

 

Γίκεηαζ ζε Word δ θςημβναθία. Οζ ιαεδηέξ ηαθμφκηαζ κα 

απακηήζμοκ ζε ιζα ζεζνά απυ ενςηήιαηα ζπεηζηά ιε ημ πνυζςπμ πμο 

εζημκίγεηαζ, ιε ημ πμο ηνααήπηδηε δ θςημβναθία, ημοξ θυβμοξ βζα 

ημοξ μπμίμοξ ημ πνυζςπμ αοηυ ανζζηυηακ εηεί ηαεχξ ηαζ βζα ημ ηζ 

ιπμνεί κα ζηέθηεηαζ έκαξ βενιακυξ, έκαξ βάθθμξ ή έκαξ ανεηακυξ ηδξ 

επμπήξ αθέπμκηαξ ηδ θςημβναθία. Εδηείηαζ ζηδ ζοκέπεζα κα 

δδιζμονβήζμοκ ζε μιάδεξ ζημ Word ηνία πυζηεν, έκα βζα ηάεε 

δζαθμνεηζηή μπηζηή βςκία, χζηε κα ελοπδνεηείηαζ δ πνμπαβάκδα ηδξ 

ηάεε εκδζαθενυιεκδξ πθεονάξ. 
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Φύιιν Δξγαζίαο 8 
 

08 – Γεσγξαθία – Δκείο θη ν θόζκνο – Υξήζε ηνπ WordArt 

 

ΓΝΧΡΗΜΗΑ ΜΔ ΑΛΛΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ 

 

Εδηείηαζ απυ ημοξ ιαεδηέξ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ηα ενβαθεία πεδίαζδξ ηαζ WordArt 

πνμηεζιέκμο κα δδιζμονβήζμοκ ζε ιζα ζεθίδα μνζγυκηζμο πνμζακαημθζζιμφ, πςνζζιέκδ ζε 4 

ζηήθεξ, έκα δζαθδιζζηζηυ θοθθάδζμ βζα έκακ μπμζμδήπμηε πνμμνζζιυ ηδξ δζηήξ ημοξ επζθμβήξ. 

Σμ θοθθάδζμ εα πνέπεζ ζε ηάεε ζηήθδ κα πενζέπεζ ζοβηεηνζιέκεξ πθδνμθμνίεξ: 

1. Μζα πενζβναθή ημο ηαλζδζςηζημφ πνμμνζζιμφ (1
δ
 ζηήθδ) 

2. Πνμηάζεζξ βζα δναζηδνζυηδηεξ ακαροπήξ – ροπαβςβίαξ πμο πνμζθένμκηαζ ζηδκ 

πενζμπή (2
δ
 ζηήθδ). 

3.  Σζ εθυδζα πνέπεζ κα έπεζ ιαγί ημο μ ηαλζδζχηδξ (3
δ
 ζηήθδ). 

4. οζηάζεζξ ιεηαηίκδζδξ: (Πθδνμθμνίεξ βζα ημ πςξ ιπμνεί κα θηάζεζ ζημκ πνμμνζζιυ 

ηαζ αθμφ θηάζεζ εηεί ζηδ ζοκέπεζα πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ ιεηαηζκήζεζξ ημο ζηδ βφνς 

πενζμπή) (4
δ
 ζηήθδ). 
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Φύιιν Δξγαζίαο 9 
 

09 – ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ 

 

 
 

Μπμνείηε κα εκεαννφκεηε ημ εκδζαθένμκ ηςκ ιαεδηχκ ζαξ βζα ηδ δδιμζζμβναθία 

«εηδίδμκηαξ» ιζα εθδιενίδα βναιιέκδ απυ αοημφξ. 

Υνήζζια ενβαθεία εα ιπμνμφζακ κα είκαζ ιζα ρδθζαηή θςημβναθζηή ιδπακή, ηα νεπμνηάγ πμο 

ιπμνμφκ κα πάνμοκ μζ ίδζμζ μζ ιαεδηέξ, ημ δζαδίηηομ. 

Μζα μιζθία πμο εα βίκεζ ζημ πχνμ ημο ζπμθείμο, βζα πανάδεζβια είκαζ ηαθή αθμνιή βζα κα 

βνάρμοκ βζα ημ ηζ είδακ (πμζμξ, ηζ, πμο, πυηε, βζαηί). Κάπμζμζ ιπμνμφκ κα πάνμοκ ιζα ζφκημιδ 

ζοκέκηεολδ απυ ημκ μιζθδηή.  

Έκα βεβμκυξ ηδξ επζηαζνυηδηαξ (ππ μζ πνυζθαηεξ πονηαβζέξ) ιπμνεί επίζδξ κα απμηεθέζεζ 

αθμνιή βζα ηδκ πνχηδ ζεθίδα ηδξ εθδιενίδαξ (πθδνμθμνίεξ απυ ημ δίηηομ, ζπεηζηέξ 

θςημβναθίεξ, έηηθδζδ βζα ζοβηέκηνςζδ ζπμθζηχκ εζδχκ πμο εα ζηαθμφκ ζε ιαεδηέξ ηςκ 

πενζμπχκ ηθπ). 

Αλζμπμίδζδ ηςκ δοκαημηήηςκ ηςκ πζκάηςκ, πθαζζίμο ηεζιέκμο, οπενδεζιχκ (βζα πενίπηςζδ 

online εθδιενίδαξ). 
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Φύιιν Δξγαζίαο 10 
 

10 – ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΛΔΞΗΚΟΤ ΟΡΧΝ 

ΤΠΔΡΓΔΜΟΗ  ΠΟΤ ΜΔΣΑΦΔΡΟΤΝ Δ ΝΔΔ ΘΔΔΗ ΜΔΑ ΣΟ ΚΔΗΜΔΝΟ 

  

 

Μεηά ημ πέναξ ιζαξ εκυηδηαξ, έζης ζηδ βεςιεηνία, ιπμνεί κα βίκεζ ιζα ζοβηεκηνςηζηή 

πανμοζίαζδ υθςκ ηςκ ζπεηζηχκ υνςκ ηδξ εκυηδηαξ (βζα πανάδεζβια έκκμζεξ υπςξ φρμξ, αάζδ, 

δζάιεζμξ, δζπμηυιμξ, ζζυπθεονμ ηνίβςκμ, ζζμζηεθέξ ηθπ) ιε ηδ ιμνθή ηεζιέκμο εκυξ 

«θελζημφ» υνςκ. 

Σμπμεεημφκηαζ μζ κέμζ υνμζ ζε αθθααδηζηή ζεζνά. Γζα ηάεε έκακ οπάνπεζ παναηάης ζημ 

ηείιεκμ δ ενιδκεία ημο. Με ηδ πνήζδ ζεθζδμδεζηηχκ εζζάβεηαζ ζε ηάεε θέλδ οπενδεζιυξ, μ 

μπμίμξ ιε ηδκ εκενβμπμίδζή ημο, ιεηαθένεζ ημκ ακαβκχζηδ ζε εηείκδ ηδ εέζδ ημο ηεζιέκμο, 

υπμο ανίζηεηαζ δ ενιδκεία ημο υνμο. 

Σμ θελζηυ αοηυ ειπθμοηίγεηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζπμθζηήξ πνμκζάξ ηάεε θμνά πμο έπεζ 

μθμηθδνςεεί ιζα εκυηδηα ιε ηδκ πνμζεήηδ κέςκ υνςκ. 
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9. Δπεθηάζεηο 

Δκδεπμιέκςξ ζοκδοαζηζηά ιε άθθα θμβζζιζηά – αηυιδ ηαζ εηπαζδεοηζηυ θμβζζιζηυ – πθήνδξ 

μνβάκςζδ ιζαξ δζδαζηαθίαξ (εκυξ ζεκανίμο) ιε ηδ αμήεεζα πνήζδξ επελενβαζηή ηεζιέκμο. 

 

Μηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε: ηα Google Apps for Education 

H Google πνμζθένεζ ιζα ζεζνά ενβαθείςκ βζα δδιζμονβία «ημζκυπνδζηςκ εββνάθςκ» 

(ζοκενβαηζηή δζαπείνζζδ εββνάθςκ), ηονίςξ βζα υζεξ ηαζ υζμοξ έπμοκ θμβανζαζιυ (account) 

ζημ gmail : 

  

 

 

Δηηυξ ημφηςκ υιςξ, δ Google, έπεζ δδιζμονβήζεζ ιζα ζεζνά ενβαθείςκ ηαζ πενζααθθυκηςκ βζ 

ηδ ζηήνζλδ ηςκ ζπμθείςκ ηαζ ηδξ ιάεδζδξ βεκζηυηενα. 

Σα πενζαάθθμκηα αοηά ανίζημκηαζ ζηδ δζεοεοκζδ:  

 

 

Σα πενζαάθθμκηα ηαζ ενβαθεία αοηά πνμζθένμοκ πμθθέξ δοκαηυηδηεξ ζημοξ εηπαδεοηζημφξ ηαζ 

ηα ζπμθεία. 

Πνμηείκεηαζ ζημοξ εηπαζδεουιεκμοξ επζιμνθςηέξ κα δζενεοκήζμοκ ηζξ δοκαηυηδηεξ ηςκ 

Google docs ηαζ Google Apps for Education. 

 

10. Βηβιηνγξαθία – Αλαθνξέο  - πξόζζεην πιηθό 

1.  Bangert-Drowns, R. (19930. The Word processor as an instructional tool: a meta-analysis of 

Word processing in writing instruction. Review of Educational Research Vol. 63, No. 1, pp. 69-

93. 
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Μεθέηδ πμο ακαδεζηκφεζ ηδ ζοιαμθή ημο επελενβαζηή ηεζιέκμο ζηδ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ 

ημο βναπημφ θυβμο ηςκ ιαεδηχκ. 

 

2. Lam, F. S., & Pennington, M. (1995). The computer vs. the pen: a comparative study of 

Word processing in a Hong Kong secondary classroom. Computer Assisted Language 

Learning, v.8(1), pp. 75-92. 

Μεθέηδ ιαεδηχκ ηδξ δεοηενμαάειζαξ ηδξ ζοιαμθήξ ημο επελενβαζηή ηεζιέκμο ζηδκ έηεεζδ 

ςξ πνμξ ημ πενζεπυιεκμ, ηδκ μνβάκςζδ, ημ θελζθυβζμ, ηδ πνήζδ ηδξ βθχζζαξ. 

 

3. http://www.fsdb.k12.fl.us/rmc/tutorials/office.html εθίδα ιε πθμφζζμ οθζηυ ζπεηζηά ιε ηδ 

πνήζδ ηςκ θμβζζιζηχκ ημο Microsoft Office. 

 

4. http://teach.fcps.net/talk/index2.asp?nav=content πέδζα ιαεδιάηςκ εη ηςκ μπμίςκ πμθθά 

είκαζ ααζζζιέκα ζηδ πνήζδ ημο Word. 

 

5. http://t4.jordan.k12.ut.us/t4/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=35 

Κάπμζεξ ζδέεξ βζα ημ πχξ ιπμνεί ηακείξ κα πνδζζιμπμζήζεζ ημ Word ζηδκ ηάλδ ηαζ ζφκδεζιμζ 

ζε άθθεξ ζπεηζηέξ ζεθίδεξ. 

 

11. Γισζζάξην θαη επξεηήξην όξσλ  

Δπελήβδζδ εκδεπυιεκςκ εζδζηχκ, ηεπκζηχκ υνςκ ηθπ. 

 

12. Λνηπά (άιια, κε-θαηεγνξηνπνηήζηκα ζηνηρεία) 

Πνμηεζκυιεκεξ ενβαζίεξ βζα ελάζηδζδ (ενβαζία εηηυξ ςνανίμο ιαεδιάηςκ, «ζημ ζπίηζ»), βζα 

ημ portfolio ηθπ. 

http://www.fsdb.k12.fl.us/rmc/tutorials/office.html
http://teach.fcps.net/talk/index2.asp?nav=content
http://t4.jordan.k12.ut.us/t4/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=35
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ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Β’ ΔΠΙΠΔΓΟΤ  
 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΥΡΗΔΙ ΣΩΝ ΣΠΔ 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ 
ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ  

ΔΝΟΣΖΣΑ 3: Υξήζε ησλ βαζηθώλ εξγαιείσλ 

πιεξνθνξηθήο, πνιπκεζηθώλ εξγαιείσλ 

θαη ηνπ δηαδηθηύνπ 

                            

3.5(2) ΓΗΓΑΚΟΝΣΑ ΜΔ ΣΖ ΒΟΖΘΔΗΑ 
ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΩΝ ΦΤΛΛΩΝ  

(Excel, CALC,…) 

 

 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ ΟΛΟΚΛΖΡΖ: 40 ώξεο (ζε 
ζύλνιν 50) 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ ΘΔΜΑΣΟ:  5 ώπερ  
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1. Σίηινο 

3.5(2) ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΒΑΗΚΧΝ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ, 

ΠΟΛΤΜΔΗΚΧΝ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΚΑΗ ΣΟΤ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ: 

Γηδάζθνληαο κε ηε βνήζεηα ινγηζκηθνύ ππνινγηζηηθώλ θύιισλ 

 

2. Μνξθή θαη νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο  

Σμ ιάεδια πνέπεζ ηαηά ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο κα δζελαπεεί ζε ενβαζηήνζμ – εθάπζζηδ 

εεςνία είκαζ απαναίηδηδ (ηονίςξ πνυηεζηαζ βζα ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ,  ημοξ είδμοξ «ηαθέξ 

πναηηζηέξ»), ηαζ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδ δζδαζηαθία πμζηίθςκ ακηζηεζιέκςκ ιε 

έιθαζδ ζηα ιαεδιαηζηά.  

 

3. Απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή 

Απαζηείηαζ έκαξ ανζειυξ Ζ/Τ ηαζ έκαξ αζκηεμπνμαμθέαξ ημοθάπζζημκ ή θμβζζιζηυ δζαιμίναζδξ 

μεμκχκ. Πνμθακχξ ζημ ενβαζηήνζμ Πθδνμθμνζηήξ, απαζηείηαζ ζηακυξ ανζειυξ Ζ.Τ. ηαζ 

ζοιααηυηδηα ηςκ εηδυζεςκ ημο πνδζζιμπμζμφιεκμο θμβζζιζημφ. Καθυκ είκαζ κα οπάνπεζ  

δοκαηυηδηα ζφκδεζδξ ηςκ Ζ.Τ. ζημ Γζαδίηηομ. 

Σμκίγεηαζ υηζ ημ πανυκ ιάεδια ζοκμδεφεηαζ ηαζ απυ ρδθζαηυ οθζηυ (ζοκμδεοηζηυ CD ή 

δζεφεοκζδ ζημ Γζαδίηηομ).  

Δπίζδξ κα ημκζζηεί υηζ ημ Microsoft Excel δeκ είκαζ ημ ιμκαδζηυ θμβζζιζηυ οπμθμβζζηζηχκ 

θφθθςκ. Σμ CALC ημο OpenOffice είκαζ ελίζμο ηαθυ, ακμζπημφ ηχδζηα ηαζ δςνεάκ. Δίκαζ 

επίζδξ ζοιααηυ (αιθίδνμια) ιε ημ Microsoft Excel.  

 

Παναηδνήζεζξ ηεπκζημφ παναηηήνα: ζηδ πνήζδ θμβζζιζημφ «βναθείμο» ηδξ Microsoft ηαζ 

ζδζαίηενα ζημ Excel παναηδνμφκηαζ ηα ελήξ: 

 Μεηαλφ εηδυζεςκ οθίζηακηαζ ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ. Μπμνεί μζ κευηενεξ εηδυζεζξ ημο 

θμβζζιζημφ κα πενζθαιαάκμοκ ηαζ κέεξ (ζδιακηζηέξ) δοκαηυηδηεξ, μζ μπμίεξ κα ιδκ 

πενζθαιαάκμκηαζ ζε πνμδβμφιεκεξ εηδυζεζξ (εκχ, βζα πανάδεζβια, ζηδκ επελενβαζία 

ηεζιέκμο οπάνπμοκ θζβυηενεξ ζδιακηζηέξ αθθαβέξ απυ έηδμζδ ζε έηδμζδ). Δπίζδξ 

παναηδνείηαζ, ζε ιενζηέξ πενζπηχζεζξ, ιεηαημπίζεζξ, απυ ιεκμφ ζε ιεκμφ, δζαθυνςκ 

επζθμβχκ ή αηυιδ ηαζ ιεηααμθέξ ζηζξ μκμιαζίεξ ηςκ επζθμβχκ αοηχκ. Άνα, πνζκ 

πνδζζιμπμζδεεί έκα θμβζζιζηυ βναθείμο, ηαθυκ είκαζ κα πναβιαημπμζείηαζ μ ζπεηζηυξ 

έθεβπμξ απυ ημ δζδάζημκηα. 

 Δκίμηε δεκ οθίζηαηαζ δ «πνμξ ηα πίζς ζοιααηυηδηα», δδθαδή δ ζοιααηυηδηα ηςκ ανπείςκ 

πμο πανάβμκηαζ ιε ηάπμζμ θμβζζιζηυ ιε πνμβεκέζηενεξ εηδυζεζξ ημο ζδίμο θμβζζιζημφ. 

Οπυηε πνεζάγεηαζ πνμζμπή ηζξ «απμεδηεφζεζξ» ανπείςκ. 

 

4. Γλσζηηθά πξναπαηηνύκελα 

Οζ επζιμνθμφιεκμζ  πνέπεζ κα βκςνίγμοκ ηζξ θεζημονβίεξ ημο πνδζζιμπμζμφιεκμο θμβζζιζημφ  

οπμθμβζζηζηχκ θφθθςκ ζηακμπμζδηζηά, ζε επίπεδμ ηέημζμ, χζηε κα ιπμνμφκ κα ημ 

εκζςιαηχζμοκ δδιζμονβζηά ζηδ δζδαηηζηή πνάλδ πςνίξ αμήεεζα.  
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5. Γηδαθηηθνί θαη Μεηαγλσζηηθνί ηόρνη 

Οζ επζιμνθμφιεκμζ ιέζα απυ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ εκυηδηαξ, εα ιάεμοκ  ηεπκζηέξ ηαζ 

ιεευδμοξ βζα κα πνδζζιμπμζμφκ θμβζζιζηυ οπμθμβζζηζηχκ θφθθςκ ζηδ δζδαζηαθία ημοξ. 

Δπίζδξ εα οπάνλεζ ιζα μιμβεκμπμίδζδ ηςκ βκχζεςκ ηςκ επζιμνθςηχκ.  

 

6. Δθηηκώκελε δηάξθεηα 

Ζ εκδεζηηζηή δζάνηεζα βζα ηδκ οθμπμίδζδ ημο πανυκημξ ιαεήιαημξ είκαζ 5 ώξεο.  

 

7. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

Σμ ιάεδια μνβακχκεηαζ βφνς απυ ηνεζξ άλμκεξ: 

 Πανμοζίαζδ παναδεζβιάηςκ πνήζδξ οπμθμβζζηζηχκ θφθθςκ ιε ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά 

ηαζ ζογήηδζδ βφνς απυ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ηα οπμθμβζζηζηά θφθθα ιπμνμφκ κα 

εκζςιαηςεμφκ ζηδ δζδαηηζηή δζαδζηαζία.  

 Δηπυκδζδ ενβαζζχκ απυ ηςκ πθεονά ηςκ επζιμνθςηχκ 

 Απμηίιδζδ ηςκ δζδαηηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ οπμθμβζζηζηχκ θφθθςκ ηαζ ηνζηζηή 

εεχνδζδ ηςκ εκδεπμιέκςκ πνήζεςκ ημοξ ζηδ δζδαζηαθία. 

Σμ θμβζζιζηυ οπμθμβζζηζηχκ θφθθςκ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ έκα πμθφ ζζπονυ ιέζμ 

(«ενβαθείμ») δζδαζηαθίαξ, ηαεχξ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ζηδ δζδαζηαθία ιε πμθθμφξ ηαζ 

πμζηίθμοξ ηνυπμοξ. 

Έηζζ δ πνήζδ ηςκ οπμθμβζζηζηχκ θφθθςκ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ημκ πονήκα βζα ιζα 

δζδαζηαθία ή κα απμηεθέζεζ ημ πεδίμ βζα δναζηδνζυηδηεξ πνμβφικαζδξ ηαζ ελάζηδζδξ (drill 

and practice) – υπςξ εα θακεί ηαζ απυ παναδείβιαηα πμο αημθμοεμφκ. 

 

7.1 Θεσξεηηθά ζηνηρεία θαη αληίινγνο 

Θα πνέπεζ κα ακαθενεεί υηζ ημ Excel ίζςξ είκαζ έκα θμβζζιζηυ ημ μπμίμ δεκ πνδζζιμπμζείηαζ 

εονέςξ ζηδκ εηπαίδεοζδ. 

Έπμοκ ςζηυζμ δζαηοπςεεί ηαζ ακηζννήζεζξ βζα ηδ πνήζδ ημο: υηζ βζα πανάδεζβια απμηνφπηεζ 

ηδ ιαεδιαηζηή δζάζηαζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ υηακ μζ ιαεδηέξ ηα θφκμοκ ζημ πενζαάθθμκ ημο. 

Πμθθμί ελ άθθμο εεςνμφκ ηδ πνήζδ οπμθμβζζηζηχκ θφθθςκ ςξ ηάηζ πμο δφζημθα ιπμνεί κα 

εθανιμζηεί ζηδκ ηάλδ.  

 

7.2  Πξαθηηθέο ζπκβνπιέο γηα ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηηθώλ θύιισλ 

 Πνμζμπή ζημ ιέβεεμξ ηςκ ηεθζχκ ηαζ ζηδκ πμζυηδηα, ημ ιέβεεμξ ηαζ ηδ βναιιαημζεζνά 

ημο ηεζιέκμο πμο πθδηηνμθμβείηαζ. Πνέπεζ κα είκαζ ακάθμβμ ηδξ ηάλδξ πμο απεοεφκεηαζ ημ 

ηείιεκμ χζηε κα ιδκ είκαζ δοζακάβκςζημ. 

 Έθεβπμξ ζηδ πνήζδ ηςκ ζοκανηήζεςκ χζηε κα θεζημονβμφκ, εζδζηά υηακ πνμένπμκηαζ απυ 

ακηζβναθή ηαζ επζηυθθδζδ. 
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 Ζ εζζαβςβή εζηυκςκ ηαζ δζαηυζιδζδξ κα βίκεηαζ ιε θεζδχ, είκαζ ενβαθεία ηαζ ςξ ηέημζα 

πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ 

 Μζα ενβαζία πνχηα ζπεδζάγεηαζ ζημ πανηί (έζης έκα ζηανίθδια) ηαζ ιεηά οθμπμζείηαζ ζημ 

ζπεηζηυ πενζαάθθμκ (θμβζζιζηυ). 

 Μζα ηέημζα ενβαζία ζηδνίγεζ ημ ιάεδια: δεκ είκαζ ημ ιάεδια. 

 

7.3 Σερληθέο θαη παξαδείγκαηα  

 Γδιζμονβία βναθδιάηςκ ζε ιζα πμζηζθία δζαθμνεηζηχκ ιμνθχκ. 

 Δπίθοζδ πνμαθήιαημξ ιε πνήζδ fill down ιεκμφ ηαζ πνήζδ ζοκανηήζεςκ 

 Υνήζδ ζοκάνηδζδξ αενμίζιαημξ 

 Μέζμξ υνμξ ηαζ ενιδκεία βναθήιαημξ 

 Υνήζδ ηδξ βναιιήξ ενβαθείςκ ζπεδίαζδξ 

 

7.4  Πξνεγκέλεο ηερληθέο 

7.5 Δμαηξεηηθά παξαδείγκαηα 

Πνυηεζηαζ βζα εκηοπςζζαηή ενβαζία ζημ πενζαάθθμκ ημο Excel ιε εέια ηδκ ηαηακμιή ημο 

πθδεοζιμφ ζε δζάθμνεξ πχνεξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ δθζηία ηαζ ημ θφθθμ. Δδχ εα δείηε απθά 

ηάπμζα screenshots, υιςξ ιπμνείηε κα ακμίλεηε ημ ζοκμδεοηζηυ ανπείμ (Καηακμιή 

πθδεοζιμφ.xls) πμο εα ζαξ δμεεί βζα κα ιεθεηήζεηε ημ πανάδεζβια. 
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8. Πξνηεηλόκελα ζπλνδεπηηθά θύιια εξγαζίαο θαη 
πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο. 

 ογήηδζδ ιε ημοξ επζιμνθςηέξ πάκς ζηα παναηηδνζζηζηά ηςκ οπμθμβζζηζηχκ θφθθςκ. Να 

ημκζζηεί ζδζαίηενα ημ βεβμκυξ υηζ εα πνέπεζ ηαζ αοημί ιε ηδ ζεζνά ημοξ, κα επζζδιάκμοκ ηα 

παναηηδνζζηζηά αοηά ζημοξ επζιμνθμφιεκμοξ εηπαζδεοηζημφξ. 

 Να γδηδεεί απυ ημοξ επζιμνθςηέξ κα δδιζμονβήζμοκ ιαεήιαηα βζα δζάθμνα εέιαηα 

εηιεηαθθεουιεκμζ ηζξ δοκαηυηδηεξ ημο θμβζζιζημφ πμο εα πνδζζιμπμζήζμοκ. Οζ 

εηπαζδεοηέξ ιπμνμφκ κα γδηήζμοκ επίζδξ απυ ημοξ επζιμνθςηέξ κα επζθέλμοκ ενβαζίεξ 

ημοξ βζα ηαηαπχνδζδ ζημ θάηεθμ οθζημφ (portfolio). 
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Φύιιν εξγαζίαο 1 
01-Excel- πιινγή δεδνκέλσλ – δεκηνπξγία γξαθεκάησλ – Γεκνηηθό ζρνιείν 

 

Ακαηίεεηαζ ζημοξ ιαεδηέξ δ πναβιαημπμίδζδ ιζαξ ένεοκαξ ιέζα ζηδκ ηάλδ ζε ζπέζδ 

ιε ημ δδιμθζθέξ άεθδια ακάιεζα ζημοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ. Οζ ιαεδηέξ ενςηχκηαζ, μζ 

πνμηζιήζεζξ ηαηαιεηνχκηαζ ηαζ ζημ Excel δδιζμονβείηαζ θφθθμ ενβαζίαξ ιε ηα 

ανζειδηζηά δεδμιέκα. 

ηδ ζοκέπεζα δδιζμονβμφκ βνάθδια (ιπάνεξ) ηαζ απακημφκ ζε ενςηήζεζξ υπςξ: Πμζμ 

άεθδια είκαζ ημ δδιμθζθέζηενμ; Σμ θζβυηενμ δδιμθζθέξ; Δίκαζ ηάπμζα ελίζμο 

δδιμθζθή; 

Βέααζα ζε έκα ηέημζμ επίπεδμ δ δναζηδνζυηδηα θακηάγεζ ανηεηά απθή ηαζ 

πενζμνζζιέκδ. Έηζζ ζε έκα δεφηενμ επίπεδμ αολάκμοιε ηδκ πμθοπθμηυηδηα ιε 

πενζζζυηενα δεδμιέκα. ηέθκμοιε ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ζε άθθεξ ηάλεζξ κα 

ζοβηεκηνχζμοκ απακηήζεζξ ζημ ίδζμ ενχηδια. Σμ κέμ βνάθδια εα δείπκεζ ηαοηυπνμκα 

ηζξ πνμηζιήζεζξ βζα υθεξ ηζξ ηάλεζξ. 

Σχνα ιπμνμφκ κα ηίεεκηαζ ενςηήζεζξ υπςξ: ε πμζα ηάλδ έκα ζοβηεηνζιέκμ άεθδια 

είκαζ ημ θζβυηενμ δδιμθζθέξ; Πμζμ ημ ζοκμθζηυ κμφιενμ βζα ημοξ μπαδμφξ εκυξ 

αεθήιαημξ; Πμζμ άεθδια πήνε έκακ ζοβηεηνζιέκμ ανζειυ πνμηζιήζεςκ; Πνμηζιμφκ ηα 

πενζζζυηενα παζδζά ημ Α ηαζ ημ Β άεθδια ιαγί ή ημ Γ ηαζ ημ Γ; 
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Φύιιν εξγαζίαο 2 
 

02- EXCEL – ΔΠΗΛΤΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ – ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

ΥΡΖΖ ΣΟΤ FILL DOWN ΜΔΝΟΤ 

 

διακηζηή ζοιαμθή ημο Excel ζηδκ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ πμο εα ήηακ δφζημθμ κα 

θοεμφκ ζημ πανηί θυβς είηε ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ ηδξ δζαδζηαζίαξ επίθοζδξ, είηε ηςκ 

ιαηνμζηεθχκ οπμθμβζζιχκ πμο επζηεθμφκηαζ. 

 

Πνυαθδια 1 

Σνεζξ μιάδεξ παζδζώκ ιμζνάγμκηαζ 100 ζμημθάηεξ. Ζ 2δ μιάδα παίνκεζ 4 θμνέξ 

πενζζζόηενεξ απ’ όηζ δ 1δ. Ζ 3δ μιάδα παίνκεζ 10 ζμημθάηεξ παναπάκς από ηδ 2δ. 

Πόζεξ έπεζ ηάεε ιζα;  

 

 Ανζειδηζηή επίθοζδ (Πναηηζηή ανζειδηζηή) 

 Αθβεανζηή επίθοζδ  π+4π+(4π+10)=100 

 Ζθεηηνμκζηή επίθοζδ (Υνήζδ Excel) 

 

 Α Β C D 

1 Group1 Group 2 Group 3 Total 

2  =4*A2 =B2+10 =A2+B2+C2 
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Πνυαθδια 2 

Ο ανζειόξ 5 ιπμνεί κα εηθναζεεί ςξ ημ άενμζζια ηςκ ανζειώκ 2+3. Ο 18 ςξ 5+6+7 ή 

3+4+5+6. Πμζμζ ανζειμί από ημ 3 ςξ ημ 50 ιπμνμύκ κα εηθναζημύκ ςξ ημ άενμζζια 

δζαδμπζηώκ ανζειώκ; 

 
 A B C D E F G H I 

1 1         

2 2 =A1+A2        

3 3  =A1+A2
+A3 

      

4 4   =A1+A2
+A3+A4 

     

 5    =D4+A5     

 6     =E5+A6    

 7      =F6+A7   

 8       =G7+A8  

 9        =H8+A9 

 10         
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Φύιιν Δξγαζίαο 3 
03 – ΔXCEL- ΠΔΡΗΜΔΣΡΟ – ΔΜΒΑΓΟΝ 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ – ΥΡΖΖ ΑΘΡΟΗΜΑΣΟ 

Σα ηεθζά εκυξ θφθθμο ενβαζίαξ απμηεθμφκ έκακ πνήζζιμ ηνυπμ ακαπανάζηαζδξ ημο 

ειααδμφ ηαζ ηδξ πενζιέηνμο εζδζηά ακ ηακείξ αάρεζ ημ εζςηενζηυ ηςκ ηεθζχκ. Μπμνεί 

κα βίκεζ ζφκδεζδ ιε παναζηάζεζξ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ υπςξ δζαδνμιέξ πενζπάημο, 

πάνηα, ηήπμζ έηζζ χζηε μζ  ιαεδηέξ κα δμοκ ηδ ζφκδεζδ ιε ηδκ δζηή ημοξ ηαεδιενζκή 

γςή. διακηζηή είκαζ δ δοκαηυηδηα πμθθαπθχκ θφζεςκ. 

 

 

 

Έκαξ πζεακυξ ηνυπμξ οπμθμβζζιμφ είκαζ μ ηειαπζζιυξ ηδξ πενζμπήξ ζε ιζηνυηενα 

μνεμβχκζα (ζηδκ πενίπηςζδ αοηή ηάεε θμνά πμο επζθέβμοιε ιζα ηέημζα πενζμπή, πάκς 

ανζζηενά αθέπμοιε ηζξ δζαζηάζεζξ ημο μνεμβςκίμο ηαζ έηζζ οπμθμβίγμοιε ημ ειααδυκ 

ημο). Άθθμξ ηνυπμξ είκαζ ιε ηδκ πνμδβμφιεκδ ζηναηδβζηή κα οπμθμβίζμοιε ημ 

ειααδυκ εκυξ ιεβάθμο μνεμβςκίμο πμο ειπενζέπεζ ηδκ πενζμπή πμο ακαγδημφιε ηαζ ιε 

ηδκ ίδζα ζηναηδβζηή κα αθαζνέζμοιε ηζξ πενζμπέξ πμο πενζζζεφμοκ. Σνίημξ ηνυπμξ 

είκαζ δ πνήζδ ηδξ εκημθήξ SUM. Κάεε θμνά πμο επζθέβμοιε ιζα πενζμπή ιέζς ηδξ 

εκημθήξ (ηαζ δεδμιέκμο υηζ έπμοιε αάθεζ ιμκάδεξ ιέζα ζηα ηεθζά) παίνκμοιε ακά 

βναιιή ή ζηήθδ ημ ειααδυκ ηδξ ηαζ ιε κέα πνήζδ ηδξ ίδζα εκημθήξ οπμθμβίγμιε ημ 

μθζηυ ειααδυκ. 

Με αθμνιή ηδκ δναζηδνζυηδηα πμο έπεζ πνμδβδεεί ιπμνμφιε κα επεηηείκμοιε ιε 

πνήζδ what if ενςηδιάηςκ. Αθθαβέξ ζημ ηυζημξ πθαηζδίςκ, δζαζηάζεςκ πάνημο, 

άιιμο ηθπ. πμζεξ άθθεξ αθθαβέξ επζθένμοκ; Απμηεθεζιαηζηή εδχ ιπμνεί κα είκαζ βζα 

ηα επζπθέμκ ηυζηδ ιζα ηαηάθθδθδ πνήζδ ημο fill down ιεκμφ.  
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Φύιιν Δξγαζίαο 4 
 

04 – ΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΑΛΛΑΓΔ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 50 ΥΡΟΝΗΑ 

 

Εδημφιε απυ ημοξ ιαεδηέξ κα ιεθεηήζμοκ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ ιεηααμθήξ ηδξ 

ιέζδξ εηήζζαξ εενιμηναζίαξ ζε ημπζηυ επίπεδμ ηα ηεθεοηαία 50 πνυκζα (ιειμκςιέκα 

ακά πνυκμ είηε μιαδμπμζδιέκα ακά πεκηαεηία ή δεηαεηία).  

Ζ ακαγήηδζδ ηςκ ανζειδηζηχκ δεδμιέκςκ ιπμνεί κα βίκεζ δζηηοαηά απυ ημοξ ίδζμοξ 

ημοξ ιαεδηέξ. Οζ ιαεδηέξ ζπεδζάγμοκ ημ θφθθμ ενβαζίαξ (ηζ εα πενζθαιαάκεζ δ ηάεε 

ζηήθδ), εθανιυγμοκ ηφπμοξ υπμο αοηυ απαζηείηαζ (ππ ιέζμζ υνμζ) ηαζ δδιζμονβμφκ 

ζπεηζηά βναθήιαηα. ηδ ζοκέπεζα ενιδκεφμοκ ηα δεδμιέκα ημοξ ιε αάζδ ενςηήζεζξ 

υπςξ: α) Τπάνπμοκ αθθαβέξ ζηδκ πμνεία αοηχκ ηςκ εηχκ; Β) Θεςνείηε υηζ μζ αθθαβέξ 

αοηέξ είκαζ ζδιακηζηέξ ή υπζ; Γ) Πμζμζ ιπμνεί κα είκαζ μζ πζεακμί θυβμζ πμο ιπμνμφκ κα 

ενιδκεφζμοκ αοηήκ ηδκ ελέθζλδ ημο βναθήιαημξ; Γ) Πανμοζζάγεζ ηάπμζα 

ηακμκζηυηδηα ημ βνάθδια; Δ) Μπμνμφκ ιε αάζδ ημ βνάθδια κα βίκμοκ πνμαθέρεζξ βζα 

ηδκ ελέθζλδ ημο θαζκμιέκμο ζηα επυιεκα πνυκζα; 
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Φύιιν Δξγαζίαο 5 
 

05-EXCEL – ΠΔΡΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ 

 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΥΡΟΝΟΓΡΑΜΜΖ (TIMELINE) 

 

Ζ πνμκμβναιιή ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί πνμηεζιέκμο κα ακαπαναζηήζεζ 

πθδνμθμνίεξ ζε δζάθμνα ιαεήιαηα. Μπμνεί έηζζ κα πνδζζιμπμζδεεί ζηδ θοζζηή, ηα 

ιαεδιαηζηά, βζα κα δείλεζ ηζξ αθθαβέξ πμο έπμοκ επέθεεζ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο 

ζηα ιέζα ιεηαθμνάξ, ζηδκ ηεπκμθμβία, ζηα δζαζηδιζηά ηαλίδζα, ηθπ. Μπμνεί κα 

απμηεθέζεζ επίζδξ έκακ ηνυπμ βζα κα απεζημκίζμοιε ηδκ πμνεία ηδξ γςήξ ηςκ 

ακενχπςκ. 

Με ημ Excel ιπμνμφκ κα ιάεμοκ μζ ιαεδηέξ κα δδιζμονβμφκ εθηοζηζηέξ πνμκμβναιιέξ 

πνδζζιμπμζχκηαξ εζηυκεξ ηαζ ηείιεκμ πνμηεζιέκμο κα απμδχζμοκ πζζηά ιζα πενίμδμ 

ηδκ μπμία ιεθεημφκ ηαζ κα ακαδείλμοκ ημοξ ζδιακηζημφξ ηδξ ζηαειμφξ. 

Μπμνεί κα γδηδεεί θμζπυκ απυ ημοξ ιαεδηέξ ιζα πνμκμβναιιή πμο κα πανμοζζάγεζ βζα 

πανάδεζβια ηδκ ελέθζλδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ (εζηυκα απυ ημ site ηδξ Microsoft). 
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Μπμνεί κα γδηδεεί  ιζα πνμκμβναιιή πμο εα δείπκεζ ιζα ιένα απυ ηδ γςή ημο ηάεε 

ιαεδηή (εζηυκα απυ ημ site ηδξ Microsoft). 

 

 
 

Άθθεξ ζδέεξ ιπμνμφκ κα δακεζζεμφκ απυ ηδκ ζζημνία (ππ ελέθζλδ ηςκ βεβμκυηςκ ηδξ 

εθθδκζηήξ επακάζηαζδξ ημ 1821), ηα θοζζμβκςζηζηά ιαεήιαηα (ππ ελέθζλδ ζημ γςζηυ 

ααζίθεζμ) ηθπ. 
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9. Δπεθηάζεηο 

Δκδεπμιέκςξ ζοκδοαζηζηά ιε άθθα θμβζζιζηά – αηυιδ ηαζ εηπαζδεοηζηυ θμβζζιζηυ – πθήνδξ 

μνβάκςζδ ιζαξ δζδαζηαθίαξ (εκυξ ζεκανίμο) ιε πνήζδ οπμθμβζζηζηχκ θφθθςκ. 

 

10. Βηβιηνγξαθία – Αλαθνξέο  - πξόζζεην πιηθό 

1. Spreadsheets in Education (http://epublications.bond.edu.au/ejsie/) Online πενζμδζηυ 

αθζενςιέκμ ζε ιεθέηεξ βζα ημ νυθμ πμο ιπμνμφκ κα παίλμοκ ηα οπμθμβζζηζηά θφθθα ζηδκ 

εηπαίδεοζδ. 

2. Neuwirth, E. (1996). Spreadsheets: Helpful for Understanding Mathematical Structures. 

Mathematics Teacher, v89 n3 p252-54. Πενζβνάθεζ ηδ πνήζδ οπμθμβζζηζηχκ θφθθςκ 

πνμηεζιέκμο κα ηαηαπζαζηεί ιε ιαεδιαηζηέξ έκκμζεξ πςνίξ υιςξ ηδ πνήζδ αθβεανζηχκ 

ζοιαμθζζιχκ. 

3. Stanton, M., Baer, E. & Abramovich, S. (2002). What Are Billy‘s Chances? Computer 

Spreadsheet as a Learning Tool for Younger Children and Their Teachers Alike. Journal of 

Computers in Mathematics and Science Teaching. 21 (2), pp. 127-145. Μεθεηά ημ πχξ ηα 

πμθθαπθά παναηηδνζζηζηά ηςκ οπμθμβζζηζηχκ θφθθςκ εκζζπφμοκ ηδ ιαεδιαηζηή ζηέρδ ηςκ 

ιαεδηχκ ζηδκ πενζμπή ηδξ ακάθοζδξ δεδμιέκςκ ηαζ ηςκ πζεακμηήηςκ. 

4. Abramovich, S. & Sugden, S. (2005). Spreadsheets in Education: A Peer-reviewed Medium 

for Active Learning. In Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, 

Hypermedia and Telecommunications 2005 (pp. 4542-4547). Chesapeake, VA: AACE.  Οζ 

ζοββναθείξ ζζπονίγμκηαζ υηζ ηα οπμθμβζζηζηά θφθθα δζεοημθφκμοκ ηδ ιεηάααζδ απυ ηδκ 

εκένβεζα ζηδκ ενιδκεία, ηδκ ακάδναζδ ηαζ ηδκ πενεηαίνς δνάζδ απυ ηδ ιενζά ημο ιαεδηή.. 

Σμκίγμοκ επίζδξ υηζ δ βκχζδ ημο θμβζζιζημφ ηαείζηαηαζ γςηζηυξ πανάβςκ βζα ηδκ πνμχεδζδ 

ηδξ πνήζδξ ημο ηαζ ζε άθθα βκςζηζηά ακηζηείιεκα. 

5. Sutherland, R. & Rojano, T. (1993). A Spreadsheet Approach to Solving Algebra Problems. 

Journal of Mathematical Behavior, v12 n4 p353-83. Μεθέηδ ιαεδηχκ ηδξ Β Γοικαζίμο πμο 

πνδζζιμπμίδζακ οπμθμβζζηζηά θφθθα βζα κα απεζημκίζμοκ ηαζ κα θφζμοκ αθβεανζηά 

πνμαθήιαηα ζοζπεηίγμκηάξ ηα ιε ηδκ πνμδβμφιεκδ ανζειδηζηή ημοξ ειπεζνία. Σμ πενζαάθθμκ 

ηςκ οπμθμβζζηζηχκ θφθθςκ οπμζηήνζλε ημοξ ιαεδηέξ ζηδ ιεηάααζδ απυ ηδ ζοβηεηνζιέκδ 

ζηέρδ ζηδ βεκζηεοιέκδ. 

6. http://www.teacherlink.org/content/math/interactive/interactiveexcel.html εθίδα ιε 

interactive projects ααζζζιέκα ζημ Excel. 

7. http://www2.ups.edu/community/tofu/lev1f/conframe.htm Αλζμπμίδζδ ζεζνάξ 

παναηηδνζζηζηχκ ημο Excel βζα ηδκ πνμζέββζζδ ιαεδιαηζηχκ εκκμζχκ. 

8.    http://www.sabine.k12.la.us/class/excel_resources.htm Οδδβίεξ, ελάζηδζδ, εθανιμβέξ ηαζ 

ζπέδζα ιαεδιάηςκ ιε ηδ πνήζδ ημο Excel. 

9. http://www.amphi.com/~psteffen/excel.html Ηδέεξ βζα ηδκ εκζςιάηςζδ ηςκ οπμθμβζζηζηχκ 

θφθθςκ ζηδκ ηάλδ. 

10. http://www.internet4classrooms.com/on-line_excel.htm φκδεζδ ημο Excel ιε ιζα πμζηζθία 

εειάηςκ. 

11. http://its.leesummit.k12.mo.us/excel.htm φκδεζιμζ ζε άθθεξ ζεθίδεξ ιε ζδέεξ ηαζ ζπέδζα 

ιαεδιάηςκ. 

http://epublications.bond.edu.au/ejsie/
http://www.teacherlink.org/content/math/interactive/interactiveexcel.html
http://www2.ups.edu/community/tofu/lev1f/conframe.htm
http://www.sabine.k12.la.us/class/excel_resources.htm
http://www.amphi.com/~psteffen/excel.html
http://www.internet4classrooms.com/on-line_excel.htm
http://its.leesummit.k12.mo.us/excel.htm
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12. http://jc-schools.net/tutorials/excel-activities.htm Ηδέεξ βζα ηδκ εζζαβςβή ημο Excel ζηδκ 

ηάλδ. 

13. http://www.teachingandlearningresources.co.uk/resourcesexcel.shtml Ηδέεξ πμο ζοκδοάγμοκ 

ημ Excel ιε βθςζζζηά ιαεήιαηα. 

14. http://www.madison.k12.al.us/compserv/Spreadsheets/spreadsheetresources.htm 

Υνδζζιμπμζχκηαξ ημ Excel ζηδκ ηάλδ. 

15. http://academic.pgcc.edu/~ssinex/excelets/ Μαεδιαηζηά παναδείβιαηα δζαδναζηζημφ Excel.  

16. http://www.catawba.k12.nc.us/pages/techtrac/techtrac10/brenda/ssdef.htm εθίδα πμο 

αμδεά ημοξ ιαεδηέξ κα ηαηακμήζμοκ ηδκ μνμθμβία ηδ ζπεηζηή ιε ηα οπμθμβζζηζηά θφθθα. 

17. http://www.usd.edu/trio/tut/excel/  Οnline tutorial πμο αμδεά ζηδκ ηαηακυδζδ βεκζηά ηςκ 

οπμθμβζζηζηχκ θφθθςκ. 

11. Γισζζάξην θαη επξεηήξην όξσλ  

Δπελήβδζδ εκδεπυιεκςκ εζδζηχκ, ηεπκζηχκ υνςκ ηθπ. 

 

12. Λνηπά (άιια, κε-θαηεγνξηνπνηήζηκα ζηνηρεία) 

Πνμηεζκυιεκεξ ενβαζίεξ βζα ελάζηδζδ (ενβαζία εηηυξ ςνανίμο ιαεδιάηςκ, «ζημ ζπίηζ»), βζα 

ημ portfolio ηθπ. 

http://jc-schools.net/tutorials/excel-activities.htm
http://www.teachingandlearningresources.co.uk/resourcesexcel.shtml
http://www.madison.k12.al.us/compserv/Spreadsheets/spreadsheetresources.htm
http://academic.pgcc.edu/~ssinex/excelets/
http://www.catawba.k12.nc.us/pages/techtrac/techtrac10/brenda/ssdef.htm
http://www.usd.edu/trio/tut/excel/
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ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Β’ ΔΠΙΠΔΓΟΤ  
 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΥΡΗΔΙ ΣΩΝ ΣΠΔ 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜA ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ 
ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ  

ΔΝΟΣΖΣΑ 3: Υξήζε ησλ βαζηθώλ εξγαιείσλ 

πιεξνθνξηθήο, πνιπκεζηθώλ εξγαιείσλ 

θαη ηνπ δηαδηθηύνπ 

                            

3.5(3) ΓΗΓΑΚΟΝΣΑ ΜΔ ΣΖ ΒΟΖΘΔΗΑ 
ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΠΑΡΟΤΗΑΔΩΝ  

(PowerPoint, Impress…) 

 

 

ΥΡΟΝΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΟΣΗΣΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ: 40 ώξεο (ζε 
ζύλνιν 50) 

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ ΘΔΜΑΣΟ:  10 ώξεο 
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1. Σίηινο 

3.5(3) : ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΒΑΗΚΧΝ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ, 

ΠΟΛΤΜΔΗΚΧΝ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΚΑΗ ΣΟΤ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ: 

Γηδάζθνληαο κε ηε βνήζεηα ινγηζκηθoύ παξνπζηάζεσλ 

 

 

2. Μνξθή θαη νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο  

Σμ ιάεδια πνέπεζ ηαηά ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο κα δζελαπεεί ζε ενβαζηήνζμ – εθάπζζηδ 

εεςνία είκαζ απαναίηδηδ (ηονίςξ πνυηεζηαζ βζα ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ,  ημοξ είδμοξ «ηαθέξ 

πναηηζηέξ»), δ μπμία ζπεηίγεηαζ ηονίςξ ιε ημ νυθμ ημο «μπηζημφ βναιιαηζημφ» ή ημο 

«βναιιαηζζιμφ ηςκ ιέζςκ» (media literacy).  

 

3. Απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή 

Απαζηείηαζ έκαξ ανζειυξ Ζ/Τ ηαζ έκαξ αζκηεμπνμαμθέαξ ημοθάπζζημκ ή θμβζζιζηυ δζαιμίναζδξ 

μεμκχκ. Πνμθακχξ ζημ ενβαζηήνζμ Πθδνμθμνζηήξ, υηακ μζ εηπαζδεουιεκμζ/επζιμνθμφιεκμζ 

ηαηαζηεοάγμοκ πανμοζζάζεζξ ή πνδζζιμπμζμφκ, ιε ηάπμζμ ηνυπμ, έημζιεξ πανμοζζάζεζξ, 

απαζηείηαζ ζηακυξ ανζειυξ Ζ.Τ. ηαζ ζοιααηυηδηα ηςκ εηδυζεςκ ημο πνδζζιμπμζμφιεκμο 

θμβζζιζημφ. Καθυκ είκαζ κα οπάνπεζ  δοκαηυηδηα ζφκδεζδξ ηςκ Ζ.Τ. ζημ Γζαδίηηομ. 

Σμκίγεηαζ υηζ ημ πανυκ ιάεδια ζοκμδεφεηαζ ηαζ απυ ρδθζαηυ οθζηυ (ζοκμδεοηζηυ CD ή 

δζεφεοκζδ ζημ Γζαδίηηομ).  

Δπίζδξ  κα ημκζζηεί υηζ ημ PowerΡoint δeκ είκαζ ημ ιμκαδζηυ θμβζζιζηυ πανμοζζάζεςκ. Σμ 

Impress ημο OpenOffice είκαζ ελίζμο ηαθυ, ακμζπημφ ηχδζηα ηαζ δςνεάκ. Δίκαζ επίζδξ 

ζοιααηυ (αιθίδνμια) ιε ημ PowerΡoint. ημ Πακεπζζηήιζμ Μαηεδμκίαξ (Telematheia) 

οπάνπμοκ ιαεήιαηα βζα ηδ πνήζδ ημο Impress (αηυιδ ηαζ ζε πενζαάθθμκ Windows). 

 

Παναηδνήζεζξ ηεπκζημφ παναηηήνα: ζηδ πνήζδ θμβζζιζημφ «βναθείμο» ηδξ Microsoft ηαζ 

ζδζαίηενα ζημ PowerPoint παναηδνμφκηαζ ηα ελήξ: 

 Μεηαλφ εηδυζεςκ οθίζηακηαζ ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ. Μπμνεί μζ κευηενεξ εηδυζεζξ ημο 

θμβζζιζημφ κα πενζθαιαάκμοκ ηαζ κέεξ (ζδιακηζηέξ) δοκαηυηδηεξ, μζ μπμίεξ κα ιδκ 

πενζθαιαάκμκηαζ ζε πνμδβμφιεκεξ εηδυζεζξ (εκχ, βζα πανάδεζβια, ζηδκ επελενβαζία 

ηεζιέκμο οπάνπμοκ θζβυηενεξ ζδιακηζηέξ αθθαβέξ απυ έηδμζδ ζε έηδμζδ). Δπίζδξ 

παναηδνείηαζ, ζε ιενζηέξ πενζπηχζεζξ, ιεηαημπίζεζξ, απυ ιεκμφ ζε ιεκμφ, δζαθυνςκ 

επζθμβχκ ή αηυιδ ηαζ ιεηααμθέξ ζηζξ μκμιαζίεξ ηςκ επζθμβχκ αοηχκ. Άνα, πνζκ 

πνδζζιμπμζδεεί έκα θμβζζιζηυ βναθείμο, ζδζαίηενα ημ Power Point, ηαθυκ είκαζ κα 

πναβιαημπμζείηαζ μ ζπεηζηυξ έθεβπμξ απυ ημ δζδάζημκηα. 

 Δκίμηε δεκ οθίζηαηαζ δ «πνμξ ηα πίζς ζοιααηυηδηα», δδθαδή δ ζοιααηυηδηα ηςκ ανπείςκ 

πμο πανάβμκηαζ ιε ηάπμζμ θμβζζιζηυ (ιζα πανμοζίαζδ, βζα πανάδεζβια) ιε πνμβεκέζηενεξ 

εηδυζεζξ ημο ζδίμο θμβζζιζημφ. Οπυηε πνεζάγεηαζ πνμζμπή ηζξ «απμεδηεφζεζξ» ανπείςκ. 

 Να επζζδιακεεί δ δοκαηυηδηα «ελαβςβήξ» ανπείςκ πανμοζζάζεςκ πμο είκαζ αοημιάηςξ 

«πνoεβηαηεζηδιέκα» ζε ζζημζεθίδεξ ηαζ επμιέκςξ ιζα πανμοζίαζδ ιπμνεί πμθφ εφημθα 

κα ακανηδεεί ημ δζαδίηηομ, ζε μζεζδήπμηε ζζημζεθίδεξ. 
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4. Γλσζηηθά πξναπαηηνύκελα 

Οζ επζιμνθμφιεκμζ  πνέπεζ κα βκςνίγμοκ ηζξ θεζημονβίεξ ημο πνδζζιμπμζμφιεκμο θμβζζιζημφ 

πανμοζζάζεςκ ζηακμπμζδηζηά, ζε επίπεδμ ηέημζμ, χζηε κα ιπμνμφκ κα δδιζμονβήζμοκ ιζα 

απθή πανμοζίαζδ πςνίξ αμήεεζα.  

 

 

5. Γηδαθηηθνί θαη Μεηαγλσζηηθνί ηόρνη 

Οζ επζιμνθμφιεκμζ ιέζα απυ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ εκυηδηαξ, εα ιάεμοκ  ηεπκζηέξ ηαζ 

ιεευδμοξ βζα κα πνδζζιμπμζμφκ θμβζζιζηυ πανμοζζάζεςκ ζηδ δζδαζηαθία ημοξ. 

Δπίζδξ εα οπάνλεζ ιζα μιμβεκμπμίδζδ ηςκ βκχζεςκ ηςκ επζιμνθςηχκ.  

 

 

6. Δθηηκώκελε δηάξθεηα 

Ζ εκδεζηηζηή δζάνηεζα βζα ηδκ οθμπμίδζδ ημο πανυκημξ ιαεήιαημξ είκαζ 10 ώξεο.  

 

 

7. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

Σμ ιάεδια μνβακχκεηαζ βφνς απυ ηνεζξ άλμκεξ: 

 Πανμοζίαζδ παναδεζβιάηςκ πανμοζζάζεςκ ιε ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ηαζ ζογήηδζδ 

βφνς απυ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ιπμνμφκ μζ πανμοζζάζεζξ κα εκζςιαηςεμφκ ζε έκα 

ιάεδια.  

 Δηπυκδζδ ενβαζζχκ απυ ηςκ πθεονά ηςκ επζιμνθςηχκ 

 Απμηίιδζδ ηςκ δζδαηηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ πανμοζζάζεςκ ηαζ ηνζηζηή εεχνδζδ ηςκ 

εκδεπμιέκςκ πνήζεςκ ημοξ ζηδ δζδαζηαθία. 

Σμ θμβζζιζηυ πανμοζζάζεςκ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ έκα πμθφ ζζπονυ ιέζμ («ενβαθείμ») 

δζδαζηαθίαξ, ηαεχξ μζ πανμοζζάζεζξ ιπμνμφκ κα οπμζηδνίλμοκ δζδαζηαθίεξ ιε πμθθμφξ ηαζ 

πμζηίθμοξ ηνυπμοξ. 

Οζ πανμοζζάζεζξ υιςξ ιπμνμφκ κα έπμοκ ηαζ πμθφ εονφηενεξ πνήζεζξ: βζα πανάδεζβια, ιζα 

πανμοζίαζδ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ημκ πονήκα βζα ιζα δζδαζηαθία ή κα απμηεθέζεζ ημ πεδίμ βζα 

δναζηδνζυηδηεξ πνμβφικαζδξ ηαζ ελάζηδζδξ (drill and practice) – υπςξ εα θακεί ηαζ απυ 

παναδείβιαηα πμο αημθμοεμφκ. 

 

7.1 Θεσξεηηθά ζηνηρεία θαη αληίινγνο 

Θα πνέπεζ κα ακαθενεεί υηζ ημ PowerPoint είκαζ έκα θμβζζιζηυ ημ μπμίμ πνδζζιμπμζείηαζ 

εονέςξ ζηδκ εηπαίδεοζδ - ίζςξ πενζζζυηενμ απυ ηάεε άθθμ θμβζζιζηυ. 

Έπμοκ ςζηυζμ δζαηοπςεεί ηαζ ακηζννήζεζξ βζα ηδ πνήζδ ημο: ηεθζηά εοκμεί πάνα πμθφ ηδκ 

εζηυκα (εκδεπμιέκςξ ηαζ ημκ ήπμ) έκακηζ ημο ηεζιέκμο ςξ ηνυπμο έηθναζδξ ηαζ ιεηάδμζδξ 

ζδεχκ. Πμθθέξ θμνέξ δδθαδή βίκεηαζ ηαηάπνδζδ ηςκ πενζθενεζαηχκ ζημζπείςκ (εθέ, πνχιαηα, 
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θυκημ, ζηοθ ηαζ βεκζηά βναθζζηζηά ζημζπεία) έκακηζ ηδξ πθδνμθμνίαξ πμο πνέπεζ κα πανέπεζ – 

δδθαδή θίβμ ζηδ θμβζηή ημο MacLuhan «ημ ιέζμ είκαζ ημ ιήκοια». Δπίζδξ πμθθέξ θμνέξ 

θαίκεηαζ υηζ εοκμεί θίβμ ιζα «ηδθεμπηζηή» ακηίθδρδ βζα ηδκ μνβάκςζδ ηδξ φθδξ (βνήβμνδ 

εκαθθαβή εζηυκςκ, ιζηνά ηαζ «εφπεπηα» ηείιεκα ηθπ).  

 

7.2  Πξαθηηθέο ζπκβνπιέο γηα ηε ρξήζε ησλ παξνπζηάζεσλ 

 Ο ζοκδοαζιυξ ηςκ πνςιάηςκ (π.π. θυκημ ηαζ παναηηήνεξ ηεζιέκμο) πνέπεζ κα αμδεάεζ ηδκ 

ακάβκςζδ ηαζ υπζ κα ηδ δοζπεναίκεζ. Ζ πανμοζίαζδ ελάθθμο ιπμνεί κα θάαεζ πχνα ζε 

ζοκεήηεξ δοκαημφ θςηζζιμφ ηαζ επί πθέμκ, μ αζκηεπνμηγέηημναξ ζπακίςξ απμδίδεζ ηα 

πνχιαηα πμο θαίκμκηαζ ζηδκ μευκδ ημο Ζ.Τ. ιε ηδκ ίδζα ηαεανυηδηα. 

 Πνμζμπή ζημ ηείιεκμ: πμζυηδηα (ζε ηάεε δζαθάκεζα), ιέβεεμξ, βναιιαημζεζνά. Σμ 

ηείιεκμ πνέπεζ κα είκαζ ανηεηά αναζυ χζηε κα ιδκ είκαζ δοζακάβκςζημ. 

 Έθεβπμξ ηςκ οπενδεζιχκ (εάκ οπάνπμοκ) χζηε κα είκαζ εκενβμί-επζηαζνμπμζδιέκμζ 

(δδθαδή κα «ηαηεοεφκμοκ» ζηα ανπεία ή ηζξ ζζημζεθίδεξ πμο πνέπεζ). 

 Υνμκμιέηνδζδ ηδξ πανμοζίαζδξ χζηε κα ιδκ απαζηδεεί πνυκμξ ιεβαθφηενμξ απυ ημ 

δζαηζεέιεκμ. 

 Οζ ήπμζ, μζ εζηυκεξ, δ δζαηυζιδζδ ηαζ ηα πακηυξ είδμοξ εθέ είκαζ ενβαθεία ηαζ ςξ ηέημζα 

πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ. 

 Μζα πανμοζίαζδ πνχηα ζπεδζάγεηαζ ζημ πανηί (έζης έκα ζηανίθδια) ηαζ ιεηά οθμπμζείηαζ 

ζημ ζπεηζηυ πενζαάθθμκ (θμβζζιζηυ). 

 Μζα πανμοζίαζδ ζηδνίγεζ ημ ιάεδια: δεκ είκαζ ημ ιάεδια. 

 

7.3 Tερληθέο θαη παξαδείγκαηα  

 «Δζηζαζιέκμ θςξ». Οπηζηή ρεοδαίζεδζδ «ιεηαηίκδζδξ» εκυξ θςηζζιμφ – πνδζζιμπμζείηαζ 

ζηα πενζεπυιεκα. 

 Απμηάθορδ – Δπζηάθορδ 

 οβπνμκζζιυξ ήπμο ηαζ εζηυκαξ (2 ιέεμδμζ) 

 Φεοδμηίκδζδ- ρεοδμ-animation 

 Aοηυιαηδ επίδεζλδ 

 Απθή επίδεζλδ εζηυκςκ – animation – video 

 Γμιδιέκμ ιάεδια ιε πενζεπυιεκα (δζάθμνεξ ηεπκζηέξ) 

 Μζα πανμοζίαζδ ςξ «πονήκαξ» δζδαηηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ 

 Υνήζδ πθήηηνςκ βζα πθμήβδζδ («μ εηαημιιονζμφπμξ»). 

 Υνήζδ ελςηενζηχκ οπενδεζιχκ 

 Υνμκζζιυξ ήπμο-ηεζιέκμο 

 

7.4  Πξνεγκέλεο ηερληθέο 

Xνήζδ VBA ηαζ πθήηηνςκ (Buttons) 
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7.5 Δμαηξεηηθά παξαδείγκαηα 

ημ ζοκμδεοηζηυ οθζηυ ςξ ιζα ελαζνεηζηή δζδαηηζηή (ηαζ βεκζηυηενα παζδαβςβζηή)  πνήζδ 

θμβζζιζημφ πανμοζζάζεςκ πενζθαιαάκεηαζ δ δζδαζηαθία: 

 Δφνεζδ ηαζ ημπμεέηδζδ Δονςπασηχκ πςνχκ 

 

8. Πξνηεηλόκελα ζπλνδεπηηθά θύιια εξγαζίαο θαη 
πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο. 

 ογήηδζδ ιε ημοξ επζιμνθςηέξ πάκς ζηα παναηηδνζζηζηά ηςκ πνμβναιιάηςκ 

πανμοζίαζδξ. Να ημκζζηεί ζδζαίηενα ημ βεβμκυξ υηζ εα πνέπεζ ηαζ αοημί ιε ηδ ζεζνά ημοξ,  

κα επζζδιάκμοκ ηα παναηηδνζζηζηά αοηά ζημοξ επζιμνθμφιεκμοξ εηπαζδεοηζημφξ. 

 Να γδηδεεί απυ ημοξ επζιμνθςηέξ κα δδιζμονβήζμοκ ιαεήιαηα ηαζ πανμοζζάζεζξ βζα 

δζάθμνα εέιαηα εηιεηαθθεουιεκμζ ηζξ δοκαηυηδηεξ ημο θμβζζιζημφ πμο εα 

πνδζζιμπμζήζμοκ (PowerPoint, Impress η.ά). Οζ εηπαζδεοηέξ ιπμνμφκ κα γδηήζμοκ επίζδξ 

απυ ημοξ επζιμνθςηέξ κα επζθέλμοκ ενβαζίεξ ημοξ βζα ηαηαπχνδζδ ζημ θάηεθμ οθζημφ 

(portfolio). 

 

Φύιιν εξγαζίαο 1 

αο πξνηείλεηαη λα θαηαζθεπάζεηε παξνπζηάζεηο νη νπνίεο λα ελζσκαηώλνπλ ηηο 

ηερληθέο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηα πεξηβάιινληα απηά γηα ηε ζηήξημε 

δηαθόξσλ καζεκάησλ. 

 

Δκδεζηηζηά πνμηείκμκηαζ ηα ελήξ: 

 

Να δδιζμονβδεμφκ πανμοζζάζεζξ πμο κα εηιεηαθθεφμκηαζ ηδκ επζηάθορδ-απμηάθορδ 

ηαζ ηδκ «ρεοδμηίκδζδ» - βζα δζάθμνα βκςζηζηά ακηζηείιεκα – βζα κα πανμοζζάζμοκ 

«ελέθζλδ θαζκμιέκςκ» 

 

Να δδιζμονβδεεί ημοθάπζζημκ ιζα πανμοζίαζδ πμο κα πνδζζιμπμζδεεί ςξ «ηέκηνμ» - 

εκζςιαηχκμκηαξ ηαζ οπενδεζιμφξ ιε ζζημπχνμοξ, ηείιεκα, εθανιμβέξ, άθθα ανπεία 

πανμοζζάζεςκ ηθπ. 

 

Nα πνδζζιμπμζδεεί ημ ιμκηέθμ drill-and-practice (υπςξ μ εηαημιιονζμφπμξ») βζα 

«ελάζηδζδ» ζε έκα ακηζηείιεκμ υπςξ δ Γεςβναθία (ζηδκ πνςημαάειζα εηπαίδεοζδ), δ 

Iζημνία ηθπ. 

 

 

9. Δπεθηάζεηο 

Δκδεπμιέκςξ ζοκδοαζηζηά ιε άθθα θμβζζιζηά – αηυιδ ηαζ εηπαζδεοηζηυ θμβζζιζηυ – πθήνδξ 

μνβάκςζδ ιζαξ δζδαζηαθίαξ (εκυξ ζεκανίμο) ιέζα απυ ιζα πανμοζίαζδ. 

Θα πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ηα θμβζζιζηά πανμοζζάζεςκ, υπςξ ημ Power Point ηαζ ημ Impress, 

απμηεθμφκ ζπεηζηά απθέξ πθαηθυνιεξ πανμοζίαζδξ ρδθζαημφ οθζημφ ηαζ μνβάκςζδξ ημ ζε 

ιαεήιαηα. Τπάνπμοκ ςζηυζμ ηαζ ιζα ζεζνά άθθςκ πνμσυκηςκ, ζοκήεςξ ειπμνζηχκ πμο έπμοκ 
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πζμ πνμδβιέκεξ δοκαηυηδηεξ, αθθά πμθφ ιεβάθμ ηυζημξ ηαζ ιεβάθδ, ζπεηζηά, πμθοπθμηυηδηα 

ζηδ πνήζδ ημοξ. Χξ έκα πανάδεζβια, ημ θμβζζιζηυ Knowledge Presenter 

(http://www.knowledgepresenter.com/assets/demomain.htm), δίκεζ ιζα ζδέα, ιέζα απυ ιζηνά 

demos, επζδείλεζξ, ηςκ δοκαημηήηςκ πμο πνμζθένμοκ ζήιενα μζ ΣΠΔ βζα ηδκ πανμοζίαζδ 

πθδνμθμνζχκ ηαζ ηδξ βκχζδξ. Τπμβναιιίγεηαζ επίζδξ ηαζ πάθζ  δ δοκαηυηδηα ημο PowerPoint 

κα ιεηαηνέπεηαζ ζε ανπείμ πμο ιπμνεί απεοεείαξ κα δδιμζζμπμζδεεί ζημ Γζαδίηηομ – δδθαδή 

μζ δζαθάκεζεξ κα ειπενζέπμκηαζ ζε ζζημζεθίδεξ ηαζ κα είκαζ μναηέξ ιέζς εκυξ θοθθμιεηνδηή 

(browser). 

 

10. Βηβιηνγξαθία – Αλαθνξέο  - πξόζζεην πιηθό 

Τπάνπεζ πνυζεεημ οθζηυ πμθθχκ ηαηδβμνζχκ. Βνίζηεηαζ ιέζα ζημ ζοκμδεοηζηυ κημζζέ (folder) 

ημο πνυζεεημο ρδθζαημφ οθζημφ ηαζ πενζθαιαάκεζ: 

Έκα ιζηνυ αίκηεμ βζα ηδ πνήζδ ημο PowerPoint. οκμπηζηά, αθθά πμθφ παναηηδνζζηζηά, απυ 

έκα γςκηακυ (;) ηδθεμπηζηυ ζχμο, έκαξ ηςιζηυξ επζζδιαίκεζ, ζηδκ Αββθζηή, ιενζηά ζδιακηζηά 

ζθάθιαηα ζηδ πνήζδ ημο PowerPoint (υπςξ δ θέλδ-πνμξ-θέλδ ακάβκςζδ ημο ηεζιέκμο ιζαξ 

δζαθάκεζαξ απυ ημκ πανμοζζαζηή-δζδάζημκηα, ηα θάεδ – μνεμβναθζηά ή άθθα – ηθπ: How 

NOT To Use Powerpoint By Comedian Don McMillan    ζημ YouTube 

(!!)http://www.youtube.com/watch?v=lpvgfmEU2Ck  

 

Έκα ζπεηζηά ιεβάθμ αίκηεμ (20 θεπηά πενίπμο, ζηδκ Αββθζηή), πμθφ ηαηαημπζζηζηυ, πάκς ζηδ 

πνήζδ ημο PowerPoint. http://ideasandthoughts.org/2006/11/28/powerpoint-extreme-makeover/    

 

Έκα ιμοζζηυ αίκηεμηθίπ (!!) ζηδκ Αββθζηή, πάκς ζηζξ δοκαηυηδηεξ ημο PowerPoint: 

http://www.youtube.com/watch?v=hq-JaaUkcSw&feature=related 

 

Παναδείβιαηα βζα πνήζδ ημο PowerPoint ζε ιζα πνμαθδιαηζηή drill and practice έπμοκ ηα 

ανπεία ―1DigitsAndLetters.pps‖ ηαζ ― 2DigitsAndLetters.pps‖, υπςξ ηαζ ηα ανπεία ημο 

«Δηαημιιονζμφπμο» (απυ παθαζυηενμ ηδθεμπηζηυ παζπκίδζ). 

 

Σα δζάθμνα ζοκμδεοηζηά ανπεία πμο ανίζημκηαζ ιέζα ζημ ζπεηζηυ κημζζέ, απμηεθμφκ 

παναδείβιαηα δζαθυνςκ ηεπκζηχκ πνήζδξ ηςκ πνμβναιιάηςκ πανμοζίαζδξ. 

 

Μενζηά εεςνδηζηά ηείιεκα ηαζ ιζα ζοκέκηεολδ πμο ελεηάγμοκ ηνζηζηά ημ νυθμ ημο PowerPoint 

ζηδ δζδαζηαθία ανίζημκηαζ ιέζα ζηα ανπεία «On the Informed Use of PowerPoint .. .pdf» ηαζ 

ιζα ζπεηζηή ζοκέκηεολδ ζημ Γζαδίηηομ οπάνπεζ ζημ ανπείμ: articles_mayer.htm  

 

Σέθμξ, ημ κημζζέ Flash πενζθαιαάκεζ έκα δείβια «πνμδβιέκδξ» πνήζδξ ημο PowerPoint ζε 

ζοκδοαζιυ ιε VBA (Visual Basic Applications). 

http://www.youtube.com/watch?v=hq-JaaUkcSw&feature=related
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 ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Β’ ΔΠΙΠΔΓΟΤ  
 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΥΡΗΔΙ ΣΩΝ ΣΠΔ 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ 
ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ  

ΔΝΟΣΖΣΑ 3: Υξήζε ησλ βαζηθώλ εξγαιείσλ 

πιεξνθνξηθήο, πνιπκεζηθώλ εξγαιείσλ 

θαη ηνπ δηαδηθηύνπ 

                            

3.6 ΠΡΟΣΤΠΑ ΜΑΘΖΗΑΚΩΝ 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΚΑΗ 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΑ ΟΦΔΛΖ 

 

 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ ΟΛΟΚΛΖΡΖ: 40 ώξεο (ζε 
ζύλνιν 50) 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ ΘΔΜΑΣΟ:  5 ώπερ  
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1. Σίηινο 

3.6 Πξόηππα καζεζηαθώλ ηερλνινγηώλ. Παξνπζίαζε θαη δηδαθηηθά 

νθέιε 

 

 

2. Μνξθή θαη νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο  

Πνυηεζηαζ βζα έκα ιάεδια βκςνζιίαξ ιε ηδκ πνμηοπμπμίδζδ ηςκ ιαεδζζαηχκ ηεπκμθμβζχκ. 

Πυζμ ακαβηαία είκαζ δ φπανλδ ηέημζςκ πνμηφπςκ, ακαθμνά ζε μνβακζζιμφξ ακάπηολδξ 

πνμδζαβναθχκ, πανμοζίαζδ μνζζιέκςκ δζαεέζζιςκ δζεεκχκ πνμηφπςκ βζα ηδ ιαεδζζαηή 

ηεπκμθμβία. 

 

3. Απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή 

Απαζηείηαζ έκαξ ανζειυξ Ζ/Τ ηαζ έκαξ αζκηεμπνμαμθέαξ ημοθάπζζημκ ή θμβζζιζηυ δζαιμίναζδξ 

μεμκχκ. Πνμθακχξ ζημ ενβαζηήνζμ Πθδνμθμνζηήξ, υηακ μζ εηπαζδεουιεκμζ/επζιμνθμφιεκμζ 

επζζηέπημκηαζ ζεθίδεξ μνβακζζιχκ πνμηοπμπμίδζδξ ή ιεθεημφκ projects πμο έπμοκ ακαπηοπεεί 

ιε ηδ πνήζδ ζοβηεηνζιέκςκ πνμηφπςκ, απαζηείηαζ ζηακυξ ανζειυξ Ζ.Τ. ηαζ πνμθακχξ  

δοκαηυηδηα ζφκδεζδξ ηςκ Ζ.Τ. ζημ Γζαδίηηομ. 

Σμκίγεηαζ υηζ ημ πανυκ ιάεδια ζοκμδεφεηαζ ηαζ απυ ρδθζαηυ οθζηυ (ζοκμδεοηζηυ CD ή 

δζεφεοκζδ ζημ Γζαδίηηομ).  

Δπίζδξ κα ημκζζηεί υηζ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ δζάθμνμζ θοθθμιεηνδηέξ βζα ηδκ 

πθμήβδζδ ζημ Γζαδίηηομ (Internet Explorer, Firefox, ....). 

 

Παναηδνήζεζξ ηεπκζημφ παναηηήνα: 

 θμζ μζ θοθθμιεηνδηέξ δεκ δζέπμκηαζ απυ ηδκ ίδζα ζπεδζαζηζηή θζθμζμθία ηαζ βζ‘ αοηυ 

είκαζ πζεακυκ ενβαθεία ή παναηηδνζζηζηά πμο είκαζ ανπζημπμζδιέκα ζημκ έκα κα ιδκ 

ειθακίγμκηαζ ζημκ άθθμ. Γζα ημ θυβμ αοηυ είκαζ απαναίηδημ κα θδθεεί ιένζικα χζηε 

ακελάνηδηα ιε ημκ επζθεβυιεκμ θοθθμιεηνδηή μζ επζιμνθμφιεκμζ (ή μζ ιαεδηέξ) κα έπμοκ 

ζηδ δζάεεζή ημοξ ηάεε θμνά ηα ελίζμο δζαεέζζια ηα απαναίηδηα ενβαθεία. 

 Τπάνπεζ εκδεπυιεκμ δ ζφκδεζδ ζημ δίηηομ κα βίκεηαζ ιέζς ιζα πμθφ ανβήξ ζφκδεζδξ 

πνάβια πμο ηαεζζηά δφζημθδ ηδ ιεηαηίκδζδ απυ ηδ ιζα ζεθίδα ζηδκ άθθδ θυβς ημο 

ζπεηζημφ υβημο ημο πανμοζζαγυιεκμο οθζημφ. Μζα ηέημζα δοζημθία ιπμνεί κα λεπεναζηεί 

ιε ηδ πνήζδ θοθθμιεηνδηχκ πμο πανμοζζάγμοκ ιυκμ ημ ηείιεκμ ηδξ ζζημζεθίδαξ ζηδκ 

μευκδ (υπςξ μ Lynx). 

 

 

4. Γλσζηηθά πξναπαηηνύκελα 

Οζ επζιμνθμφιεκμζ πνέπεζ κα βκςνίγμοκ ηζξ θεζημονβίεξ ημο πνδζζιμπμζμφιεκμο θοθθμιεηνδηή 

ζηακμπμζδηζηά, ζε επίπεδμ ηέημζμ, χζηε κα ιπμνμφκ κα ιεηαηζκμφκηαζ ζηζξ ζεθίδεξ πμο 

επζθέβμοκ (ιπνμξ πίζς), κα απμεδηεφμοκ, κα ακηζβνάθμοκ ηθπ., πςνίξ αμήεεζα.  
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5. Γηδαθηηθνί θαη Μεηαγλσζηηθνί ηόρνη 

Οζ επζιμνθμφιεκμζ ιέζα απυ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ εκυηδηαξ, εα ειπθαημφκ ζε ιζα 

δζαδζηαζία πνμαθδιαηζζιμφ βζα ηδκ ακαβηαζυηδηα φπανλδξ πνμηφπςκ ιαεδζζαηήξ ηεπκμθμβίαξ 

ηαζ εα ιάεμοκ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ πμο δζέπμοκ ζοβηεηνζιέκα δζεεκή πνυηοπα ηέημζςκ 

ιαεδζζαηχκ ηεπκμθμβζχκ.  

 

 

6. Δθηηκώκελε δηάξθεηα 

Ζ εκδεζηηζηή δζάνηεζα βζα ηδκ οθμπμίδζδ ημο πανυκημξ ιαεήιαημξ είκαζ 5 ώξεο.  

 

 

7. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

 

7.1 Αλαγθαηόηεηα πξνηππνπνίεζεο καζεζηαθώλ ηερλνινγηώλ 

Ο υνμξ Μαεδζζαηέξ Σεπκμθμβίεξ (Learning Technologies)  ακαθένεηαζ  ζε υθεξ εηείκεξ ηζξ 

ηεπκμθμβίεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδ δζαδζηαζία δζδαζηαθίαξ ηαζ ιάεδζδξ άνα ηαζ ηδξ 

δθεηηνμκζηήξ ιάεδζδξ (ζδζαίηενα ιέζς ημο δζαδζηηφμο) ηαζ μ υνμξ δεκ έπεζ κα ηάκεζ ιυκμ ιε 

ημ ζπεδζαζιυ αθθά ηαζ ηδκ ακάπηολδ, δζαπείνζζδ ηαζ αλζμθυβδζδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ 

δζαδζηαζίαξ. 

Απμηέθεζια ηςκ πνμδβιέκςκ ιαεδζζαηχκ ηεπκμθμβζχκ είκαζ δζάθμνα θμβζζιζηά ζοζηήιαηα 

(βκςζηά ςξ οζηήιαηα Μαεδζζαηήξ Σεπκμθμβίαξ ΜΣ) πμο ζηα πθαίζζα εκυξ ιαεδζζαημφ 

πενζαάθθμκημξ οθμπμζμφκ ιζα ζεζνά απυ οπδνεζίεξ. Ζ έθθεζρδ ηαεζενςιέκςκ πνμζεββίζεςκ 

ηυζμ βζα ηδκ ανπζηεηημκζηή ηςκ ΜΣ, υζμ ηαζ βζα ηδ δδιζμονβία, πενζβναθή ηαζ δζακμιή 

ιαεδζζαηχκ πυνςκ εέηεζ ειπυδζα ζηδκ απμδμηζηή ηαζ απμηεθεζιαηζηή αλζμπμίδζδ ηςκ 

δοκαημηήηςκ πμο αοηά πνμζθένμοκ. 

 Ζ ακάπηολδ δζεεκχκ πνμηφπςκ ζημ πχνμ ηςκ Μαεδζζαηχκ Σεπκμθμβζχκ ιε ζηυπμ ηδκ 

ελαζθάθζζδ δζαθεζημονβζηυηδηαξ (Interoperability) ιεηαλφ ηςκ δζαθμνεηζηχκ ΜΣ ηαζ ηδ 

δοκαηυηδηα δζακμιήξ, επακαπνδζζιμπμίδζδξ ηαζ μθμηθήνςζδξ ιμκάδςκ ιαεδζζαημφ οθζημφ 

είκαζ γςηζηήξ ζδιαζίαξ ηαζ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ηδ αάζδ βζα ηδ δδιζμονβία εοέθζηηςκ ηαζ 

απμδμηζηχκ θφζεςκ. 

ημ πχνμ αοηυ θμζπυκ ηδξ ακάπηολδξ πνμδζαβναθχκ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ακαβηαζυηδηαξ 

πνμηοπμπμίδζδξ ζημ πχνμ ηςκ ιαεδζζαηχκ ηεπκμθμβζχκ δναζηδνζμπμζμφκηαζ ιζα ζεζνά απυ 

μνβακζζιμφξ υπςξ:  

 IEEE LTSC (Learning Technology Standards Committee) 

 CEN/ISSS/WS-LT (Information Society Standardisation System / Workshop on 

Learning Technology) 

 AICC (Aviation Industry CBT Committee) 

 ARIADNE (Alliance of Remote Instructional Authoring and Distribution Networks for 

Europe) 
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 IMS Global Learning Consortium 

 DCMI (Dublin Core Metadata Initiative) 

 ADL (Advanced Distributed Learning) 

 

Πνζκ πανμοζζαζημφκ ηα πνυηοπα ηςκ ιαεδζζαηχκ ηεπκμθμβζχκ είκαζ απαναίηδημ κα 

ακαθενεμφκ ηα ελήξ: 

Ζ πθδνμθμνία/βκχζδ πμο δζαηζκείηαζ ζημ δζαδίηηομ μνβακχκεηαζ ζε Μαεδζζαηά Ακηζηείιεκα 

(Learning Objects). Σα ακηζηείιεκα αοηά πανέπμοκ πθδνμθμνίεξ βζα ημ ζημπυ πμο 

δδιζμονβήεδηακ ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ πμο πνέπεζ κα ζηακμπμζμφκηαζ πνμηεζιέκμο κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ. Σαοηυπνμκα πενζέπμοκ ηαζ ιζα ζδιαζζμθμβζηή πενζβναθή ηςκ δεδμιέκςκ ιε 

ηνυπμ ηαηακμδηυ απυ ιδπακέξ. Απμεδηεφμκηαζ ζε αάζεζξ δεδμιέκςκ, ιπμνμφιε κα ηάκμοιε 

ακαγήηδζδ ηαζ ακάηηδζδ ιε αάζδ θέλεζξ-ηθεζδζά. οκδοαγυιεκα ιεηαλφ ημοξ απμηεθμφκ αάζδ 

βζα εηπαζδεοηζηυ οθζηυ. Σέθμξ, ιπμνμφκ κα επακαπνδζζιμπμζδεμφκ. 

 

 

 

7.2 Γηεζλή Πξόηππα γηα ηε Μαζεζηαθή Σερλνινγία 

Ζ ακάπηολδ ιαεδζζαηχκ πνμηφπςκ απμηηά ηενάζηζα ζδιαζία χζηε μζ ζοιιεηέπμκηεξ ζηδκ 

εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία κα ιπμνμφκ κα δδιζμονβμφκ, κα δζαπεζνίγμκηαζ, κα δζαεέημοκ ηαζ κα 

ηαηακαθχκμοκ ιαεδζζαηυ πενζεπυιεκμ ιε ζοκεπή ηνυπμ. Γζα κα βίκεζ αοηυ είκαζ ζδιακηζηυ μζ 

μνβακζζιμί πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζηδκ δθεηηνμκζηή ιάεδζδ κα οζμεεημφκ έκα ζφκμθμ απυ 

πνυηοπα βζα ηδ δδιζμονβία ηαζ δζαπείνζζδ ημο ιαεδζζαημφ πενζεπμιέκμο πνμηεζιέκμο κα είκαζ 

δοκαηή ιζα ακηαθθαβή ακηζηεζιέκςκ βκχζδξ, ηάηζ πμο θαίκεηαζ κα ανίζηεζ έδαθμξ ηα 

ηεθεοηαία πνυκζα ιεηαλφ ηςκ μνβακζζιχκ πμο ακαπηφζζμοκ ηζξ πνμδζαβναθέξ. Σα πνυηοπα 

αοηά εα πνέπεζ κα είκαζ ζε εέζδ κα ακηζιεηςπίγμοκ ιζα ζεζνά απυ γδηήιαηα υπςξ: ηνυπμοξ 

ηαηδβμνζμπμίδζδξ ημο πενζεπμιέκμο ζε ζπέζδ ιε ζοβηεηνζιέκεξ εειαηζηέξ πενζμπέξ πμο εα ημ 

ηαεζζηά εφημθα πνμζαάζζιμ, ηνυπμοξ ηαηδβμνζμπμίδζδξ ιε αάζδ ηδκ παζδαβςβζηή 

πνμζέββζζδ, δζαπείνζζδ ημο ιαεδζζαημφ οθζημφ ηαζ ηνυπμξ πανμπήξ ημο, έθεβπμξ ηαζ 

παναημθμφεδζδ ηδξ πμνείαξ ημο ιαεδηή, δδιζμονβία πνμθίθ ιαεδηχκ, ζφζηδια 

ελαημιίηεοζδξ ηδξ πμνείαξ εκυξ ιαεδηή ιε αάζδ ηζξ πνμζςπζηέξ ημο ακάβηεξ, ζφζηδια βζα ηδκ 

πνμζηαζία ηςκ πκεοιαηζηχκ δζηαζςιάηςκ ημο δζαηζκμφιεκμο πενζεπμιέκμο. 
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Με αάζδ θμζπυκ ηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ ηνζηδνίςκ αοηχκ έπμοκ ακαπηοπεεί ιζα ζεζνά απυ 

πνυηοπα, ιενζηά απυ ηα μπμία εα πανμοζζαζημφκ ζηδ ζοκέπεζα: 

 

 Μεηα-δεδνκέλα (Metadata) – βζα ημκ παναηηδνζζιυ ημο πενζεπμιέκμο 

 πζηήκαηα Παθεηνπνίεζεο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (Content Packaging and 

Management Systems) – βζα ηδ ζφκεεζδ/δζαπςνζζιυ ημο πενζεπμιέκμο ηαζ βζα ημκ 

ηαεμνζζιυ ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ ηα ιαεδζζαηά παηέηα ιπμνμφκ κα 

εκζςιαηχκμκηαζ ζε δζαθμνεηζηά ΜΣ 

 Γηαιεηηνπξγηθόηεηα Δξσηήζεσλ θαη Σεζη (Question and Test Interoperability) – βζα 

ημκ ηαεμνζζιυ ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ μζ ιμκάδεξ απμηίιδζδξ ηαζ εθέβπμο ιπμνμφκ 

κα θεζημονβμφκ ζε δζαθμνεηζηά ΜΣ 

 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πξνθίι (Profiling Systems) – βζα ημκ μνζζιυ δεδμιέκςκ 

ιαεδηή, επίδμζδξ ηαζ πνμυδμο, ηαεχξ ηαζ ηδκ πνμδζαβναθή ακηαθθαβήξ αοηχκ ηςκ 

δεδμιέκςκ  

 Δπηρεηξεζηαθά πζηήκαηα (Enterprise Systems) – βζα ηδκ πνμδζαβναθή 

δζαπνμζςπζηήξ επζημζκςκίαξ ηςκ ΜΣ ιε άθθα επζπεζνδζζαηά πθδνμθμνζαηά 

ζοζηήιαηα 

 Γηαρείξηζε Φεθηαθώλ Γηθαησκάησλ (Digital Rights Management) – βζα ηδκ πνμζηαζία 

ηςκ δζηαζςιάηςκ πκεοιαηζηήξ ζδζμηηδζίαξ ηςκ πανμπέςκ πενζεπμιέκμο. 

 

ΜΔΣΑ-ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

 

Πνυηεζηαζ βζα δεδμιέκα πμο πενζβνάθμοκ άθθα δεδμιέκα. Υνδζζιμπμζμφκηαζ πενζβναθζηέξ 

εηζηέηεξ βζα κα δζεοημθφκμοκ ηδκ θεζημονβία ακαγήηδζδξ ηαζ πνήζδξ δθεηηνμκζηχκ 

ιαεδζζαηχκ πυνςκ (ππ δ ηάνηα ζε έκακ ηαηάθμβμ αζαθζμεήηδξ δ μπμία πενζβνάθεζ έκα αζαθίμ, 

ημ ζοββναθέα ημο, ημ εέια, ηδ εέζδ ημο ιέζα ζηδ αζαθζμεήηδ, η.θπ). Ζ πενζβναθή ηςκ 

δεδμιέκςκ βίκεηαζ έηζζ χζηε κα ιπμνεί αηυιδ ηαζ ημ πνυβναιια ημο οπμθμβζζηή κα λεπςνίγεζ 

ημ είδμξ ή ηδ πνδζζιυηδηα ηδξ απμεδηεοιέκδξ πθδνμθμνίαξ. 

Ζ πνήζδ ημο πνμηφπμο αοημφ ηάκεζ ηδ δζαδζηαζία ακαγήηδζδξ ηαζ πνήζδξ εκυξ πυνμο 

πενζζζυηενμ απμδμηζηή, επζηνέπεζ ηδ ζφκεεζδ πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ ζοκδοάγμκηαξ δζάθμνα 

ιαεδζζαηά ακηζηείιεκα, πανέπεζ ηδκ απαζημφιεκδ πθδνμθμνία βζα εκημπζζιυ ηαζ θζθηνάνζζια 

ζε ιζα ακαγήηδζδ. Έπμοκ ακαπηοπεεί δζάθμνεξ πνμδζαβναθέξ ιεηα-δεδμιέκςκ. Σμ πζμ 

πνυζθαημ πνυηοπμ (ηαζ ιάθζζηα ημ πνχημ πνυηοπμ ιαεδζζαηήξ ηεπκμθμβίαξ) είκαζ ημ LOM 

(Learning Object Metada). Ονίγεζ ηα ιεηαδεδμιέκα πμο απαζημφκηαζ  βζα ηδ ζαθή ηαζ πθήνδ 

πενζβναθή ιαεδζζαηχκ ακηζηεζιέκςκ ηαζ πμο πενζθαιαάκμοκ ηα μκυιαηα ηςκ ζημζπείςκ, ημοξ 

μνζζιμφξ ημοξ, ημοξ ηφπμοξ δεδμιέκςκ (ππ ζοιαμθμζεζνά βθχζζαξ, διενμιδκία/χνα, 

δζάνηεζα, θελζθυβζμ ηθπ) ηαζ ηα ιήηδ πεδίςκ. Δπζπθέμκ, μνίγεζ ιζα ζδεαηή δμιή βζα ηα 

ιεηαδεδμιέκα 
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ΠΑΚΔΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ 

 

Πνυηεζηαζ βζα οπυ ελέθζλδ πνυηοπμ. Ζ παηεημπμίδζδ πενζεπμιέκμο ζοκίζηαηαζ ζηδ 

ζοβηέκηνςζδ δμιζηχκ ιενχκ ημο ιαεήιαημξ (courselets) απυ δζάθμνεξ πδβέξ. Ζ ηαηάθθδθδ 

μνβάκςζδ ηςκ ιμκάδςκ χζηε αοηέξ κα απμηεθμφκ έκα παηέημ ιαεήιαημξ (course package) 

αθμνά θεζημονβίεξ δζαπείνζζδξ πενζεπμιέκμο. Ακηίζημζπα, είκαζ πζεακή δ απμζφκεεζδ παηέηςκ 

ιάεδζδξ ζηα ζοκζζηάιεκα ιένδ ημοξ, χζηε ιενζηά απυ αοηά κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζηδ ζφκεεζδ 

άθθςκ παηέηςκ. Σμ πνυηοπμ πανέπεζ ημοξ ηακυκεξ πενζβναθήξ ημο ζοκυθμο ημο οθζημφ ιε 

έκακ ηαεμθζηά ακαβκςνίζζιμ ηνυπμ χζηε κα ιπμνεί κα ακηαθθαπεεί ακάιεζα ζε 

πενζαάθθμκηα. O μνβακζζιυξ IMS έπεζ μνίζεζ έκα ζδεαηυ πθαίζζμ (IMS Content Framework) ημ 

μπμίμ πενζβνάθεζ ηα ααζζηά ζοζηαηζηά, ηδ δμιή, ηζξ θεζημονβίεξ ηαζ ηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ (ηυζμ 
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ιε ακενχπμοξ υζμ ηαζ ιε άθθα ζοζηήιαηα) πμο αθμνμφκ ζηδ ζπεδίαζδ ζοζηδιάηςκ 

παηεημπμίδζδξ ηαζ δζαπείνζζδξ πενζεπμιέκμο. 

 

 

 

 

 

ΓΗΑΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΔΡΧΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΣΔΣ (QTI) 

 

Ζ αλζμθυβδζδ ηαζ μ έθεβπμξ απμηεθμφκ έκα πμθφ ζδιακηζηυ ζοζηαηζηυ ηδξ ιαεδζζαηήξ 

δζαδζηαζίαξ. Πανυθα αοηά, ζηα πενζζζυηενα απυ ηα οπάνπμκηα ΜΣ υηακ πνμηφρεζ ακάβηδ 

αθθαβήξ ηδξ ιδπακήξ παναβςβήξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ηςκ ηεζη ή εέια αθθαβήξ πενζαάθθμκημξ 

οθμπμίδζδξ, ηα δμιζηά ζημζπεία αλζμθυβδζδξ (π.π. ενςηήζεζξ πμθθαπθχκ επζθμβχκ) είκαζ 

αδφκαημ κα επακαπνδζζιμπμζδεμφκ. Ζ πνμδζαβναθή QTI πενζβνάθεζ ιζα ααζζηή δμιή 

ενςηήζεςκ ηαζ αζηήζεςκ βζα ηδκ ακαπανάζηαζδ ηςκ δεδμιέκςκ. Δπζηνέπεζ ηδκ ακηαθθαβή 

αοηχκ ηςκ ζημζπείςκ ιεηαλφ ΜΣ, ηςκ ζοκηαηηχκ ιαεδζζαημφ πενζεπμιέκμο ηθπ. Ζ 

πνμδζαβναθή αοηή είκαζ επεηηάζζιδ ηαζ πνμζανιυζζιδ βζα κα επζηνέρεζ ηδκ άιεζδ οζμεέηδζδ, 

αηυιδ ηαζ ζε ελεζδζηεοιέκα ζοζηήιαηα. H πνμδζαβναθή αοηή μνίγεζ ηζξ ελήξ ααζζηέξ δμιέξ: 

· Αλζμθυβδζδ (Assessment) – δ ααζζηή ιμκάδα εθέβπμο 

· Δκυηδηα (Section) – ιμκάδα οπμδμπήξ άθθςκ εκμηήηςκ πμο αθμνμφκ έκα ημζκυ ζηυπμ 

· Θέια (Item) – ημ ααζζηυ ιπθμη ενςηαπυηνζζδξ ζημ μπμίμ πενζέπμκηαζ μζ λεπςνζζηέξ 

ενςηήζεζξ 

Σμ πνμηεζκυιεκμ ιμκηέθμ ηαεζζηά δοκαηή ηδκ ακηαθθαβή πμθθαπθχκ Αλζμθμβήζεςκ ηαζ 

μπμζμδήπμηε ζοκδοαζιυ Αλζμθμβήζεςκ, Δκμηήηςκ ηαζ Θειάηςκ ζημ πθαίζζμ ιζαξ ηαζ 

ιμκαδζηήξ δμιήξ δεδμιέκςκ.  

Ο ηφνζμξ ζημπυξ ηδξ πνμδζαβναθήξ είκαζ κα επζηνέπεζ ζημοξ πνήζηεξ ηδκ εζζαβςβή ηαζ 

ελαβςβή ενςηήζεςκ (απθχκ ηαζ ζφκεεηςκ), μθμηθδνςιέκςκ ηεζη, ηαεχξ ηαζ κα δίκεζ ηδ 

δοκαηυηδηα ζδζςηζηχκ πνμεηηάζεςκ ημο ιμκηέθμο. 
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ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΟΦΗΛ 

 

Πνυηεζηαζ βζα έκα ζφκμθμ πθδνμθμνζχκ πμο αθμνμφκ έκακ εηπαζδεουιεκμ (άημιμ ή μιάδα) ή 

έκακ παναβςβυ εηπαζδεοηζημφ πενζεπμιέκμο. Ο ζηυπμξ είκαζ δ δδιζμονβία εκυξ ζοκυθμο απυ 

ηακυκεξ πμο εα επζηνέπμοκ ζε ζοζηήιαηα δζαθμνεηζηχκ εηαζνεζχκ κα ακηαθθάζζμοκ δεδμιέκα 

ιεηαλφ ημοξ. Φοζζηά ακήηεζ ζηδ δζηαζμδμζία ημο δζαημιζζηή ημο ζοζηήιαημξ πμο έπεζ ηα 

δεδμιέκα κα ηαεμνίγεζ πμζα απυ αοηά εα δίκμκηαζ ζε άθθα ζοζηήιαηα ηαζ πμζα υπζ. Σμ IMS 

Learner Information Package ααζίγεηαζ ζε έκα ιμκηέθμ δεδμιέκςκ πμο πενζβνάθεζ ηα 

παναηηδνζζηζηά εκυξ ιαεδηή ηα μπμία απαζημφκηαζ βζα: 

 ηδκ ηαηαβναθή ηαζ ηδ δζαπείνζζδ ημο ιαεδζζαημφ ζζημνζημφ, ηςκ ζηυπςκ ηαζ ηςκ 

επζηεοβιάηςκ εκυξ ιαεδηή 

 ηδκ ειπθμηή ημο ιαεδηή ζε ιζα ιαεδζζαηή ειπεζνία 

 ημκ εκημπζζιυ ιαεδζζαηχκ εοηαζνζχκ βζα ημ ιαεδηή. 

Σμ πενζεπυιεκμ ακαπηφζζεηαζ βφνς απυ εκυηδηεξ-ηθεζδζά υπςξ: δναζηδνζυηδηεξ, δελζυηδηεξ, 

εκδζαθένμκηα, πνμζυκηα, πζζημπμζήζεζξ ηθπ) 
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ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 

 

Σμ πνυηοπμ ζπεδζάζηδηε βζα κα επζηνέπεζ ηδκ εφημθδ ακηαθθαβή δεδμιέκςκ ιεηαλφ εηαζνεζχκ 

πμο πανέπμοκ εηπαίδεοζδ. Πανέπεζ ιεευδμοξ ηαζ ηακυκεξ βζα κα ιπμνμφκ μζ παναβςβμί 

εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ κα δδιζμονβμφκ οπμζοζηήιαηα ηα μπμία εα θεζημονβμφκ ηαζ ηα 

μπμία εα ιπμνμφκ κα πνμζηεεμφκ ζε μπμζμδήπμηε ζφζηδια ιε ζοιααηή πθαηθυνια. ηυπμξ 

ημο είκαζ κα οπμζηδνίλεζ ηδ δζαθεζημονβζηυηδηα ιεηαλφ ηςκ ζοζηδιάηςκ δζαπείνζζδξ ιάεδζδξ 

απυ ηδ ιζα ηαζ ηςκ ζοζηδιάηςκ δζαπείνζζδξ ακενχπζκμο δοκαιζημφ, δζμίηδζδξ ζπμοδαζηχκ, 

δζμίηδζδξ ηαηάνηζζδξ ηαζ δζαπείνζζδξ αζαθζμεδηχκ απυ ηδκ άθθδ 
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ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ 

 

Αθμνά ηδ δζενβαζία ηαηαβναθήξ, ιεηάδμζδξ, ενιδκείαξ ηαζ επζαμθήξ ρδθζαηχκ δζηαζςιάηςκ. 

ημπεφεζ ζημ κα απμηνέρεζ ηδ ιδ ελμοζζμδμηδιέκδ πνήζδ ηδξ ρδθζαηήξ πθδνμθμνίαξ. Γζα ημ 

ζημπυ αοηυ είκαζ απαναίηδημζ πνμηοπμπμζδιέκμζ ηνυπμζ επζημζκςκίαξ ηςκ ρδθζαηχκ 

δζηαζςιάηςκ, υπςξ επίζδξ ηαζ ζοζηήιαηα ζηακά βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ δζηαζςιάηςκ αοηχκ. 

Κθαζζηυξ πχνμξ υπμο ακαπηφζζεηαζ ιζα ηέημζα δναζηδνζυηδηα είκαζ αοηυξ ηδξ παναβςβήξ 

πμθοιέζςκ. 

Έκκμζα ηθεζδί ζηδ δζαπείνζζδ ρδθζαηχκ δζηαζςιάηςκ είκαζ δ αζθάθεζα ηδξ πθδνμθμνίαξ (π.π. 

ηεπκζηέξ ηςδζημπμίδζδξ, δθεηηνμκζηέξ οπμβναθέξ, ηθπ). Αοηυ υιςξ δεκ οπμαζαάγεζ ηδ 

ζδιαζία άθθςκ εειάηςκ πμο ειπθέημκηαζ ζηδκ υθδ δζαδζηαζία υπςξ κμιζημί πενζμνζζιμί ή 

ιμκηέθα ηαζ εοπνδζηία δθεηηνμκζημφ ειπμνίμο. Ζ πνμηοπμπμίδζδ ζημ πθαίζζμ αοηυ έπεζ κα 

ηάκεζ ιε έκακ ηαεμνζζιυ υθςκ ηςκ ηφπςκ άδεζαξ πνήζδξ πμο πανέπμκηαζ ζημοξ πνήζηεξ υπςξ 

επίζδξ ηαζ ηςκ υνςκ ηαζ οπμπνεχζεςκ πμο πνέπεζ κα ζηακμπμζμφκηαζ χζηε αοηέξ μζ άδεζεξ κα 

είκαζ έβηονεξ. 

 

 

 

8. Πξνηεηλόκελα ζπλνδεπηηθά θύιια εξγαζίαο θαη 
πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο. 

 

 

Φύιιν εξγαζίαο 1 

 Δπζθέληε ιζα δζδαηηζηή εκυηδηα (ή έκα ιάεδια) ηδξ ανεζηείαξ ζαξ ηαζ επζθέληε κα ημ 

πνμζεββίζεηε απυ ηδκ μπηζηή βςκία ηδξ εθανιμβήξ εκυξ πνμηφπμο πμο εα επζθέλεηε.  

Πζζηεφεηε πςξ δ εθανιμβή ηδξ πνμηοπμπμίδζδξ αμδεά ηδκ εηπαίδεοζδ ή πνυηεζηαζ βζα 

ηεπκμηναηζηή οπεναμθή;  

 

 

9. Βηβιηνγξαθία – Αλαθνξέο  - πξόζζεην πιηθό 

http://www.imsproject.org/metadata/mdv1p3pd/imsmd_bestv1p3pd.html εθίδα ηδξ IMS πμο 

πενζβνάθεζ ημ πνυηοπμ ηςκ ιεηαδεδμιέκςκ 

http://zope.cetis.ac.uk/static/standards.html εθίδα πμο πανέπεζ ιζα βεκζηή εεχνδζδ ημο 

εέιαημξ ηδξ πνμηοπμπμίδζδξ ηςκ ιαεδζζαηχκ ηεπκμθμβζχκ 

http://www.cen-ltso.net/Main.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 εθίδα ημο 

παναηδνδηδνίμο ηςκ ιαεδζζαηχκ ηεπκμθμβζχκ 

http://www.ieeeltsc.org:8080/Plone Ζ ζεθίδα ηδξ επζηνμπήξ βζα ηα πνυηοπα ιαεδζζαηχκ 

ηεπκμθμβζχκ ηδξ ΗΔΔΔ (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 

http://mobilemind.net/presentation/max06/  ηδ ζεθίδα αοηή οπάνπεζ ιζα πανμοζίαζδ βζα ηα 

πνυηοπα ιαεδζζαηχκ ηεπκμθμβζχκ. 

http://www.imsproject.org/metadata/mdv1p3pd/imsmd_bestv1p3pd.html
http://zope.cetis.ac.uk/static/standards.html
http://mobilemind.net/presentation/max06/
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ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Β’ ΔΠΙΠΔΓΟΤ  
 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΥΡΗΔΙ ΣΩΝ ΣΠΔ 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ 
ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ  

ΔΝΟΣΖΣΑ 3: Υξήζε ησλ βαζηθώλ εξγαιείσλ 

πιεξνθνξηθήο, πνιπκεζηθώλ εξγαιείσλ 

θαη ηνπ δηαδηθηύνπ 

                             

3.7 Οη λέεο δηαζηάζεηο ηνπ δηαδηθηύνπ web 

2.0 – ε θνηλσληθή δηθηύσζε θαη ν ξόινο 
ησλ ρξεζηώλ σο ζπλδεκηνπξγώλ ηνπ 
ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ 

 

 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ ΟΛΟΚΛΖΡΖ: 40 ώξεο  

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ ΘΔΜΑΣΟ: 5 ώπερ 
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1. Σίηινο 

Οη λέεο δηαζηάζεηο ηνπ δηαδηθηύνπ web 2.0 – ε θνηλσληθή δηθηύσζε 

θαη ν ξόινο ησλ ρξεζηώλ σο ζπλδεκηνπξγώλ ηνπ ςεθηαθνύ 

πεξηερνκέλνπ 

 

2. Μνξθή θαη νξγάλσζε ηεο ελόηεηαο 

Σμ ιάεδια πνμηείκεηαζ κα δζελάβεηαζ ζημ ενβαζηήνζμ ςξ έκαξ ζοκδοαζιυξ εεςνδηζημφ ιένμοξ 

(βκςνζιία ιε ημ web 2.0, ημοξ ζπεηζημφξ υνμοξ ηαζ ηζξ παναιέηνμοξ πμο ημ πνμζδζμνίγμοκ) ηαζ 

εκυξ πναηηζημφ υπμο εα ιεθεηδεμφκ ζοβηεηνζιέκεξ εηπαζδεοηζηέξ εθανιμβέξ ααζζζιέκεξ ζημ 

web 2.0. ημ ιένμξ αοηυ εα πενζθδθεεί ηαζ ιζα ζογήηδζδ επζιένμοξ εειάηςκ ζπεηζηχκ ιε ηδκ 

εθανιμβή ημο εέιαημξ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία 

 

3. Απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή 

Απαζηείηαζ έκαξ ανζειυξ Ζ/Τ ηαζ έκαξ αζκηεμπνμαμθέαξ ημοθάπζζημκ ή θμβζζιζηυ δζαιμίναζδξ 

μεμκχκ. Πνμθακχξ ζημ ενβαζηήνζμ Πθδνμθμνζηήξ, απαζηείηαζ ζηακυξ ανζειυξ Ζ.Τ. ιε  

δοκαηυηδηα ζφκδεζδξ ηςκ Ζ.Τ. ζημ Γζαδίηηομ. 

 

 

4. Γλσζηηθά πξναπαηηνύκελα 

Οζ επζιμνθμφιεκμζ εα πνέπεζ κα βκςνίγμοκ ηα ααζζηά ζημζπεία ημο Γζαδζηηφμο ηαζ ηςκ κέςκ 

οπδνεζζχκ ηαζ πενζααθθυκηςκ πμο απμηαθμφκηαζ ιε ημ βεκζηυ υκμια ―web 2.0‖. 

 

5. Δπηζπκεηνί Γηδαθηηθνί θαη Μεηαγλσζηηθνί ηόρνη 

Οζ επζιμνθμφιεκμζ εα ιάεμοκ ααζζηά ζημζπεία ηςκ εεςνδηζηχκ πθαζζίςκ ζηα μπμία 

θεζημονβμφκ μζ οπδνεζίεξ ηαζ μζ εθανιμβέξ ημο web 2.0, πθεμκεηηήιαηα ηαζ πζεακά 

ιεζμκεηηήιαηα πμο ιπμνεί κα πνμηφρμοκ απυ ημκ ηνυπμ πνήζδξ ημοξ ζηδκ ηάλδ. Θα ένεμοκ 

ακηζιέηςπμζ ιε ζοβηεηνζιέκεξ δζδαηηζηέξ πνμηάζεζξ ηαζ εα βκςνίζμοκ ιεευδμοξ πνήζδξ ηςκ 

εθανιμβχκ αοηχκ. 

 

6. Δθηηκώκελε δηάξθεηα 

Ζ εκδεζηηζηή δζάνηεζα βζα ηδκ οθμπμίδζδ ημο πανυκημξ ιαεήιαημξ είκαζ 5 ώξεο.  

 

 

7. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο ελόηεηαο 
ηδκ εκυηδηα αοηή πανμοζζάγμκηαζ ζοκμπηζηά ηα θεζημονβζηά (δδθαδή υπζ ηα ηεπκζηά) 

παναηηδνζζηζηά ημο web 2.0, ηδξ κευηενδξ βεκζάξ δζαδζηηοαηχκ ηυπςκ, ενβαθείςκ ηαζ 
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δζαδζηηοαηχκ οπδνεζζχκ, πμο ζηδνίγμκηαζ ζηδκ πθήνδ ζοιιεημπή ηςκ πνδζηχκ ζηδ 

ζοκδζαιυνθςζδ ημο πενζεπμιέκμο ημοξ ηαζ ηδκ άιεζδ, απεοεείαξ (online) ζοκενβαζία ιεηαλφ 

ηςκ πνδζηχκ. Ονζζιέκα απυ ηα ενβαθεία ημο web 2.0 έπμοκ ήδδ ακαθενεεί πενζζηαζζαηά ζε 

άθθεξ εκυηδηεξ, αθθά ζηδκ πανμφζα εκυηδηα ηα ενβαθεία ημο web 2.0 πανμοζζάγμκηαζ πζμ 

ζοζηδιαηζηά ηαζ ζοκεεηζηά.  

Σζ δζαθμνμπμζεί ημ web 2.0 από ηδκ πνμδβμύιεκδ βεκζά οπδνεζζώκ; 

Με ημκ υνμ «web 2.0» εκκμμφκηαζ ιζα ζεζνά απυ εθανιμβέξ ηαζ πενζαάθθμκηα ζημ Γζαδίηηομ 

πμο παναηηδνίγμκηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ είκαζ ακμζπηά ζηδκ πνυζααζδ ηαζ εοκμμφκ ηδκ 

μοζζαζηζηή ζοιιεημπή ηςκ πνδζηχκ: μζ πνήζηεξ δεκ επζζηέπημκηαζ ιυκμ ζζημζεθίδεξ ηαζ δεκ 

ανημφκηαζ ζηδκ παεδηζηή ακάβκςζδ ημο πενζεπμιέκμο ημοξ, αθθά ζπμθζάγμοκ, ηαηαζηεοάγμοκ 

δζηέξ ημοξ ζζημζεθίδεξ ηαζ δδιζμονβμφκ πενζεπυιεκμ. Σαοηυπνμκα, αλζμθμβμφκ ζοθθμβζηά ημ 

ρδθζαηυ πενζεπυιεκμ ημο Γζαδζηηφμο, ιμζνάγμκηαζ ημοξ ρδθζαημφξ πυνμοξ, δδιζμονβμφκ ηαζ 

ζοκηδνμφκ online ημζκυηδηεξ. Σμ web 2.0 λεηίκδζε ηαη‘ μοζίακ ζηζξ ανπέξ ημο 21
μο

 αζχκα, 

ιεηά ηδκ ηαηάννεοζδ πμθθχκ μnline επζπεζνήζεςκ ζημ ηέθμξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‘90. 

πεηζηά ιε ηδκ ζζημνία ημο υνμο ηαζ ημ κυδιά ημο, οπάνπμοκ πμθθά ζημζπεία ζημ  

http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html?page=1 

ηαεχξ ηαζ ζημ  

http://www.paulgraham.com/web20.html  

(ζημκ πνχη ζζημπχνμ, «ζζημνζηυ» ζημ είδμξ ημο, ακαπηφζεεηαζ ιζα ζοθθμβζζζηηή βφνς απυ ηζξ 

μζημκμιζηέξ ηαζ επζπεζνδιαηζηέξ επζπηχζεζξ ημο web 2.0 – ςζηυζμ έπεζ ιζα βεκζηυηενδ αλία. 

Σεθεοηαία επίζηερδ 02/05/2011). 

υπςξ ηαζ ζηδ wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0  

 

Σμ web 2.0, αοηυ ηαεαοηυ, είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ – ιε ηδκ έκκμζα υηζ μζ οπδνεζίεξ πμο 

πνμζθένεζ είκαζ εονφηαηα δζαδεδμιέκεξ ηαζ έπμοκ ζδιακηζηέξ επζπηχζεζξ ζημκ ηνυπμ ιε ημκ 

μπμίμ μζ άκενςπμζ εηθνάγμκηαζ, επζημζκςκμφκ ηαζ ηεθζηά δζαιμνθχκμοκ ηζξ ηαοηόηδηέξ ημοξ, 

ηονίςξ ιεηαλφ ηςκ κέςκ. Δλίζμο ζδιακηζηυ είκαζ υιςξ ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ ημ web 2.0 

δδιζμονβήεδηε εκηεθχξ απνυζιεκα, ακαπηφπεδηε ηαπφηαηα ηαζ επδνέαζε ζε ζδιακηζηυ ααειυ 

ηδκ ελέθζλδ ημο Γζαδζηηφμο, αθθά ηαζ ηςκ ημζκςκζηώκ πναηηζηώκ ηςκ πνδζηχκ ημο 

Γζαδζηηφμο. Δκδεπυιεκα, αοηυ απμηεθεί παναηηδνζζηζηυ ηςκ αθθαβχκ πμο πνυηεζηαζ κα 

επέθεμοκ ζημ ιέθθμκ: μζ ιεθθμκηζηέξ οπδνεζίεξ ημο Γζαδζηηφμο ηαζ ηςκ άθθςκ δζηηφςκ εα 

είκαζ πζεακυηαηα απνυαθεπηεξ ηαζ μ νυθμξ ημοξ εκδέπεηαζ κα ηαηαζηεί ζδιακηζηυξ ζε πμθφ 

ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια. Οζ πανάβμκηεξ αοημί πνέπεζ θμζπυκ κα θδθεμφκ ζμαανά οπυρδ ζηδ 

δζαδζηαζία ρδθζαημύ εββναιιαηζζιμύ ηυζμ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, υζμ ηαζ ηςκ ιαεδηχκ: μ κέμξ 

ρδθζαηυξ εββναιιαηζζιυξ, εα πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ υζμ ημ δοκαηυκ εονφηενα πεδία 

εεχνδζδξ, χζηε κα είκαζ ζε εέζδ μζ αονζακμί πμθίηεξ κα ακηζιεηςπίζμοκ ηζξ πνμηθήζεζξ ημο 

http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html?page=1
http://www.paulgraham.com/web20.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
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αφνζμο ιε ηνζηζηυ ηνυπμ. Γζα πανάδεζβια, δε ιπμνμφιε κα βκςνίγμοιε ακ μζ ηεπκμθμβίεξ ημο 

αφνζμ (ηαζ ιε πμζμ ηνυπμ) ιπμνμφκ κα πανααζάγμοκ ηδκ ζδζςηζηυηδηα ηςκ πνδζηχκ – είκαζ 

εκδεπυιεκμ αοηή ηαεαοηή δ έκκμζα ηδξ «ζδζςηζηυηδηαξ» κα ιεηαζπδιαηζζηεί. Δίκαζ ςζηυζμ 

δοκαηυκ, ηαζ ιάθζζηα πνέπεζ, μ ρδθζαηυξ εββναιιαηζζιυξ κα πενζθαιαάκεζ αηνζαχξ ιζα 

εεχνδζδ, ιζα ηνζηζηή ιεθέηδ ηδξ «ζδζςηζηυηδηαξ», ηδξ ζδιαζίαξ ηδξ, ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ 

ζήιενα ακηζιεηςπίγεηαζ ζημ ζφβπνμκμ ρδθζαηυ πμθζηζζιυ. 

Σμ web 2.0 δζακμίβεζ πμθθέξ κέεξ δζδαηηζηέξ δοκαηυηδηεξ. Ζ εηιεηάθθεοζδ ηςκ δοκαημηήηςκ 

αοηχκ ςζηυζμ, πμθθέξ θμνέξ πνμτπμεέηεζ ηδκ εθανιμβή ηαζκμηυιςκ δζδαηηζηχκ ιεευδςκ. 

Ακ, ακηίεεηα, ηα κέα αοηά ενβαθεία πνδζζιμπμζδεμφκ ζηα πθαίζζα ηοπζηχκ, παναδμζζαηχκ 

ιαεδιάηςκ, δ πνδζζιυηδηα ημοξ εα είκαζ πμθφ πενζμνζζιέκδ. 

Ζ βκχζδ ηςκ δζδαηηζηχκ δοκαημηήηςκ ημο Web 2.0, αθθά ηαζ ηςκ κέςκ ημζκςκζηχκ 

πναηηζηχκ, απμηεθμφκ έκα ζφκμθμ βκχζεςκ ηαζ δελζμηήηςκ πμθφ ζδιακηζηυ βζα ημοξ 

εηπαζδεοηζημφξ.  

Σo web 2.0 παναηηδνίγεηαζ απυ ιενζηά βεκζηά ζημζπεία: 

 

1. είκαζ ακμζπηό ιε ηδκ έκκμζα ηδξ ακμζπηήξ πνυζααζδξ απυ υθμοξ ημοξ πμθίηεξ, ακελάνηδηα 

απυ δθζηία, ιυνθςζδ, μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ ηθπ. Σμ web 2.0 ζημπεφεζ ζηδ ιείςζδ ημο 

ρδθζαημύ πάζιαημξ πμο οθίζηαηαζ ακάιεζα ζε μνζζιέκεξ μιάδεξ ηςκ πμθζηχκ. Δοκμεί 

επίζδξ ηζξ πθαηθυνιεξ ηαζ εθανιμβέξ πμο εκηάζζμκηαζ ζημ ηίκδια ημο Free, Open Source 

Software (FOSS). Αοηυξ μ ηνυπμξ μνβάκςζδξ ηαζ δζάεεζδξ ηςκ πθδνμθμνζχκ θαίκεηαζ κα 

έπεζ βεκζηυηενεξ επζπηχζεζξ, βζα πανάδεζβια ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ακηζιεηςπίγμοκ ηα 

ζπεηζηά εέιαηα μζ εεζιμί ηαζ ηα ζδνφιαηα: ημ βκςζηυ ΜΗΣ πμο δζαεέηεζ ηα ιαεήιαηα ημο 

online, εθεφεενα ηαζ δ EΡΣ πμο ρδθζμπμζεί ηαζ δζαεέηεζ εθεφεενα ηα ανπεία ηδξ (ιε 

αημοζηζηυ ηαζ μπηζηυ οθζηυ) απμηεθμφκ δομ παναηηδνζζηζηέξ πενζπηχζεζξ. 

2. Σμ web 2.0 επζηνέπεζ ηαζ εοκμεί ηδ ζοκενβαζία, ηδκ ζοθθμβζηή δνάζδ ηδκ ημζκςκζηή 

δζηηφςζδ. Eζδζηυηενα, ζε ζπέζδ ιε ηδ ιάεδζδ, δ ηονίανπδ ακηίθδρδ είκαζ δ 

«ζοιιεημπζηή» ηαζ υπζ δ ακηίθδρδ ηδξ «πνυζηηδζδξ» ηδξ βκχζδξ – είκαζ θμζπυκ, ηαηά 

ηάπμζμ ηνυπμ, πμθφ ημκηά ζε απυρεζξ πμο ελέθναζακ μ Piaget, μ Vygotsky ηαζ βεκζηά μζ 

εεςνδηζημί ημο «ημζκςκζημφ ημκζηνμοηηζαζζιμφ».  

3. Σμ web 2.0 επζηνέπεζ ηδκ πνμζςπζηή έηθναζδ ηαζ δζάδμζδ ηςκ ζδεχκ – δ ακάπηολδ ηδξ 

«αημιζηήξ δδιμζζμβναθίαξ» (personal online journalism) είκαζ ιζα παναηηδνζζηζηή 

ζοκέπεζα αοηήξ ηδξ ηάζδξ – ιε υθα ηα εεηζηά ηαζ ανκδηζηά ζημζπεία ηδξ. Χζηυζμ,  

4. εοκμεί ηδ δδιζμονβία – ηαζ θοζζηά δζαιμίναζδ – πενζεπμιέκμο, ρδθζαηχκ ή 

ρδθζμπμζδιέκςκ πυνςκ απυ ημοξ πνήζηεξ) – ημ πζμ βκςζηυ πανάδεζβια, υπςξ ηαζ αθθμφ 

ακαθένεηαζ, ζοθθμβζηήξ παναβςβήξ ηαζ δζαιμίναζδξ είκαζ δ Wikipedia. 

 

Έκα πμθφ ζδιακηζηυ ζημζπείμ ημο web 2.0 θαίκεηαζ, ςζηυζμ, κα είκαζ αηυιδ απνυαθεπημ: δ 

ζζημνζηή ειπεζνία δείπκεζ υηζ ζοπκά μζ ζδιακηζηέξ ηεπκμθμβζηέξ εθεονέζεζξ (υπςξ μ 

δθεηηνζζιυξ, ημ αοημηίκδημ ή δ ηοπμβναθία) δεκ εηηζιχκηαζ ζςζηά απυ ηδκ ανπή. Οζ 

μζημκμιζηέξ, πμθζηζζιζηέξ, βεκζηά μζ ημζκςκζηέξ ημοξ επζπηχζεζξ ημοξ ηαζ δ έηηαζή ημοξ 

δδθαδή, δε ιπμνμφκ κα βίκμοκ ακηζθδπηέξ ζηα πνχηα ζηάδζα ηδξ ελέθζλήξ ημοξ, μφηε ηαζ ημ 
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είδμξ ηςκ πνήζεςκ πμο ακαπηφζζμκηαζ, υηακ μζ ηεπκμθμβίεξ αοηέξ απμηηήζμοκ ιζα 

«ςνζιυηδηα», δδθαδή ηαηαζημφκ εφπνδζηεξ, θεδκέξ, αλζυπζζηεξ ηαζ δζαδμεμφκ πμθφ. Δίκαζ 

θμζπυκ πμθφ πζεακυκ κα ιδκ είιαζηε ζήιενα ζε εέζδ κα ακηζθδθεμφιε πθήνςξ ηζξ επζπηχζεζξ 

ηδξ ρδθζαηήξ ηεπκμθμβίαξ ηδξ επζημζκςκίαξ – ίζςξ μφηε ηακ κα ηζξ θακηαζημφιε. 

Δκδεπμιέκςξ θμζπυκ, ημ πζμ ζδιακηζηυ ζοιπέναζια ιαξ κα είκαζ υηζ ιπμνμφιε κα είιαζηε 

ζπεδυκ ζίβμονμζ υηζ ηα πνάβιαηα ζημκ ημιέα ηςκ ρδθζαηχκ επζημζκςκζχκ εα αθθάγμοκ ιε 

ιεβάθεξ ηαπφηδηεξ βζα ανηεηυ ηαζνυ αηυιδ ηαζ μζ ημζκςκζηέξ επζπηχζεζξ ηςκ αθθαβχκ αοηχκ 

δε εα είκαζ αιεθδηέεξ. Μέζα ζημ πθαίζζμ αοηυ, μ νυθμξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ημο ζπμθείμο 

ζηδκ πανμφζα ημοξ ιμνθή, ίζςξ εα πνέπεζ κα επακαπνμζδζμνζζηεί. Έηζζ, βζα πανάδεζβια, εα 

ακαπηοπεμφκ κέεξ δζδαηηζηέξ ιέεμδμζ ηαζ πναηηζηέξ, μζ μπμίεξ εα επζηνέπμοκ ζημοξ ιαεδηέξ 

κα ζοκενβάγμκηαζ ηαζ κα εηιεηαθθεφμκηαζ πθδνέζηενα ημ δοκαιζηυ ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ ηαζ 

ημο Γζαδζηηφμο. ε ηάεε πενίπηςζδ πάκηςξ, ημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια δε ιπμνεί κα παναιέκεζ 

«ηθεζζηυ» ζηζξ αθθαβέξ πμο ήδδ ζοκηεθμφκηαζ, «αδζάθμνμ» ζηζξ ελεθίλεζξ: πνέπεζ κα ηζξ 

«εκζςιαηχζεζ», δδθαδή κα δζδάλεζ ζημοξ ιαεδηέξ ηζξ πνήζεζξ ημοξ ιε ηνζηζηυ ηνυπμ. 

Σμ web 2.0 είκαζ θμζπυκ ηάηζ παναπάκς απυ έκα ζφκμθμ κέςκ ―cool‖ ηεπκμθμβζχκ ηαζ 

οπδνεζζχκ, υζμ ηαζ ακ ηάπμζεξ απυ αοηέξ είκαζ ζδιακηζηέξ. Αοηυ πμο ημ δζαηνίκεζ είκαζ έκα 

ζφκμθμ 6 ημοθάπζζημκ ζδιακηζηχκ κέςκ «εκκμζχκ» ηαζ οπδνεζζχκ, κέςκ ζδεχκ πμο αθθάγμοκ 

ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ αθθδθεπζδνμφκ μζ άκενςπμζ ιεηαλφ ημοξ. Δίκαζ ζδιακηζηυ επίζδξ κα 

βίκεζ παναδεηηυ υηζ αοηέξ μζ ζδέεξ μοζζαζηζηά απμηεθμφκ άιεζεξ ή έιιεζεξ ακηακαηθάζεζξ ηδξ 

ζζπφμξ ημο web 2.0 ηαζ πμο ζηδκ μοζία είκαζ μζ επζδνάζεζξ, μζ εκένβεζεξ πμο πανάβμοκ ζε 

micro ηαζ macro επίπεδμ έκα δζζεηαημιιφνζμ πενίπμο πνδζηχκ ημο Internet. Αοηυ επίζδξ 

δζηαζμθμβεί ημ βζαηί  μ Sir Tim Berners-Lee, μ δδιζμονβυξ ημο World Wide Web εεςνεί ημ web 

2.0 ςξ ιζα πνμέηηαζδ ηςκ ανπζηχκ ζδεςδχκ ημο Web. 

Δίκαζ ακαβηαία ιζα δζάηνζζδ ηςκ μνίςκ ακάιεζα  ζημ «Web» ςξ έκα ζφκμθμ ηεπκμθμβζχκ ηαζ 

ζημ «Web 2.0» πμο ακαθένεηαζ ζηδ ζπμοδαζυηδηα ηςκ απμηεθεζιάηςκ πμο ηαηέζηδζακ 

δοκαηά απυ αοηέξ ηζξ ηεπκμθμβίεξ. 

 

Μζα ηαθή εζζαβςβή ζηζξ κέεξ οπδνεζίεξ ημο Γζαδζηηφμο (οπδνεζίεξ web 2.0) απμηεθεί έκα 

ζφκημιμ αίκηεμ, πμο δείπκεζ ιε πμθφ παναζηαηζηυ ηνυπμ ηδκ επίδναζή ημοξ ζημκ ηνυπμ ιε ημκ 

μπμίμ εηθναγυιαζηε ηαζ επζημζκςκμφιε ρδθζαηά: 

http://vodpod.com/watch/25484-the-machine-is-using-us-final-version   ή 

http://www.youtube.com/watch?v=6gmP4nk0EOE  

(ηεθεοηαία επίζηερδ 02/05/2011). 

 

Δπίζδξ, ζηδ δζεφεοκζδ: http://www.go2web20.net/ (ηεθεοηαία επίζηερδ 01/05/2011) οπάνπεζ 

έκα ιεβάθμ εονεηήνζμ ιε εθανιμβέξ Web 2.0. Πανυιμζμ εονεηήνζμ (βζα οπδνεζίεξ πμο δεκ 

απαζημφκ εββναθή ημο πνήζηδ): http://blog.go2web20.net/2008/03/39-web-based-tools-that-

dont-require.html (ηεθεοηαία επίζηερδ 01/05/2011). 

http://vodpod.com/watch/25484-the-machine-is-using-us-final-version
http://www.youtube.com/watch?v=6gmP4nk0EOE
http://www.go2web20.net/
http://blog.go2web20.net/2008/03/39-web-based-tools-that-dont-require.html
http://blog.go2web20.net/2008/03/39-web-based-tools-that-dont-require.html
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ημκ ζζημπχνμ http://twopointouch.com/2006/08/17/10-definitions-of-web-20-and-their-

shortcomings/    (ηεθεοηαία επίζηερδ 01/05/2011)  

οπάνπμοκ ιενζηά απυ ηα πθέμκ ζδιακηζηά παναηηδνζζηζηά ημο web 2.0 («10 παναηηδνζζηζηά 

ημο web 2.0», υπςξ δζαηοπχκεηαζ ζημκ ζζημπχνμ). 

Πμζεξ είκαζ μζ ζφβπνμκεξ ηεπκμθμβζηέξ ηάζεζξ; Πμζμ εα είκαζ ημ ιέθθμκ ημο web 2.0; 

Αηνζαέζηενα, πμζεξ εα είκαζ μζ κέεξ οπδνεζίεξ πμο εα παναηηδνίζμοκ ηα αιέζςξ επυιεκα 

πνυκζα; Θα οπάνλεζ ηάπμζμ «web 3.0»; Δίκαζ αέααζα πμθφ δφζημθμ κα ηάκεζ ηακείξ πνμαθέρεζξ 

αθμφ, ζε ιεβάθμ ααειυ, δ πνυμδμξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ελανηάηαζ, εηηυξ ηςκ άθθςκ, ηαζ απυ ηδ 

βεκζηή ηαηάζηαζδ ηδξ μζημκμιίαξ μζημκμιία ηαζ ηα μζημκμιζηά ζοιθένμκηα ηςκ ιεβάθςκ 

εηαζνεζχκ. Γομ θαίκεηαζ πάκηςξ κα είκαζ μζ επζηναηέζηενεξ ηάζεζξ: δ «θμνδηή ηαοηυηδηα», 

δδθαδή δ δζαζφκδεζδ ηςκ ζζημπχνςκ ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ (έηζζ χζηε ζημζπεία απυ ημκ έκα 

κα ιεηαδίδμκηαζ ηαζ κα εκδιενχκμοκ ημ θμβανζαζιυ ημο ίδζμο πνήζηδ ζε άθθμκ) ηαζ δ 

επέηηαζδ ηςκ οπδνεζζχκ ζηζξ θμνδηέξ ζοζηεοέξ (ηδθέθςκα ηνίηδξ ηαζ ηέηανηδξ βεκζάξ, ipod 

ηαζ ipad, smartphones αθθά ηαζ οπενθμνδηά netbooks η.ά.).  

Φοζζηά, ηα ζεκάνζα αοηά είκαζ πζεακά – αθθά αέααζεξ πνμαθέρεζξ είκαζ πμθφ δφζημθμ κα ηάκεζ 

ηακείξ, αηυιδ ηαζ βζα ημ εββφξ ιέθθμκ (βζα πανάδεζβια:  

http://media.nucleus.naprojects.com/pdf/OPEN_BOOK5_SM_Adam.pdf). (ηεθεοηαία επίζηερδ 

01/05/2011) 

Μζα εηηεκήξ ηαζ ηαθά ηεηιδνζςιέκδ ακαθμνά ζπεηζηά ιε ηζξ θμνδηέξ ζοζηεοέξ πάζδξ θφζεςξ 

ηαζ ημ ιέθθμκ ημοξ οπάνπεζ ζημ: 

http://www.scribd.com/doc/9883044/JPMorgan-Internet-Report-2009  

(ηεθεοηαία επίζηερδ 02/05/2011) 

Oζ πενζβναθέξ αοηέξ δε θαιαάκμοκ οπυρδ ημοξ ηζξ ηαοηυπνμκεξ πνμυδμοξ πμο ζοκηεθμφκηαζ ζε 

ημιείξ υπςξ: 

- ηα εηπαζδεοηζηά παζπκίδζα 

- ηδκ πνυμδμ ζηζξ κέεξ ανπζηεηημκζηέξ ηςκ ρδθζαηχκ ζοζηδιάηςκ, ημ cloud computing ηαζ 

άθθεξ ηεπκμθμβίεξ (μζ μπμίεξ, εκδεπμιέκςξ, εα εοκμήζμοκ αηυιδ πενζζζυηενμ ηζξ θμνδηέξ 

ζοζηεοέξ ηαζ ημ mobile learning). Σοπζηυ πανάδεζβια κέμο ηφπμο Ζ.Τ. – αθθά ιε ααέααζμ 

ζπεηζηά ιέθθμκ – απμηεθεί μ XO-1 (project One Laptop Per Child: 

http://www.ellak.gr/index.php?option=com_openwiki&Itemid=103&id=ellak:ellhnopoihsh_ma

8htikou_ypologisti.txt)    (ηεθεοηαία επίζηερδ 02/05/2011) 

- ηδ αζμπθδνμθμνζηή 

- ηα «έλοπκα» ακηζηείιεκα 

Ο θυβμξ βζα ημκ μπμίμ δίκεηαζ ιεβάθδ ζδιαζία ζημ web 2.0, είκαζ υηζ ημ web 2.0 είκαζ «ήδδ 

εδχ», έπεζ δδθαδή ήδδ πμθφ ιεβάθδ ακάπηολδ ηαζ ηαεμθζηή ζπεδυκ απμδμπή. 

 

http://twopointouch.com/2006/08/17/10-definitions-of-web-20-and-their-shortcomings/
http://twopointouch.com/2006/08/17/10-definitions-of-web-20-and-their-shortcomings/
http://media.nucleus.naprojects.com/pdf/OPEN_BOOK5_SM_Adam.pdf
http://www.scribd.com/doc/9883044/JPMorgan-Internet-Report-2009
http://www.ellak.gr/index.php?option=com_openwiki&Itemid=103&id=ellak:ellhnopoihsh_ma8htikou_ypologisti.txt
http://www.ellak.gr/index.php?option=com_openwiki&Itemid=103&id=ellak:ellhnopoihsh_ma8htikou_ypologisti.txt
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Τπάνπεζ θμζπυκ ιζα ζςνεία οπδνεζζχκ ηαζ εθανιμβχκ Web-based πμο ηάκμοκ ηαηαθακή ηδκ 

ζδέα ζηδκ μπμία ααζίζηδηε ημ Web 2.0 ηαζ πμο ήδδ ζε ηάπμζμ ααειυ ανίζημοκ εθανιμβέξ ηαζ 

ζηδκ εηπαίδεοζδ. Ζ παναηάης ηαηδβμνζμπμίδζδ εθανιμβχκ ημο Web 2.0 έπεζ πνμέθεεζ απυ ηδ 

δμοθεζά ηςκ Crool et al., 2008. 

 Γηακνίξαζε κέζσλ(MEDIA): Γδιζμονβία ηαζ ακηαθθαβή ιέζςκ 

 Podcast θαη Vodcast: ακαιεηαδυζεζξ ήπμο ηαζ αίκηεμ ηαηυπζκ αζηήζεςξ 

 Γηαρείξηζε κέζσλ(media) θαη εθαξκνγέο mash ups. Με ηδ πνήζδ ενβαθείςκ πμο 

είκαζ δζηηοαηά πνμζαάζζια μ πνήζηδξ ζπεδζάγεζ ηαζ επελενβάγεηαζ ανπεία ρδθζαηχκ 

ιέζςκ ηαζ ζοκδοάγεζ δεδμιέκα απυ πμθθαπθέξ πδβέξ βζα κα δδιζμονβήζεζ ιζα κέα 

εθανιμβή, ενβαθείμ ή οπδνεζία. 

 Instant messaging (Τπεξεζία κελπκάησλ), chat θαη ρώξνη ζπδεηήζεσλ: 

ογδηήζεζξ ιεηαλφ ηςκ πνδζηχκ ημο Internet είηε  έκαξ πνμξ έκακ, είηε έκαξ πνμξ 

πμθθμφξ. 

 Παηρλίδηα Online θαη εηθνληθνί θόζκνη: Παζπκίδζα πμο δζέπμκηαζ απυ ηακυκεξ ή 

εειαηζηά πενζαάθθμκηα πμο ηαθμφκ ημοξ πνήζηεξ ημο Internet κα έπμοκ γςκηακή 

αθθδθεπίδναζδ ιε άθθμοξ πνήζηεξ. 

 Κνηλσληθή δηθηύσζε (social networking): Ηζηυημπμζ πμο δμιμφκ ημζκςκζηή 

αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ιεθχκ ιζαξ ημζκήξ οπμ-μιάδαξ «θίθςκ». 

 Blogging: Έκα ζκηενκεηζηυ πενζμδζηυ ή διενμθυβζμ ζημ μπμίμ μ πνήζηδξ ιπμνεί κα 

ακανηήζεζ ηείιεκμ ηαζ ρδθζαηυ οθζηυ εκχ μζ οπυθμζπμζ πνήζηεξ ιπμνμφκ κα 

ζπμθζάζμοκ.  

 Social bookmarking (θνηλσληθή ζειηδνζήκαλζε): Οζ πνήζηεξ οπμαάθθμοκ ηζξ 

ζεθίδεξ ηζξ μπμίεξ έπμοκ λεπςνίζεζ ιε «ζεθζδμδείηηεξ» ζε ιζα ηεκηνζηή ζεθίδα υπμο 

ιπμνμφκ κα δεπημφκ εηζηέηεξ ηαηδβμνζμπμίδζδξ ηαζ έηζζ κα ιπμνμφκ εφημθα κα 

ανεεμφκ απυ άθθμοξ πνήζηεξ. 

 Recommender systems (πζηήκαηα ζπζηάζεσλ): Ηζηυημπμζ πμο ζοζζςνεφμοκ ηαζ 

ηαηδβμνζμπμζμφκ ιε πνήζδ εηζηεηχκ ηζξ πνμηζιήζεζξ ημο πνήζηδ βζα ηάπμζμοξ ημιείξ 

(domain) ιε ζοκέπεζα κα ημο ηάκμοκ  πνμηάζεζξ βζα κα επζζηεθηεί κέεξ ζεθίδεξ. 

 Wikis θαη εξγαιεία ζπιινγηθήο επεμεξγαζίαο: Γζηηοαηέξ οπδνεζίεξ πμο επζηνέπμοκ 

ζημ πνήζηδ απενζυνζζηδ πνυζααζδ  ζημ κα δδιζμονβμφκ, κα επελενβάγμκηαζ ηαζ κα 

ζοκδέμοκ ζεθίδεξ. 

 Γηάζεζε πεξηερνκέλνπ (syndication): Οζ πνήζηεξ ιπμνμφκ κα «εββναθμφκ» ζε 

ζζημζεθίδεξ πμο επζηνέπμοκ RSS νμέξ (RSS feeds) χζηε κα εζδμπμζμφκηαζ αοηυιαηα 

ηάεε θμνά πμο θαιαάκεζ πχνα ηάπμζα αθθαβή ή επζηαζνμπμίδζδ ημο πενζεπμιέκμο 

ηδξ.  

 Αημθμοεεί ιζα πζμ θεπημιενήξ πενζβναθή απυ ηάεε ηαηδβμνία ιαγί ιε ζοβηεηνζιέκα 

παναδείβιαηα 
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ΓΗΑΜΟΗΡΑΖ ΜΔΧΝ (media sharing) 

Οζ πνήζηεξ ιπμνμφκ κα ηαηεαάγμοκ ηαζ κα ακεαάγμοκ ιζα πμζηζθία δζαθμνεηζηχκ ηφπςκ απυ 

έζα (media) ζημ Internet. Έηζζ έπμοιε δζαιμίναζδ ιμοζζηήξ, ιζα πναηηζηή υιςξ πμο πμθθέξ 

θμνέξ εκέπεζ εέιαηα πκεοιαηζηήξ ζδζμηηδζίαξ. Ακηίεεηα δ δζαιμίναζδ θςημβναθζχκ (απυ 

ζεθίδεξ υπςξ ημ Flickr) ή ηαθθζηεπκζηχκ ενβαζζχκ (απυ ζεθίδεξ υπςξ ημ deviantArt) ηείκμοκ 

κα ειπενζέπμοκ πενζεπυιεκμ πμο δδιζμονβείηαζ απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ πνήζηεξ. Ζ δζαιμίναζδ 

video (απυ ζεθίδεξ υπςξ ημ You Tube) πανμοζζάγεζ έκακ ζοκδοαζιυ ηαζ ηςκ δομ, δδθ. έκα 

ιίβια απυ πνςηυηοπα επαββεθιαηζηά αίκηεμ αθθά απυ ηαζ αίκηεμ πμο δδιζμονβμφκ μζ ίδζμζ μζ 

πνήζηεξ.  

Έκα ηαθυ πανάδεζβια βζα ηδκ εηπαίδεοζδ απμηεθεί δ μιάδα Reteachers ζημ You Tube ηαζ ημ 

TeacherTube. Δπίζδξ εηπαζδεοηζηά αίκηεμ ηαζ πανμοζζάζεζξ ανίζηεζ ηακείξ ζημ Zentation. 

Αηαδδιαζηέξ δζαθέλεζξ ηαζ πανμοζζάζεζξ ζοκεδνίςκ θζθμλεκμφκηαζ ζε ελεζδζηεοιέκεξ ζεθίδεξ 

υπςξ Academic Earth ηαζ  VideoLectures.net. Άθθα ιέζα πμο είκαζ δδιμθζθή βζα δζαιμίναζδ 

πενζθαιαάκμοκ πανμοζζάζεζξ δζαθακεζχκ (slideshow presentations) (ιέζς ημο Slideshare) ηαζ 

ζπεδίςκ (ιέζς ημο Sketchfu). 

 

 

 

 

πεηζηέξ ζεθίδεξ ιε ηα πζμ πάκς: 

http://www.flickr.com  

http://www.youtube.com  

http://www.teachertube.com  

http://videolectures.net  

http://academicearth.org  

http://www.slideshare.net  

http://sketchfu.com  

http://www.loudblog.com  

http://www.snapfish.com/  

http://www.fotki.com  

http://www.flickr.com/
http://www.youtube.com/
http://www.teachertube.com/
http://videolectures.net/
http://academicearth.org/
http://www.slideshare.net/
http://sketchfu.com/
http://www.loudblog.com/
http://www.snapfish.com/
http://www.fotki.com/
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http://www.getmiro.com/  

http://www.apple.com/itunes/store/podcasts.html  

http://wwdnaudblog.blogspot.com/   

http://odeo.com  

http://www.ourmedia.org  

http://www.educause.edu/resources  

 

 

Podcasts θαη Vodcasts 

H θέλδ Podcasts πνμένπεηαζ απυ ηζξ θέλεζξ Portable On Demand Broadcasting, δδθαδή, ζε 

εθεφεενδ απυδμζδ, «θμνδηή ακαιεηάδμζδ ηαηόπζκ αζηήζεςξ».  

Σμ Podcast είκαζ μοζζαζηζηά έκα ζφκμθμ απυ ανπεία ήπμο (ή αίκηεμ – ζηδκ πενίπηςζδ αοηή 

ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί μ υνμξ vodcast) ηα μπμία είκαζ δζαεέζζια ζημ Γζαδίηηομ ηονίςξ 

ιέζα απυ οπδνεζίεξ πνμζςπζηήξ ζοκδνμιήξ (ζφζηδια RSS feed ή Atom) ηαζ ιπμνμφκ κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ ζε Ζ.Τ. ή άθθεξ ζοζηεοέξ (υπςξ mp3 players, iPods η.ά.). Σμ ααζζηυ ημοξ 

παναηηδνζζηζηυ είκαζ υηζ μζ ζοκδνμιδηέξ-πνήζηεξ, εκδιενχκμκηαζ αοηυιαηα υηακ ακακεχκεηαζ 

ημ πενζεπυιεκμ ηςκ Podcasts, δδθαδή υηακ οπάνπεζ ηαζκμφνζμ πενζεπυιεκμ. Σμ Podcast 

ειθακίζηδηε ημ 2004 ηαζ βνήβμνα έβζκε πμθφ δδιμθζθέξ. Ζ ααζζηή ηαζκμημιία ηςκ Podcasts 

δεκ είκαζ ηεπκμθμβζηή, αθθά ιάθθμκ δ εοημθία πνήζδξ ημο. 

Οδδβίεξ βζα ηδ πνήζδ ημο Podcast ηαζ ηαθέξ πναηηζηέξ ζημ: 

http://www.learnoutloud.com/Content/Topic-Pages/Introduction-To-Podcasting/17  

ηαεχξ ηαζ ζημ: 

http://www.ukoln.ac.uk/qa-focus/documents/briefings/briefing-83/html/  

(Σεθεοηαία επίζηερδ 02/05/2011). 

 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΜΔΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ MASH UPS (Media manipulation and mash-

ups) 

 

Δνβαθεία βζα ηδκ παναβςβή ανπείςκ πνμξ δζαιμίναζδ. Γζα πανάδεζβια οπάνπμοκ ενβαθεία 

δζαεέζζια βζα επελενβαζία θςημβναθζχκ (Splashup, Fotoflexer). Άθθα ενβαθεία δζεοημθφκμοκ 

ηδ δδιζμονβία ηαζ δζαιμίναζδ comics (Toondoo), απθά animation (Gifup), πνμζςπζηχκ 

ζζημζεθίδςκ(Protopage). Ακάθμβδ επελενβαζία ιπμνεί κα εθανιμζηεί ζε ανπεία ήπμο 

(Soundjunction). Δζηυκεξ ηαζ αίκηεμ ιπμνμφκ κα ζπμθζαζημφκ ιε ήπμ ή εζηυκεξ (Voicethread), 

ζοθθμβέξ απυ εζηυκεξ ιπμνμφκ κα πανμοζζαζημφκ ςξ αίκηεμ πμο κα ζοκμδεφεηαζ απυ ιμοζζηή 

(Animoto). Σιήιαηα απυ ζζημζεθίδεξ ιπμνμφκ κα ελαπεμφκ ζε ιζα άθθδ δζηηοαηή πανμοζίαζδ 

(Yoono). Γεδμιέκα ιπμνμφκ κα πνμζηεεμφκ ζε πάνηεξ χζηε κα δίκμοκ ηδξ ζοκηεηαβιέκεξ ιζα 

ημπμεεζίαξ (Frappr). Βέααζα κα ημκζζηεί εδχ υηζ δ εθανιμβή mashup απαζηεί ηάπμζεξ ηεπκζηέξ 

δελζυηδηεξ βζα κα δδιζμονβήζεζ ηακείξ ηάηζ ηαζ ηείκμοκ κα ααζίγμκηαζ ζε ακμζηηέξ εθανιμβέξ 

δζεπαθχκ πνμβναιιαηζζιμφ (APIs).  

 

http://www.getmiro.com/
http://www.apple.com/itunes/store/podcasts.html
http://www.audblog.com/
http://odeo.com/
http://www.ourmedia.org/
http://www.educause.edu/resources
http://www.learnoutloud.com/Content/Topic-Pages/Introduction-To-Podcasting/17
http://www.ukoln.ac.uk/qa-focus/documents/briefings/briefing-83/html/
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πεηζηέξ ζεθίδεξ ιε ηα πζμ πάκς: 

http://www.splashup.com  

http://fotoflexer.com  

http://www.toondoo.com  

http://gifup.com  

http://protopage.com  

http://www.soundjunction.org/default.aspa   

http://www.ccmixter.org  

http://voicethread.com  

http://animoto.com  

http://makeInternettv.org  

http://www.gliffy.com  

http://www.yoono.com  

http://www.googlelittrips.com/GoogleLit/Home.html   

http://code.google.com/gme 

 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΜΖΝΤΜΑΣΧΝ, CHAT ΚΑΗ ΥΧΡΟΗ ΤΕΖΣΖΔΧΝ (INSTANT 

MESSAGING) 

Πνυηεζηαζ βζα κέεξ οπδνεζίεξ πμο ααζίζηδηακ πάκς ζηδκ ανπζηή ζδέα ημο θυνμοι ζογδηήζεςκ 

(discussion forum) ηαζ πμο επζηνέπμοκ ζημοξ πνήζηεξ κα ακανηήζμοκ ηζξ απυρεζξ ημοξ ζε ιζα 

ακηαθθαβή ζπεηζηχκ ιε έκα εέια απυρεςκ(livingwithstyle.com). Με ημκ ιεβάθμ ανζειυ 

πνδζηχκ online ηαζ ιε ηα ηαπφηενα δίηηοα ιζα ιεβάθδ ιάγα πνδζηχκ απμθαιαάκεζ ζογδηήζεζξ 

ζε πναβιαηζηυ πνυκμ. Σα ενβαθεία ακηαθθαβήξ ηεζιέκμο (instant messaging and chat rooms) 

ηάκμοκ πζμ έοημθδ ηδ δδιζμονβία δζαηνζηχκ «πχνςκ» ζημ Internet ηαζ ζογδηήζεςκ 

ααζζζιέκςκ ζημ ηείιεκμ. Κάπμζεξ οπδνεζίεξ επεηηείκμοκ αοηή ηδ δοκαηυηδηα δίκμκηαξ ηδ 

δοκαηυηδηα πνήζδξ αίκηεμ (skype, Paltalk, Oovoo). Οζ δάζηαθμζ ιπμνμφκ ηάκμοκ πνήζδ 

ηέημζςκ θυνμοι ζογδηήζεςκ δδιζμονβχκηαξ (ή ζοιιεηέπμκηαξ ζε) μιάδεξ ιε ζοβηεηνζιέκμ 

ηαζ ζπεηζηυ ιε ηάπμζμ ιάεδια εέια (ππ Schoolhistory) 

 

   

 

πεηζηέξ ζεθίδεξ 

http://www.splashup.com/
http://fotoflexer.com/
http://www.toondoo.com/
http://gifup.com/
http://protopage.com/
http://www.soundjunction.org/default.aspa
http://www.ccmixter.org/
http://voicethread.com/
http://animoto.com/
http://makeinternettv.org/
http://www.gliffy.com/
http://www.yoono.com/
http://www.googlelittrips.com/GoogleLit/Home.html
http://code.google.com/gme
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http://www.skype.com  

http://www.msn.com/?st=1   

http://www.paltalk.com  

http://www.oovoo.com/home.aspx   

http://www.imvu.com  

http://franc2.mit.edu:8000/ci/  

http://arg.umentum.com  

http://www.schoolhistory.co.uk/forum  

 

 

ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ONLINE ΚΑΗ ΔΗΚΟΝΗΚΟΗ ΚΟΜΟΗ  

 

Οζ εζημκζημί ηυζιμζ ηαζ ζδζαίηενα ημ Second Life (http://secondlife.com/)  ηαζ ημ 

OpenSimulator (http://opensimulator.org/wiki/Main_Page) (Σεθεοηαία επίζηερδ 02/05/2011) 

απμηεθμφκ εδχ ηαζ ιενζηά πνυκζα έκα πμθφ δζαδεδμιέκμ ιέζμ βζα ηδ δζδαζηαθία, ακ ηαζ εα 

πνέπεζ κα ακαθενεεί υηζ ίζςξ δ εηηεηαιέκδ πνήζδ ημοξ ζημ ηοπζηυ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ (ηαζ 

ζδζαίηενα ημ εθθδκζηυ) κα είκαζ δφζημθδ. 

Πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ εηπαζδεοηζηέξ (ηαζ ιδ-εηπαζδεοηζηέξ) πνήζεζξ ηςκ εζημκζηχκ ηυζιςκ 

ιπμνoφκ κα ανεεμφκ ζηα ελήξ: 

http://www.virtual.gmu.edu/pdf/constr.pdf  

http://sleducation.wikispaces.com/educationaluses 

H αθθδθεπίδναζδ είκαζ εθζηηή ηαζ  ιέζς ηςκ online παζπκζδζχκ. οπκά μζ πνήζηεξ είκαζ 

άβκςζημζ ιεηαλφ ημοξ. Έκα απθυ πανάδεζβια είκαζ έκα παζπκίδζ υπμο μ ηάεε παίπηδξ έπεζ ηδκ 

εοηαζνία κα ζπεδζάζεζ ιζα θέλδ ηδκ μπμία εα πνέπεζ κα ιακηέρεζ μ ζοιπαίηηδξ (Isketch). Μζα 

πανυιμζα ζδέα είκαζ έκα παζπκίδζ υπμο μζ δομ ζοιπαίηηεξ αθέπμοκ ημ ίδζμ ζφκμθμ εζηυκςκ, 

πανέπμοκ εηζηέηεξ βζα κα πενζβνάρμοκ ηδκ ηάεε εζηυκα, θαιαάκμοκ πυκημοξ υηακ ζοιπίπημοκ 

μζ εηζηέηεξ ημοξ μζ μπμίεξ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζμφκηαζ εθελήξ απυ ιδπακέξ ακαγήηδζδξ 

http://www.skype.com/
http://www.msn.com/?st=1
http://www.paltalk.com/
http://www.oovoo.com/home.aspx
http://www.imvu.com/
http://franc2.mit.edu:8000/ci/
http://arg.umentum.com/
http://www.schoolhistory.co.uk/forum
http://secondlife.com/
http://opensimulator.org/wiki/Main_Page
http://www.virtual.gmu.edu/pdf/constr.pdf
http://sleducation.wikispaces.com/educationaluses
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(Imagelabeler). Τπάνπμοκ θοζζηά ηαζ πζμ παναδμζζαηά παζπκίδζα ιεηαλφ παζπηχκ ζημ 

Γζαδίηηομ (World of Warcraft). Οζ «εζημκζημί ηυζιμζ» επίζδξ δδιζμονβμφκ πενζαάθθμκηα πμο 

επζηνέπμοκ ζημοξ πνήζηεξ κα πθμδβμφκηαζ ζημκ εζημκζηυ πχνμ ηαζ κα αθθδθεπζδνμφκ ιε 

άθθμοξ ιέζς avatars (δ εζηυκα πμο έπμοιε επζθέλεζ κα ζοκμδεφεζ ημ πνμθίθ ιαξ ζηζξ δζάθμνεξ 

δζαδζηηοαηέξ ημζκυηδηεξ). Σμ πζμ βκςζηυ ίζςξ είκαζ ημ Second Life.   Πμθθά απυ αοηά ηα 

παζπκίδζα πνμζθένμοκ ηδκ εοηαζνία βζα ιζα ειπεζνία πνμζμιμίςζδξ ηαζ αοηυ είκαζ ημ 

εηπαζδεοηζηυ ημοξ πθεμκέηηδια (πνμζμιμίςζδ ζε ζαηνζηά πενζαάθθμκηα, ζε μζημκμιζηά 

ιμκηέθα ηαζ ειπμνία αβαεχκ ιε αβμνά ηαζ πχθδζδ ακηζηεζιέκςκ υπςξ νμφπα, κδζζά ή ηηίνζα 

ζημκ εζημκζηυ πχνμ). Άθθα παναδείβιαηα έπμοκ ςξ ακηζηείιεκυ ημοξ ηδκ μζημθμβία, ημ ηθίια ή 

ηα ακενχπζκα δζηαζχιαηα (Powerupthegame, Gamesforchange) 

    

 

πεηζηέξ ζεθίδεξ 

http://www.isketch.net  

http://images.google.com/imagelabeler  

http://eu.battle.net/wow/en/game/  

http://secondlife.com/  

http://www.habbo.com  

http://www.virtualibiza.com  

http://vue.ed.ac.uk  

http://www.sloodle.org/moodle/   

http://www.powerupthegame.org    

 

 

 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΖ (SOCIAL NETWORKING) 

Ίζςξ δ πζμ ζδιακηζηή ελέθζλδ ζημκ εονφηενμ πχνμ ημο web 2.0 είκαζ δ ναβδαία ακάπηολδ ηςκ 

πχνςκ ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ. Σμ Facebook  (http://www.facebook.com) ανζειεί πενίπμο 640 

εηαημιιφνζα ιέθδ (Ηακμοάνζμξ ημο 2010), ημ MySpace (http://www.myspace.com) άκς ηςκ 

100 ηαζ ημ Twitter (http://www.twitter.com) πενίπμο 175 εηαημιιφνζα ιέθδ – ζφιθςκα 

ημοθάπζζημκ ιε ζημζπεία πμο δίκεζ δ wikipedia. Ακηίζημζπoζ ζζημπχνμζ πενζμνζζιέκδξ 

ειαέθεζαξ (βεςβναθζηήξ, βθςζζζηήξ ή ελεζδζηεοιέκςκ εειάηςκ), υπςξ ημ νςζζζηυ Vkontakt 

ανζειμφκ ακηίζημζπμο πθήεμξ ιεθχκ – πενίπμο 50 εηαημιιφνζα βζα ημ νςζζζηυ ζζημπχνμ. 

http://www.isketch.net/
http://images.google.com/imagelabeler
http://eu.battle.net/wow/en/game/
http://secondlife.com/
http://www.habbo.com/
http://www.virtualibiza.com/
http://vue.ed.ac.uk/
http://www.sloodle.org/moodle/
http://www.powerupthegame.org/
http://www.facebook.com/
http://www.myspace.com/
http://www.twitter.com/
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ηδ δζεφεοκζδ: 

 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_networking_websites οπάνπεζ ιζα εκδιενςιέκδ 

εηηεηαιέκδ ηαηάζηαζδ ζζημπχνςκ ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ. 

Οζ ζζημπχνμζ αοημί δεκ έπμοκ ηδκ ίδζα απμζημθή, μφηε ημ ίδζμ ζηοθ. Δκχ ημ Facebook ηαζ ημ 

MySpace είκαζ βεκζημφ πενζεπμιέκμο, άθθμζ ζζημπχνμζ υπςξ μ ning (http://www.ning.com) 

επζηνέπμοκ ζημοξ πνήζηεξ ημοξ ηδ δδιζμονβία ηςκ δζηχκ ημοξ δζηηφςκ ηαζ ζζημπχνμζ υπςξ μ 

Linkedin (55 εηαημιιφνζα ιέθδ, http://wwwlinkedin.com) απεοεφκμκηαζ ηονίςξ ζε 

επαββεθιαηίεξ μζ μπμίμζ εέθμοκ κα δδιζμονβήζμοκ δίηηοα πεθαηχκ, ζοκενβαηχκ η.θ.π.  

Οζ επζπηχζεζξ ηςκ δζηηφςκ αοηχκ δεκ είκαζ αηνζαχξ εηηζιδιέκεξ. Ονζζιέκμζ ενεοκδηέξ 

θηάκμοκ κα ιζθμφκ αηυιδ ηαζ βζα ιζα ημζκςκζηή επακάζηαζδ πμο ζοκηεθείηαζ ζηαδζαηά 

(ζπεηζηέξ ακαθμνέξ ζηδ αζαθζμβναθία), ςζηυζμ οπάνπμοκ ηνζηζηέξ θςκέξ πμο αιθζζαδημφκ ημ 

αάεoξ ηςκ αθθαβχκ πμο εα ζοκηεθεζημφκ. 

Ζ ζπέζδ αοηχκ ηςκ δζηηφςκ βεκζηά ιε ηδκ εηπαίδεοζδ είκαζ ζηεκή: ηα πενζζζυηενα απυ ηα 

δίηηοα αοηά έπμοκ ζδζαίηενα ηιήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ εηπαίδεοζδ ιε δζάθμνμοξ 

ηνυπμοξ: δδιμζζμπμίδζδ ενβαζζχκ, οπμζηήνζλδ εηπαζδεοηζηχκ δζηηφςκ πμζηίθδξ ιμνθήξ, 

δζαιμίναζδ οθζημφ είκαζ ιενζηέξ ιυκμ απυ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο οθμπμζμφκηαζ ιέζς ηςκ 

ζζημπχνςκ ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ. 

H ζοθθμβζηυηδηα πμο δδιζμονβείηαζ ζηα πθαίζζα ηςκ δζαθυνςκ ρδθζαηχκ Κμζκμηήηςκ 

δδιζμονβεί κέεξ ημζκςκζηέξ πναηηζηέξ. Ακαθένεδηε ήδδ ημ πανάδεζβια ημο digg ηαζ ημο 

del.icio.us (ελαβμναζιέκμο πνυζθαηα απυ ημοξ δδιζμονβμφξ ημο YouTube) ηα μπμία 

ζηδνίγμοκ ηδ θεζημονβία ημοξ ζηζξ ίδζεξ ηζξ επζθμβέξ ηςκ πνδζηχκ. Ζ ζδέα αοηή, ηδξ έιιεζδξ 

δδθαδή αλζμθυβδζδξ ηςκ ρδθζαηχκ πυνςκ ηαζ ηδκ ακάδεζλδ (υ,ηζ ιπμνεί αοηυ κα ζδιαίκεζ 

ηαηά πενίηπςζδ) ηςκ πθέμκ ζδιακηζηχκ ανίζηεζ πμθθέξ βεκζηεφζεζξ ηαζ είκαζ βκςζηή ιε ηδ 

βεκζηή μκμιαζία folksonomy (δδιμκυιδζδ). Γζα πανάδεζβια, είκαζ βκςζηυ υηζ δ ιδπακή 

ακαγήηδζδξ Google θεζημονβεί ιε ιζα ακάθμβδ ανπή πνμηεζιέκμο κα ηαλζκμιήζεζ ηα sites πμο 

εκημπίγεζ ζε ιζα δεδμιέκδ ακαγήηδζδ. 

Μζα απυ ηζξ ιεβάθεξ επζηοπίεξ ημο web 2.0 είκαζ μζ ζεθίδεξ πμο επζηνέπμοκ ζημοξ πνήζηεξ κα 

δδιζμονβμφκ ρδθζαημφξ πχνμοξ ζημοξ μπμίμοξ κα ηαθμφκ «θίθμοξ» ηαζ κα ιμζνάγμκηαζ 

ιδκφιαηα, ηείιεκα, αίκηεμ, θςημβναθίεξ, κα παίγμοκ παζπκίδζα (Facebook, Myspace, Bebo). 

Κάπμζεξ ζεθίδεξ ιάθζζηα δδιζμονβμφκ ημζκςκζημφξ ζοκδέζιμοξ ιε αάζδ ηζξ εηζηέηεξ ηςκ 

πνήζηχκ ζπεηζηά ιε ηζξ πνμζςπζηέξ ημοξ πνμηζιήζεζξ ηαζ ζηυπμοξ (43 things) ή ιε ηα 

δδθςιέκα ημοξ εειαηζηά εκδζαθένμκηα υπςξ δ πνάζζκδ πμθζηζηή (Care2). Σέθμξ οπάνπμοκ 

ενβαθεία βζα μιάδεξ εζδζημφ εκδζαθένμκημξ πνμηεζιέκμο κα ζπεδζάζμοκ ημ δζηυ ημοξ 

ημζκςκζηυ δίηηομ, υπςξ ήδδ πνμακαθέναιε (Ning, Elgg). Έκα ζοβηεηνζιέκμ πανάδεζβια 

ζπεηζηυ ιε ηδ δζδαζηαθία ηαζ ηδ ιάεδζδ είκαζ δ ning-ζεθίδα πμο οπμζηδνίγεζ ημοξ ενεοκδηέξ 

πμο εκδζαθένμκηαζ βζα ημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ μζ ιαεδηέξ πνδζζιμπμζμφκ ηδκ ηεπκμθμβία 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_networking_websites
http://www.ning.com/
http://wwwlinkedin.com/
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(Elesig). Άθθμ πανάδεζβια είκαζ ημ Cloudworks πμο ζπεδζάζηδηε πνμηεζιέκμο κα εκζζπφζεζ ηδ 

δζαιμίναζδ ηαζ ηδ ζογήηδζδ ζδεχκ βζα ηδ ιάεδζδ ηαζ ηδ δζδαζηαθία. 

Δίκαζ αθήεεζα υηζ μζ πενζζζυηενεξ απυ ηζξ βκςζηέξ ζεθίδεξ ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ 

πενζθαιαάκμοκ μιάδεξ θίθςκ ιε επίηεκηνμ ηδκ εηπαίδεοζδ. Τπάνπμοκ ελ άθθμο ζεθίδεξ 

επζηεκηνςιέκεξ απμηθεζζηζηά ζε δαζηάθμοξ (Learnhub). Ανηεηέξ εθανιμβέξ ζε αοηέξ ηζξ 

ζεθίδεξ οπάνπμοκ βζα κα επζηνέπμοκ ηδκ θζθμλεκία εηπαζδεοηζηχκ ζδνοιάηςκ ηαζ ηςκ 

ημζκμηήηςκ ημοξ (Mynewport, OUcourse profiles). Άθθα ηέθμξ (υπςξ ημ Elgg ηαζ ημ 

Cloudworks) είκαζ ζδζαζηένςξ εζηζαζιέκα ζηδ ζοζζχνεοζδ βκχζδξ βφνς απυ εέιαηα 

δζδαηηζηήξ ηαζ ιάεδζδξ.  

 

 

     

 

πεηζηέξ ζεθίδεξ 

 

http://www.ning.com  

http://www.fruehstueckstreff.org  

http://elgg.com  

http://apps.facebook.com/mynewport  

http://www.linkedin.com  

http://www.friendsreunited.com  

http://www.facebook.com  

http://www.myspace.com  

http://www.cloudworks.ac.uk  

http://www.bebo.com  

http://www.schoolnetglobal.com  

http://www.43thin gs.com  

http://www.scplus.com/d/index.php   

http://www.care2.com  

http://learnhub.com  

 

 

BLOGGING 

Τπάνπεζ ιζα πμζηζθία δζηηοαηχκ οπδνεζζχκ πμο πανέπμοκ ζημ πνήζηδ πχνμ ηαζ ενβαθεία βζα 

κα λεηζκήζμοκ ηαζ κα θακζάνμοκ ημ δζηυ ημοξ «blog» (Blogger). Σα Blogs ιπμνμφκ κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ βζα πμζηίθμοξ ζημπμφξ. Κάπμζα δνμοκ ςξ πνμζςπζηά πενζμδζηά, άθθα ςξ 

ζεθίδεξ πνμχεδζδξ ή βζα δζάποζδ πθδνμθμνίαξ. Κάπμζα εκεαννφκμοκ ηδκ αθθδθεπίδναζδ 

http://www.ning.com/
http://www.fruehstueckstreff.org/
http://elgg.com/
http://apps.facebook.com/mynewport
http://www.linkedin.com/
http://www.friendsreunited.com/
http://www.facebook.com/
http://www.myspace.com/
http://www.cloudworks.ac.uk/
http://www.bebo.com/
http://www.schoolnetglobal.com/
http://www.scplus.com/d/index.php
http://www.care2.com/
http://learnhub.com/
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βφνς απυ επίηαζνα εέιαηα ηαζ έηζζ πνμζζδζάγμοκ ηζξ ζεθίδεξ ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ 

(Livejournal). Τπάνπμοκ ιδπακέξ ακαγήηδζδξ βζα ηδ θεβυιεκδ ιπθμβηυζθαζνα ηςκ 

ακανηήζεςκ ζε blogs ηαζ πενζέπμοκ δείηηεξ ηδξ πνμζθαιαακυιεκδξ «αλίαξ» ηδξ ζεθίδαξ ιε 

αάζδ ημ πθήεμξ ηςκ ζοκδέζεςκ ηαζ δζαπαναπμιπώκ (υπςξ έπεζ απμδμεεί ζηα εθθδκζηά μ υνμξ 

cross-referencing) (Technorati). Τπάνπμοκ ζεθίδεξ θζθμλεκίαξ Blog απμηθεζζηζηά βζα ιαεδηέξ 

ηαζ εηπαζδεοηζημφξ (Edublogs). ε ιενζηέξ πενζπηχζεζξ μζ ζοθθμβέξ απυ ηα blog ηςκ ιαεδηχκ 

είκαζ ακαβκχζζιεξ ζε υθμοξ, εκχ ζε άθθεξ είκαζ δζαεέζζιεξ ιυκμ ζε εββεβναιιέκμοξ πνήζηεξ. 

Οδδβίεξ βζα ημοξ ανπάνζμοξ ζηα ζζημθυβζα οπάνπμοκ ζημ:  

http://www.problogger.net/archives/2006/02/14/blogging-for-beginners-2/    

Δπίζδξ, ηαηαημπζζηζηυ είκαζ ημ video: 

http://www.commoncraft.com/blogs  

(ηεθεοηαία επίζηερδ 02/05/2010) 

Σα ζζημθυβζα απεηέθεζακ ανπζηά ζζημπχνμοξ ζημοξ μπμίμοξ μ ελμοζζμδμηδιέκμξ πνήζηδξ 

ιπμνμφζε κα ακανηήζεζ πνμζςπζηέξ ζηέρεζξ – έκα είδμξ πνμζςπζημφ, πνμκμθμβδιέκμο 

διενμθμβίμο. Σα ακανηχιεκα ιδκφιαηα ιπμνoφκ κα ηα ζπμθζάζμοκ μζ επζζηέπηεξ ημο 

ζζημθμβίμο (ή μνζζιέκμζ ελμοζζμδμηδιέκμζ επζζηέπηεξ). Χζηυζμ, ηα ζζημθυβζα βκχνζζακ πμθφ 

ιεβάθδ ακάπηολδ ηαζ μζ πνήζεζξ ημοξ λεπέναζακ πμθφ βνήβμνα ημ πνμζςπζηυ διενμθυβζμ βζα 

κα ακαπεμφκ αηυιδ ηαζ ζε πνμζςπζηέξ, ρδθζαηέξ εθδιενίδεξ 

(http://wapedia.mobi/en/Citizen_journalism?t=4) ηαζ «ηυπμοξ» ημζκςκζημφ ζπμθζαζιμφ ή 

ηέκηνα ζηήνζλδξ ηδξ δζδαζηαθίαξ. 

Σα ζζημθυβζα επζηνέπμοκ ηδκ ακάνηδζδ ακαημζκχζεςκ ζε ακηίζηνμθδ πνμκμθμβζηή ζεζνά ηαζ 

ηδκ ακαβναθή ζπμθίςκ βζα ηάεε ακαημίκςζδ απυ ημοξ επζζηέπηεξ ημο ζζημθμβίμο. Γζα ηδ 

δδιζμονβία ζζημθμβίμο ιπμνεί είηε κα πνδζζιμπμζδεεί έκαξ απμιειαηνοζιέκμξ πάνμπμξ 

οπδνεζζχκ αοημφ ημο είδμοξ (βζα πανάδεζβια, ημ Google, ή ημ http://wordpress.com/ επζηνέπεζ 

ηδ δδιζμονβία ζζημθμβίμο ζε υζμοξ έπμοκ θμβανζαζιυ), είηε κα πνδζζιμπμζδεεί δ δοκαηυηδηα 

πμο εκζςιαηχκεηαζ ζε μνζζιέκα πενζαάθθμκηα δζαπείνζζδξ ηδξ βκχζδξ ή δζαπείνζζδξ 

πενζεπμιέκμο (υπςξ ημ Moodle), είηε, ηέθμξ, κα πνδζζιμπμζδεεί ιζα εζδζηή εθανιμβή (βζα 

πανάδεζβια: http://wordpress.org/ - ηεθεοηαία επίζηερδ 02/05/2011). πςξ είκαζ ακαιεκυιεκμ, 

ηα «ημπζηά» ζζημθυβζα είκαζ θζβυηενμ «μναηά» ζημ Γζαδίηηομ, αθθά ηαθφηενα εθεβπυιεκα ηαζ 

μζ επζζηέπηεξ ημοξ, ηαηά ηακυκα, είκαζ εκδιενςιέκμζ ηαζ ηα παναημθμοεμφκ ζοζηδιαηζηά. 

Σα ζζημθυβζα πνμζθένμοκ πμθθέξ δοκαηυηδηεξ βζα δζαδζηηφςζδ ιεηαλφ ημοξ ηαζ εκδιένςζδ 

υζςκ εκδζαθένμκηαζ, υηακ οπάνπεζ μζαδήπμηε επζηαζνμπμίδζδ ή ιεηααμθή ημο πενζεπμιέκμο 

ημοξ (υπςξ δ ακάνηδζδ κέςκ ιδκοιάηςκ). 

Σα blogs ζοπκά θεζημονβμφκ ςξ πχνμζ «πνμζςπζηήξ δδιμζζμβναθίαξ», ςξ έκα είδμξ δδθαδή 

εθδιενίδςκ, ή αηνζαέζηενα ςξ έκα είδμξ «δδιμζζμβναθζημφ πναηημνείμο» πμο ακηθεί 

πθδνμθμνίεξ ηαζ εζδήζεζξ απυ πακημφ (πνμζςπζηέξ, απυ ημκ ηφπμ ή απυ άθθα blogs) ηαζ ηζξ 

ακαπανάβεζ. Ζ «δδιμζζμβναθία ηςκ πμθζηχκ» είκαζ επίζδξ ιζα κέα, ζπεηζηά, ημζκςκζηή 

πναηηζηή πμθζηχκ πμο επζεοιμφκ κα παίλμοκ έκακ εκενβυ νυθμ ζηδ ζοθθμβή, επελενβαζία, 

ακαθμνά ηαζ δζάδμζδ εζδήζεςκ (ζπεηζηυ: έηεεζδ We Media ημο 2003). H πναηηζηή αοηή, 

μθμέκα ηαζ πζμ ζοπκή, υπςξ είκαζ θοζζηυ, εβείνεζ πμθθέξ ζογδηήζεζξ, ηαεχξ εέηεζ εέιαηα 

δεζηήξ ηαζ δεμκημθμβίαξ, επαββεθιαηζζιμφ, μζημκμιζηά εέιαηα - ακηαβςκζζιυξ ιε ηζξ 

εθδιενίδεξ – αθθά ηαζ εέιαηα πκεοιαηζηήξ ζδζμηηδζίαξ η.ά.). Πάκηςξ, εκδεζηηζηυ ηδξ επζννμήξ 

http://www.problogger.net/archives/2006/02/14/blogging-for-beginners-2/
http://www.commoncraft.com/blogs
http://wapedia.mobi/en/Citizen_journalism?t=4
http://wordpress.com/
http://wordpress.org/
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πμο έπμοκ ζήιενα ηα ζζημθυβζα είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ ιέζα ζημ πθαίζζμ αοηυ, υπςξ είκαζ 

βκςζηυ, ημ Τπμονβείμ Παζδείαξ, Γζα Βίμο Μάεδζδξ ηαζ Θνδζηεοιάηςκ, απμθάζζζε κα 

εκδιενχκεζ ζοζηδιαηζηά ιε ακαημζκχζεζξ υζμοξ blogers ημ επζεοιμφκ: …γδηά ηδ ζοιιεημπή 

ηαζ ζοιαμθή ηςκ ζζημθμβίςκ (blogs), ζηδκ πθδνμθόνδζδ ηαζ εκδιένςζδ ηςκ πμθζηώκ, ςξ πνμξ 

ηα εέιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ ανιμδζόηδηεξ ημο (ακαημίκςζδ ημο Τπμονβείμο. 

 (http://www.ypepth.gr/el_ec_category1757.htm) 

ηδ θεβυιεκδ «ιπθμβηυζθαζνα» μζ πναηηζηέξ ηδξ ζοθθμβζηήξ/ζοκενβαηζηήξ αλζμθυβδζδξ 

εθανιυγμκηαζ ελίζμο απμηεθεζιαηζηά. Έηζζ, μ ζζημπχνμξ Digg http://about.digg.com/ ηαζ 

άθθμζ υιμζμζ ημο, οζμεεηεί ιζα αζοκήεζζηδ δζαδζηαζία βζα κα ακαδείλεζ ηζξ ζπμοδαζυηενεξ 

εζδήζεζξ αθθά ηαζ βεκζηά ημ πζμ ζδιακηζηυ ρδθζαηυ οθζηυ: υ,ηζδήπμηε δδιμζζμπμζείηαζ ζημκ 

ζζημπχνμ (εζδήζεζξ, αθθά ηαζ θςημβναθίεξ ή αίκηεμ) οπμαάθθεηαζ βζα «ηνίζδ» ζημοξ 

ακαβκχζηεξ ημο ζζημπχνμο. Ακ αοηυ θάαεζ ανηεηέξ ρήθμοξ (ηα θεβυιεκα Diggs) ηυηε 

δδιμζζμπμζείηαζ ζηδκ πνχηδ ζεθίδα, εκχ μζ ακαβκχζηεξ ιπμνμφκ κα ημ ζπμθζάζμοκ δδιυζζα. 

Σα ζζημθυβζα έπμοκ εονείεξ εθανιμβέξ ζηδκ Δηπαίδεοζδ.  

Μενζηά παναδείβιαηα:  

http://e-filologos.blogspot.com/,  

http://3gymnasio-toumpas-thessalonikis.blogspot.com/ ηαζ  

http://blogs.sch.gr/tgiakoum/  

εθίδεξ micro-blogging ¨υπςξ ημ Twitter επζηνέπμοκ ζφκημιεξ ακανηήζεζξ,  υιςξ έπμοκ βίκεζ 

πμθο δδιμθζθή ηα ηεθεοηαία πνυκζα. Σα ιδκφιαηα (Tweets) ιπμνμφκ κα ζηαθμφκ είηε απυ ιζα 

ζζημζεθίδα είηε απυ ηζκδηέξ ζοζηεοέξ. Ο ζοκδοαζιυξ ηέημζςκ ζφκημιςκ ιδκοιάηςκ (tweets) 

ιε ιεβαθφηενμο ιήημοξ ακανηήζεζξ ζε Blogs είκαζ πζα ημζκή πναηηζηή. Γφνς απυ αοηά ηα 

ενβαθεία έπεζ ακαπηοπεεί έκαξ ανζειυξ ηακυκςκ υπςξ δ πνήζδ has-tags (εηζηέηεξ ζογήηδζδξ) 

βζα ημ ζοκημκζζιυ ηαζ ηδ δδιζμονβία ηφηθμο ζογήηδζδξ βφνς απυ έκα ζοβηεηνζιέκμ εέια, ή δ 

πνήζδ ημο @υκμια βζα κα δείλεζ έκα ιήκοια πμο απεοεφκεηαζ ζε ηάπμζμκ ζοβηεηνζιέκα. Σμ 

Twitter έπεζ βκςνίζεζ ιεβάθδ απμννμθδηζηυηδηα απυ δναζηδνζυηδηεξ πμο ζοβηεκηνχκμοκ 

ιεβάθμ πθήεμξ ζοιιεηεπυκηςκ υπςξ βζα πανάδεζβια ηα ζοκέδνζα ηαζ έπεζ ηαηαζηεί επζηοπχξ 

ενβαθείμ βζα ειπθμηή ζε ζογήηδζδ ζε εηπαζδεοηζηά πθαίζζα. 

   

     

 

πεηζηέξ ζεθίδεξ 

https://www.blogger.com/start  

http://www.livejournal.com  

http://technorati.com  

http://www.tumblr.com  

http://www.ypepth.gr/el_ec_category1757.htm
http://about.digg.com/
http://e-filologos.blogspot.com/
http://3gymnasio-toumpas-thessalonikis.blogspot.com/
http://blogs.sch.gr/tgiakoum/
https://www.blogger.com/start
http://www.livejournal.com/
http://technorati.com/
http://www.tumblr.com/
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http://twitter.com  

http://edublogs.org  

http://radar.oreilly.com  

http://www.techcrunch.com  

http://blogs.warwick.ac.uk  

http://www.gnosh.org  

http://www.weblogs.com/about.html  

 

 

SOCIAL BOOKMARKING (ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΛΗΓΟΖΜΑΝΖ)  

Κάπμζεξ ζεθίδεξ  ζοβηεκηνχκμοκ εηζηέηεξ ζε ζεθζδμδείηηεξ  (bookmarks βζα βνήβμνδ 

επζζήιακζδ) ημοξ μπμίμοξ ιμζνάγμκηαζ μζ πνήζηεξ (Del.icio.us). Δπζηνέπμοκ ζημοξ πνήζηεξ κα 

δδιζμονβμφκ θίζηεξ απυ «ζεθζδμδείηηεξ», κα ηζξ απμεδηεφμοκ ηεκηνζηά ζε έκακ 

απμιαηνοζιέκμ server ηαζ κα ηζξ ιμζνάγμκηαζ ιε άθθμοξ πνήζηεξ ημο ζοζηήιαημξ (δ 

‗ημζκςκζηή‘ υρδ). Αοηυ επζηνέπεζ ιζα μνβακςιέκδ ακαγήηδζδ ααζζζιέκδ ζε πνμζςπζηέξ 

εηζηέηεξ ή ηαηδβμνζμπμίδζδ πενζεπμιέκμο απυ πνήζηεξ ιε ηδκ πνήζδ εηζηεηχκ (folksonomy) 

(πμο ηάπμζεξ θμνέξ πνμμνίγεηαζ εζδζηά βζα εηπαζδεοηζηή πνήζδ βκςζηή ιε ημκ υνμ 

bibsonomy). Άθθεξ ζεθίδεξ εκζςιαηχκμοκ ιαγί ιε ηζξ εηζηέηεξ ηαζ ζπυθζα ηςκ πνδζηχκ 

(Diigo). 

Τπάνπμοκ επίζδξ οπδνεζίεξ πμο επεηηείκμοκ ηα παναπάκς επζηνέπμκηαξ βζα πανάδεζβια ζημοξ 

πνήζηεξ κα ιμζνάγμκηαζ εηζηέηεξ υπζ βζα ζζημζεθίδεξ αθθά βζα αζαθία πμο δζααάγμοκ 

(Librarything). Μζα ηέημζα δναζηδνζυηδηα εκεαννφκεζ ηζξ ηαηδβμνζμπμζήζεζξ ηφπμο 

folksonomy ηαζ βεκζηυηενα ηαηδβμνζμπμζήζεζξ υπςξ αοηέξ μνίγμκηαζ απυ ημ πνήζηδ ηαζ υπζ ηζξ 

παναδμζζαηέξ ζενανπζηέξ ηαζ πενζμνζζηζηέξ  ηαλζκμιήζεζξ (Zotero).   

Ζ ζδέα ηδξ πνήζδξ ηςκ εηζηεηχκ έπεζ ανεζ πνμεηηάζεζξ πένα απυ ημοξ ζεθζδμδείηηεξ ζε 

ζεθίδεξ. Βνίζηεζ εθανιμβή ζε οπδνεζίεξ υπςξ ημ Flickr (θςημβναθίεξ), ημ YouTube (video) 

ηαζ ημ Odeo (podcasts) πμο επζηνέπμοκ ιζα πμζηζθία θδθζαηχκ ανπείςκ κα ηαηδβμνζμπμζμφκηαζ 

ημζκςκζηά ιε εηζηέηεξ. Γζα πανάδεζβια ημ BBC‘s Shared Tags project είκαζ ιζα πεζναιαηζηή 

οπδνεζία πμο επζηνέπεζ ζημ ημζκυ κα ημπμεεηεί εηζηέηεξ ζηα εέιαηα ημο BBC online. Έκα 

ζδζαίηενα ζδιακηζηυ πανάδεζβια ζηα πθαίζζα ηδξ ακχηενδξ εηπαίδεοζδξ είκαζ ημ CiteULike, 

ιζα δςνεάκ οπδνεζία πμο αμδεά ημοξ αηαδδιασημφξ κα απμεδηεφμοκ, μνβακχκμοκ ηαζ 

ιμζνάγμκηαζ ηζξ αηαδδιασηέξ ενβαζίεξ πμο δζααάγμοκ. Μυθζξ αθέπμοκ ζημ Γζαδίηηομ ιζα 

ενβαζία πμο ημοξ εκδζαθένεζ, ιε ημ πάηδια εκυξ ημοιπζμφ ηδκ πνμζεέημοκ ζηδκ πνμζςπζηή 

ημοξ αζαθζμεήηδ. Σμ CiteULike αοηυιαηα ελάβεζ ηζξ θεπημιένεζεξ ηδξ δδιμζίεοζδξ ηαζ έηζζ 

δεκ πνεζάγεηαζ κα ηζξ πθδηηνμθμβήζμοκ. 

 

 

http://twitter.com/
http://edublogs.org/
http://radar.oreilly.com/
http://www.techcrunch.com/
http://blogs.warwick.ac.uk/
http://www.gnosh.org/
http://www.weblogs.com/about.html
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πεηζηέξ ζεθίδεξ 

http://www.delicious.com/   

http://www.diigo.com  

http://www.librarything.com  

http://www.bibsonomy.org  

http://www.citeulike.org   

http://www.zotero.org  

http://www.connotea.org  

http://www.sitebar.org  

http://www.blinklist.com   

http://del.icio.us/elearningfocus/web2.0  

 

 

 

 

 

RECOMMENDER SYSTEMS (ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΣΑΔΧΝ) 

Σα ζοζηήιαηα ζοζηάζεςκ επζηνέπμοκ ζημ πνήζηδ κα ρδθίζεζ ακηζηείιεκα (ζζημνίεξ) 

πνμηεζιέκμο κα πνμζδζμνζζηεί δ πνμηεναζυηδηα ιε ηδκ μπμία εα εηδμεμφκ online (Digg). ε 

ηέημζα ζοζηήιαηα, ημ «ημζκςκζηυ θζθηνάνζζια» εκεαννφκεζ ημ ηάεε άημιμ κα ανεζ «θίθμοξ» 

ιε αλζυπζζηεξ επζθμβέξ (πμο ζοιθςκμφκ ιε ηζξ δζηέξ ιαξ). Ή μζ πνήζηεξ ιπμνμφκ κα 

οπμαάθθμοκ ηζξ δζηέξ ημοξ ζοθθμβέξ απυ «αβαπδιέκα»  (Backofmyhand). Έπμοκ 

παναηηδνζζηεί ςξ ζδζαίηενα πεηοπδιέκεξ ζεθίδεξ πμο οπμθμβίγμοκ ηζξ οπμδείλεζξ πμο 

ααζίγμκηαζ ζε ηέημζεξ ζοθθμβέξ πμο μζ πνήζηεξ έπμοκ οπμαάθθεζ ηαζ πμο είκαζ «μναηέξ» απυ 

άθθμοξ. Γζα πανάδεζβια, δ ζεθίδα Last.fm είκαζ ιζα ηέημζα ζεθίδα πμο ααζίγεηαζ ζε ιμοζζηέξ 

ζοθθμβέξ. Ζ δζαδζηαζία αοηή ααζίγεηαζ ζε ζοκενβαηζηυ θζθηνάνζζια ηςκ ζοθθμβχκ ιε 

πνυζεεηδ ηδ ζοιαμθή ηςκ εηζηεηχκ πμο αημιζηά ακανημφκ μζ πνήζηεξ. Ο ζοκδοαζιυξ αοηχκ 

ηςκ δφμ απμηεθεί ηδ αάζδ ζοβηεηνζιέκςκ ζοζηάζεςκ (Stumbleupon) 

 

http://www.delicious.com/
http://www.diigo.com/
http://www.librarything.com/
http://www.bibsonomy.org/
http://www.citeulike.org/
http://www.zotero.org/
http://www.connotea.org/
http://www.sitebar.org/
http://www.blinklist.com/
http://del.icio.us/elearningfocus/web2.0
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πεηζηέξ ζεθίδεξ. 

http://www.backofmyhand.com  

http://digg.com  

http://www.last.fm  

http://www.stumbleupon.com  

 

 

 

WIKIS ΚΑΗ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 

Πνυηεζηαζ βζα έκα ζζημπχνμοξ ή ζζημζεθίδεξ ζημοξ μπμίμοξ μζ πνήζηεξ, ηαζ υπζ ιυκμ μ 

δδιζμονβυξ, επζηνέπεηαζ κα πνμζεέημοκ ή κα επελενβάγμκηαζ ημ πενζεπυιεκμ. Σα Wikis 

επζηνέπμοκ δδθαδή ηδκ ζοκ-μζημδυιδζδ πενζεπμιέκμο.  H δδιζμονβία ηαζ επελενβαζία ηςκ 

ζζημζεθίδςκ δε βίκεηαζ έιιεζα, δδθαδή αθθάγμκηαξ ημκ ηχδζηα html, αθθά άιεζα, ιέζς εκυξ 

θοθθμιεηνδηή (web browser). Σμ πζμ βκςζηυ «πνμσυκ» ηςκ wikis είκαζ δ βκςζηή wikipedia:  

http://el.wikipedia.org/ ηαζ ζηδκ ζζημζεθίδα http://www.wikimedia.org/ είκαζ ζοβηεκηνςιέκμζ 

υθμζ μζ ζπεηζημί ζζημxχνμζ ιε ημ project wikipedia. 

Έκα ηαηαημπζζηζηυ αίκηεμ βζα ηδ θεζημονβία ηςκ wikis οπάνπεζ ζηδ δζεφεοκζδ: 

http://www.commoncraft.com/video-wikis-plain-english  

 (Σεθεοηαία επίζηερδ 01/05/2011). 

Έηζζ, ηα wikis απμηεθμφκ πενζαάθθμκηα ηαηάθθδθα βζα ηδ ζοκενβαηζηή δδιζμονβία 

ζζημζεθίδςκ. 

ηζξ παναηάης δζεοεφκζεζξ οπάνπμοκ μδδβίεξ βζα ηαθέξ πναηηζηέξ ζηδ δδιζμονβία ηαζ 

ζοκηήνδζδ wikis, υπςξ ηαζ μνζζιέκα ζημζπεία απυ ηδκ ζζημνία ηςκ wikis απυ ημ 1995: 

 

 http://c2.com/cgi/wiki?WelcomeVisitors 

 http://c2.com/cgi/wiki?WikiHistory 

 http://c2.com/cgi/wiki?WikiDesignPrinciples 

 

(Σεθεοηαία επίζηερδ 01/05/2011). 

Ζ δοκαηυηδηα δδιζμονβίαξ ζζημζεθίδςκ wikis είκαζ εκζςιαηςιέκδ ζηα πενζζζυηενα 

ζφβπνμκα, μθμηθδνςιέκα πενζαάθθμκηα δζαπείνζζδξ πενζεπμιέκμο ή δζαπείνζζδξ βκώζδξ. 

Ζ δζαδζηαζία ηαηαζηεοήξ ηςκ Wikis έβζκε εονέςξ βκςζηή ιέζα απυ ηδ βκςζηή ημζκή 

ζοθθμβζηήξ ενβαζίαξ εβηοηθμπαίδεζα, πμο πνμακαθένεδηε, ηδ Wikipedia. Οζ ζεθίδεξ Wiki 

έπμοκ έκα ημοιπί επελενβαζίαξ πμο ειθακίγεηαζ ζηδκ μευκδ ηαζ μ πνήζηδξ ιπμνεί κα ημ 

http://www.backofmyhand.com/
http://digg.com/
http://www.last.fm/
http://www.stumbleupon.com/
http://el.wikipedia.org/
http://www.wikimedia.org/
http://www.commoncraft.com/video-wikis-plain-english
http://c2.com/cgi/wiki?WelcomeVisitors
http://c2.com/cgi/wiki?WikiHistory
http://c2.com/cgi/wiki?WikiDesignPrinciples
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πνδζζιμπμζήζεζ πνμηεζιέκμο κα ιεηαθενεεί ζε έκα μnline ηαζ θζθζηυ ζημ πνήζηδ ενβαθείμ 

επελενβαζίαξ χζηε κα αθθάλεζ ή αηυιδ ηαζ κα δζαβνάρεζ ηα πενζεπυιεκα ηδξ οπυ ιεθέηδ 

ζεθίδαξ. Πανυιμζα εβπεζνήιαηα οπάνπμοκ βζα πζμ ελεζδζηεοιέκα εκδζαθένμκηα υπςξ ηα ηαλίδζα 

(Wikitravel.org.en) ή δ ηδθευναζδ (Tviv). Οζ πνήζηεξ ιπμνμφκ επίζδξ κα πνδζζιμπμζμφκ ηδκ 

ζδέα ημο Wiki βζα κα ζπεδζάζμοκ ηαζ κα δζαηδνμφκ έκα πνμζςπζηυ organiser (Tiddlywiki). 

Τπάνπμοκ ζεθίδεξ πμο επζηνέπμοκ ζε πνήζηεξ δζαζημνπζζιέκμοξ ζε ιεβάθεξ απμζηάζεζξ κα 

ζοκενβάγμκηαζ βζα ηδ δδιζμονβία εκυξ ημζκμφ πνμσυκημξ υπςξ έκα θζθι (Aswarmofangels). Με 

ηδ ζοβηέκηνςζδ ανπείςκ ηεζιέκμο ζε έκακ ημζκυπνδζημ server ιζα μιάδα πνδζηχκ ιπμνεί κα 

επελενβάγεηαζ ηα ηείιεκα αοηά πανά κα ηναηά μ ηαεέκαξ αημιζηυ ακηίβναθυ ημοξ 

(Docs.google). Ο πνήζηδξ ιπμνεί κα ανεζ ηαζ πζμ δμιδιέκα sites πμο επζηνέπμοκ ηδ 

ζοκενβαηζηή παναβςβή ηαθθζηεπκδιάηςκ (Glypho) , πμο δίκμοκ έιθαζδ ζε κμδηζημφξ πάνηεξ ή 

πάνηεξ ζδεχκ (Bubbl.us) ηθπ. θα αοηά ηα ενβαθεία ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα κα 

εκζζπφζμοκ ηζξ ζοκδέζεζξ ιεηαλφ ηάλεςκ απυ δζαθμνεηζηέξ πχνεξ (Etwinning, Skoolaborate). 

Δλάθθμο δεκ είκαζ θίβα ηα wikis πμο έπμοκ ιζα επζηέκηνςζδ πνμξ έκα βεκζηυ εηπαζδεοηζηυ 

πενζεπυιεκμ (Wikiversity,  Wikieducator) ή πνμξ έκα πενζεπυιεκμ βζα πζμ ελεζδζηεοιέκα 

εηπαζδεοηζηά εκδζαθένμκηα (Knowhomeschooling). 

      

 

πεηζηέξ ζεθίδεξ 

http://www.wikipedia.org  

http://wikitravel.org/en/Main_Page   

http://tviv.org  

http://www.tiddlywiki.com  

http://aswarmofangels.com  

http://docs.google.com  

http://www.glypho.com  

https://bubbl.us/   

http://www.virtual-whiteboard.co.uk/home.asp   

http://www.etwinning.gr/  

http://www.skoolaborate.com  

http://en.wikiversity.org/wiki/Wikiversity:Main_Page   

http://www.wikipedia.org/
http://wikitravel.org/en/Main_Page
http://tviv.org/
http://www.tiddlywiki.com/
http://aswarmofangels.com/
http://docs.google.com/
http://www.glypho.com/
https://bubbl.us/
http://www.virtual-whiteboard.co.uk/home.asp
http://www.etwinning.gr/
http://www.skoolaborate.com/
http://en.wikiversity.org/wiki/Wikiversity:Main_Page
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http://wikieducator.org/Main_Page   

http://wiki.oss-watch.ac.uk  

http://www.wikihow.com/Main-Page   

: http://meta.wikimedia.org/wiki/MediaWiki  

http://www.twiki.org  

http://wikisineducation.wetpaint.com/   

 

 

ΓΗΑΘΔΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ (SYNDICATION) 

Οζ νμέξ RSS (RSS feeds) (¨δ δζάεεζδ πενζεπμιέκμο – syndication) επζηνέπμοκ ζημοξ πνήζηεξ 

κα εθμδζάγμκηαζ ιε πθδνμθμνία πμο θαιαάκμοκ απυ ηάπμζα ζεθίδα, δ πθδνμθμνία αοηή κα 

ημοξ δζακέιεηαζ ιε ηδ ιμνθή πμο μζ ίδζμζ εέθμοκ πςνίξ κα πνεζάγεηαζ κα επζζηέπημκηαζ μζ ίδζμζ 

ηδ ζοβηεηνζιέκδ ζεθίδα. Σα ημοιπζά ιε ηδκ έκδεζλδ RSS είκαζ πζα ημζκυ παναηηδνζζηζηυ ηςκ 

πενζζζμηένςκ ζεθίδςκ ζηζξ ιένεξ ιαξ, επζηνέπμκηαξ ζημοξ πνήζηεξ κα εββναθμφκ ζηδ 

ζοβηεηνζιέκδ οπδνεζία. Άθθεξ ζεθίδεξ επζηνέπμοκ ζημ πνήζηδ κα επζθέλεζ έκα πνμθίθ νμχκ 

πθδνμθμνίαξ (Bloglines). ιςξ, δ πζμ βκςζηή ηαζ πνδζζιμπμζμφιεκδ ιμνθή αοημφ ημο ηφπμο 

νμχκ είκαζ δ πνήζδ ημο podcast (ήπμξ ηαη αίηδζδ): ανπεία ήπμο ή αίκηεμ ιπμνμφκ κα 

δζακειδεμφκ ζε ζεθίδεξ π μο έπμοκ εββναθεί. Οζ ζεθίδεξ θεζημονβμφκ ςξ πφθεξ ιέζς ηςκ 

μπμίςκ ιπμνεί ηακείξ κα ανεζ ημοξ πυνμοξ απ υπμο πνμένπεηαζ ημ Podcasting (Podcast.net). 

  

   

 

 

πεηζηέξ ζεθίδεξ 

http://www.bloglines.com  

http://podcast.com/  

 

7.5 Κάπνηα παξαδείγκαηα 

Φεθηαθή ζύλδεζε Σνπξθίαο – Γεξκαλίαο 

Δθανιμβέξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ: Wiki, Presentation, Glogster, VoiceThread, Skype, Voki 

 

Πενζβναθή: Γδιμηζηά ζπμθεία ζε Γενιακία ηαζ Σμονηία αμδεμφκ ημ έκα ημ άθθμ πνμηεζιέκμο 

κα αεθηζχζμοκ ηζξ δελζυηδηεξ ζηδκ μιζθία ηςκ Αββθζηχκ ζοκενβαγυιεκα ζηδ δδιζμονβία ιζαξ 

http://wikieducator.org/Main_Page
http://wiki.oss-watch.ac.uk/
http://www.wikihow.com/Main-Page
http://meta.wikimedia.org/wiki/MediaWiki
http://www.twiki.org/
http://wikisineducation.wetpaint.com/
http://www.bloglines.com/
http://podcast.com/
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ρδθζαηήξ ζζημνίαξ ηαζ ακηαθθάζζμκηαξ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ημοξ πμθζηζζιμφξ ημοξ ηαζ ηζξ 

παναδυζεζξ ημοξ. Οζ ιαεδηέξ εκεαννφκμκηαζ κα ιζθμφκ αββθζηά ηαζ εέθμοκ κα ιάεμοκ 

θελζθυβζμ ηαζ θνάζεζξ πνμηεζιέκμο κα ζοιαάθμοκ ζηδ ζοκέπεζα ηδξ ζζημνίαξ. 

 

URL: http://teacherbootcamp.edublogs.org/2011/02/11/goal-9-make-a-global-connection-

30goals/  

 

Blog κε ηε κνξθή ελόο online portfolio 

 

 

Δθανιμβέξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ: Blog 

 

Πενζβναθή: Οζ ιαεδηέξ πνδζζιμπμζμφκ ημ blog ημοξ ςξ έκα online portfolio, επζδεζηκφμκηαξ 

ηδκ ελέθζλή ημοξ ζηζξ βναπηέξ ημοξ ενβαζίεξ ζηδ δζάνηεζα ηδξ πνμκζάξ υπςξ ηαζ ημ ηζ έπμοκ 

ηαηαθένεζ ζηα δζάθμνα ιαεήιαηα. Δπζηνέπμκηαζ ηαζ ζπυθζα απυ ημοξ επζζηέπηεξ. 

 

URL: http://classblogmeister.com/blog.php?blogger_id=1337  

 

Γδιζμονβόξ: Kathy Cassidy  

 

Δπρέο από όινλ ηνλ θόζκν 

 

Δθανιμβέξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ: Wiki, edu.glogster 

 

Πενζβναθή: Μαεδηέξ απυ υθα ηα ιένδ ημο ηυζιμο ηαθμφκηαζ κα δδιζμονβήζμοκ έκα 

πμθοιεζζηυ πυζηεν ζπεηζηυ ιε ηδκ παηνίδα ημοξ. Έηζζ δείπκμοκ ηδ πχνα ημοξ ιέζα απυ ηα 

δζηά ημοξ ιάηζα ηαζ απμηαθφπημοκ υζα δεκ ιπμνμφκ κα απμηαθφρμοκ μζ ηαλζδζςηζημί μδδβμί. 

 

URL: http://greetingsfromtheworld.wikispaces.com/ 

http://teacherbootcamp.edublogs.org/2011/02/11/goal-9-make-a-global-connection-30goals/
http://teacherbootcamp.edublogs.org/2011/02/11/goal-9-make-a-global-connection-30goals/
http://classblogmeister.com/blog.php?blogger_id=1337
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Γδιζμονβόξ: Catherine Andy 

 

 

 

 

Planetfesto 

Δθανιμβέξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ: Photography, Social bookmarking, Social networking, 

writing 

Πενζβναθή: Γδιζμονβία ιζαξ εζημκζηήξ ημνδέθαξ  πμο απμηεθείηαζ απυ θςημβναθίεξ πμο 

δείπκμοκ βζαηί έκαξ ιαεδηήξ αβαπά ηδ βδ ιαγί ιε ηάπμζα ζπυθζα πμο κα ελδβμφκ ηδκ αβάπδ ημο 

αοηή ηαζ ηζ εα ηάκεζ βζα κα ηδκ πνμζηαηέρεζ. Πμθθά ζπμθεία πνμζηέεδηακ ζηδκ πνμζπάεεζα 

αοηή ηαζ ηχνα οπάνπμοκ ζοιιεημπέξ απυ 59 πχνεξ. 

 

 

URL: http://www.planetfesto.org/  

Γδιζμονβόξ: Nancy Raff 

http://www.planetfesto.org/
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8. Πξνηεηλόκελα ζπλνδεπηηθά θύιια εξγαζίαο θαη 
πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο. 

 

Δπεμεξγαζία κεξηθώλ ηδεώλ 
 

Ηδέεο ζρεηηθέο κε ην tagging  

 

1. Καηδβμνζμπμίδζδ ζπεδίςκ ιαεδιάηςκ ηαζ ιαεδιάηςκ βεκζηά ακάθμβα ιε ηδκ ηάλδ. 

2. φκδεζδ εηπαζδεοηζηχκ πμο έπμοκ ημζκά εκδζαθένμκηα υπςξ αοηά πνμηφπημοκ ιέζα 

απυ ηδκ εηζηεημπμίδζδ πμο ηάκεζ μ ηαεέκαξ. 

3. Γδιζμονβία ιζαξ εηζηέηα ηδκ μπμία ηαθείηαζ μ ηαεέκαξ κα πνμζεέζεζ ζε έκα 

ζοβηεηνζιέκμ ζφκμθμ οθζημφ έηζζ χζηε κα απμηεθεί ηνζηήνζμ βζα ακαγήηδζδ ζηζξ 

δζάθμνεξ ζοθθμβέξ. 

 

Ηδέεο ζρεηηθέο κε ην social bookmarking  

 

1. Ο εηπαζδεοηζηυξ αλζμθμβεί ηαζ ηάκεζ ηνζηζηή ζε ζεθζδμδείηηεξ πνμηεζιέκμο κα 

αμδεήζεζ ημοξ ιαεδηέξ ημο κα απμθαζίζμοκ ζπεηζηά ιε ηδ πνδζζιυηδηα ημο 

ζοβηεηνζιέκμο οθζημφ. 

2. Υνήζδ ηςκ ζεθζδμδεζηηχκ άθθςκ πνμηεζιέκμο κα ακαηαθφρεζ μ ιαεδηήξ πθδνμθμνίεξ 

ηαζ οθζηυ βζα ηάπμζμ εέια. 

3. Γζαιμίναζδ ζοκδέζιςκ ηνέπμοζαξ εζδδζεμβναθίαξ πμο κα ζπεηίγεηαζ ιε ζογδηήζεζξ 

πμο έπμοκ βίκεζ ζηδκ ηάλδ. 

4. Ο εηπαζδεοηζηυξ ιπμνεί κα ιμζναζηεί έκακ del.icio.us θμβανζαζιυ ιε έκακ ανζειυ 

ζοκαδέθθςκ άθθςκ εζδζημηήηςκ πνμηεζιέκμο κα ιμζνάγμκηαζ ημζκυπνδζημοξ πυνμοξ 

ιεηαλφ ημοξ. 

 

Ηδέεο ζρεηηθέο κε ηα Blogs 

 

1. Υνήζδ ηςκ blogs βζα ιζα ειπεζνία πναβιαηζηήξ ζοββναθήξ ηαζ υπζ ηαηά ζφιααζδ ζηα 

πθαίζζα ηςκ ενβαζζχκ ζηδκ ηάλδ. 

2. Γνήβμνδ ακαηνμθμδυηδζδ απυ εηπαζδεοηζηυ ζε ιαεδηέξ ηαζ απυ ιαεδηέξ ζε ιαεδηέξ 

πςνίξ ηδκ εκδζάιεζδ πανειαμθή πανηζμφ. 

3. Καηαβναθή ηδξ ακάπηολδξ δελζυηδηαξ ζηδ ζοββναθή ηςκ ιαεδηχκ 

4. Δπζηαζνμπμίδζδ κέςκ πθδνμθμνζχκ βζα εέιαηα υπςξ μζ ενβαζίεξ βζα ημ ζπίηζ. 
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5. Υνήζδ ημοξ βζα δναζηδνζυηδηεξ ζπεηζηέξ ιε θμβμηεπκία. 

6. οβηέκηνςζδ απακηήζεςκ πάκς ζε ιζα ενχηδζδ πμο εέηεζ μ εηπαζδεοηζηυξ πςνίξ κα 

παίνκεζ 20 θμνέξ ηδκ ίδζα απάκηδζδ. 

 

Ηδέεο ζρεηηθέο κε ηα Wikis 

 

1. Υνήζδ βζα μιαδζηά πνυηγεηη υπμο μιάδεξ ιαεδηχκ πνεζάγεηαζ κα ζοκεζζθένμοκ ζε 

δζαθμνεηζηυ πνυκμ ηαζ ίζςξ απυ δζαθμνεηζηέξ βεςβναθζηέξ ημπμεεζίεξ. 

2. Υνήζδ βζα ζοκενβαζία πάκς ζε ζδέεξ ηαζ βζα ηδκ μνβάκςζδ ηεζιέκςκ ηαζ οθζημφ απυ 

μιάδεξ ιαεδηχκ. 

3. Υνήζδ ημοξ ςξ ενβαθείμ πανμοζίαζδξ υπμο υζμζ παναημθμοεμφκ έκα workshop 

ιπμνμφκ κα ζοκεζζθένμοκ ζε επυιεκεξ εηδμπέξ ημο. 

4. Υνήζδ βζα ηδ δδιζμονβία ηαζ δζαηήνδζδ εκυξ ζοκυθμο ζοπκά δζαηοπμφιεκςκ 

ενςηήζεςκ ζηδκ ηάλδ. 

5. Υνήζδ ημο ζακ πχνμξ ζογδηήζεςκ ηαζ νδημνζηχκ αβχκςκ ζηδκ ηάλδ. 

6. Υνήζδ ημο ςξ πχνμξ ζοβηέκηνςζδ δζηηοαηχκ πυνςκ. 

 

 

Ηδέεο ζρεηηθέο κε ηε δηακνίξαζε κέζσλ 

 

1. Γζαιμίναζδ, ζπμθζαζιυξ ζε θςημβναθίεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ ηάλδ. 

2. Γδιζμονβία εκυξ αζαθζμο ζζημνζχκ ιε ηδ πνήζδ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ θςημβναθζχκ ςξ 

εζημκμβνάθδζδ. 

3. Γδιζμονβία πανμοζίαζδξ δζαθακεζχκ ιε ηδ πνήζδ ηςκ εζηυκςκ αοηχκ. 

4. Υνήζδ εηζηεηχκ βζα ηδκ εφνεζδ θςημβναθζχκ απυ πενζμπέξ ηαζ βεβμκυηα πνμηεζιέκμο 

κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζηδκ ηάλδ. 

5. Γδιζμονβία ρδθζαηχκ portfolios υπμο μζ ιαεδηέξ ηαζ μ δζδάζηςκ ιπμνμφκ κα 

ζπμθζάγμοκ ηα ιέζα πμο πενζέπεζ. 

6. Γδιζμονβία εκυξ photoblog ιε ηδ πνήζδ ημζκυπνδζηςκ θςημβναθζχκ. 

Άιιεο ηδέεο 

 

1. Γδιζμονβία εκυξ Newsletter ηδξ ηάλδξ ιε ηδ πνήζδ εκυξ blog πμθθαπθχκ πνδζηχκ βζα 

πμζηίθα εέιαηα (εηδνμιέξ ηδξ ηάλδξ, αεθήιαηα, ηθπ) 

2. Υνήζδ audio books ςξ ζοκμδεοηζηυ ενβαθείμ ζε ιάεδια ζηδκ ηάλδ. 

3. Γδιμζίεοζδ podcast ζοκεκηεφλεςκ απυ ηαθεζιέκμοξ μιζθδηέξ 
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Γξαζηεξηόηεηεο 
Γναζηδνζυη

δηα 1δ 

Σμ ιέθθμκ 

Δίκαζ αέααζα πμθφ δφζημθμ κα πνμαθέρεζ ημ ιέθθμκ ηςκ ρδθζαηχκ 

ηεπκμθμβζχκ βζαηί ελεθίζζμκηαζ ιε πμθφ ιεβάθδ ηαπφηδηα. Ονζζιέκεξ 

εκδείλεζξ πάκηςξ δείπκμοκ υηζ μζ ζδιακηζηυηενεξ ελεθίλεζξ εα είκαζ ζημ 

ημιέα ηςκ ηζκδηχκ ζοζηεοχκ ηαζ ηδξ «ηζκδηήξ ιάεδζδξ» (mobile 

learning). οζηεοέξ αοημφ ημο είδμοξ ιπμνεί κα είκαζ μζ θεβυιεκμζ 

οπμθμνδημί (ή ηα netbooks, υπςξ αοηά πμο δζεκειήεδζακ ημ 2009 ζηδκ 1
δ
 

Γοικαζίμο), αθθά ηαζ ζοζηεοέξ υπςξ ηα ipods, ηα ipads αθθά ηαζ 

ζοζηεοέξ υπςξ μζ e-readers ηαζ ηα kindles. Πνυζθαηδ ζπεηζηά ακαθμνά 

ιζαξ ιεβάθδξ εηαζνείαξ (http://www.scribd.com/doc/9883044/JPMorgan-

Internet-Report-2009, ηεθεοηαία επίζηερδ 29/01/2011) ηεηιδνζχκεζ ιε 

ζημζπεία ηδκ ηάζδ αοηή (ακαθένεδηε ηαζ ιέζα ζημ ηονίςξ ηείιεκμ). 

Άθθεξ ηάζεζξ ζημ ημιέα αοηυ είκαζ δ «εκζςιάηςζδ» ηςκ δζηηφςκ ιέζα 

ζε ακηζηείιεκα ηαεδιενζκήξ πνήζδξ (υπςξ νμφπα, δθεηηνζηέξ μζηζαηέξ 

ζοζηεοέξ η.ά). 

Ακαιέκεηαζ επίζδξ κα είκαζ πμθφ ζδιακηζηυξ μ νυθμξ ηςκ ρδθζαηχκ 

αζαθζμεδηχκ (digital libraries) 

Βνείηε ζπεηζηά ζημζπεία ζημ Γζαδίηηομ ηαζ ζπμθζάζηε ηα 

  

Γναζηδνζυ

ηδηα 2
δ
 

Οζ κέμζ ζζημπχνμζ ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ εέημοκ ηαζ μνζζιέκα εέιαηα 

αζθαθείαξ ηςκ πνδζηχκ (βζα πανάδεζβια, αζθάθεζα πνμζςπζηχκ 

ζημζπείςκ). Γζααάζηε ηδκ παναηάης ζζημνία ηαζ ζπμθζάζηε ηδκ. 

http://www.alfavita.gr/worldnews/des.php?id=1166 

Οζ αθθαβέξ ηςκ νοειίζεςκ αζθαθείαξ ηαζ ηδξ πνμζηαζίαξ ηςκ 

πνμζςπζηχκ δεδμιέκςκ πμο έβζκακ ζημ Facebook θαίκεηαζ υηζ δεκ ήηακ 

μιαθή βζα υθμ ημκ ηυζιμ. Δηηυξ απυ ημοξ απθμφξ πνήζηεξ ηδξ οπδνεζίαξ, 

έπεζε εφια ηαζ μ Mark Zuckerberg αθμφ δδιμζζμπμζήεδηακ ηνοθέξ 

θςημβναθίεξ ημο. Μεηά ηζξ κέεξ νοειίζεζξ ηδξ οπδνεζίαξ, ζημ πνμθίθ ημο 

Zuckerberg ειθακίζηδηε ιζα θςημβναθία ημο δίπθα ζε ιζα πζζίκα κα 

ηναηάεζ έκα ανημοδάηζ, ιε φθμξ ζακ κα ανζζηυηακ οπυ ηδκ επήνεζα 

αθημυθ ή άθθδξ μοζίαξ. Αοηή δ θςημβναθία ιε ημ ανημοδάηζ 

αθαζνέεδηε θίβδ χνα ιεηά ηδκ ειθάκζζδ ηδξ είδδζδξ. Έπεζηα απυ αοηή 

ηδκ ελέθζλδ, εθάπζζημζ πείζηδηακ απυ ηζξ ελδβήζεζξ ημο Zuckerberg. 

Γναζηδνζυη

δηα 3
δ
 

RSS readers μκμιάγμκηαζ μνζζιέκεξ δζαδζηηοαηέξ εθανιμβέξ μζ μπμίεξ 

ζοβηεκηνχκμοκ ρδθζαημφξ πυνμοξ απυ δζάθμνεξ πδθέξ ζε ιζα «εέζδ» 

(βζα πανάδεζβια ελεζδζηεοιέκδ ζζημζεθίδα) χζηεκα είκαζ πζμ εφημθδ δ 

http://www.scribd.com/doc/9883044/JPMorgan-Internet-Report-2009
http://www.scribd.com/doc/9883044/JPMorgan-Internet-Report-2009
http://www.alfavita.gr/worldnews/des.php?id=1166
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ακάβκςζή ημοξ. Βνείηε ζπεηζηέξ πθδνμθμνίεξ ζημ Γζαδίηηομ. 

 

 
 
 

9. Δπεθηάζεηο 

Δκδεπμιέκςξ έκα ηέημζμ εβπείνδια (δ πνήζδ web 2.0 ηεπκμθμβζχκ) εέηεζ πνμηθήζεζξ ζηζξ 

οπάνπμοζεξ εηπαζδεοηζηέξ δμιέξ. Μπμνμφκ κα ακηζιεηςπζζημφκ; Πμζεξ εα είκαζ μζ πζεακέξ 

ζοκέπεζεξ; 

 

 

10. Βηβιηνγξαθία – Γηθηπνγξαθία - Αλαθνξέο - 
πξόζζεην πιηθό 

 

1. Maloney, E. (2007). What Web 2.0 can teach us about learning. Chronicle of Higher 

Education, 25(18), B26 

2. Greenhow, C. (2007). What Teacher Education Needs to Know about Web 2.0: Preparing 

New Teachers in the 21st Century. In R. Carlsen et al. (Eds.), Proceedings of Society for 

Information Technology & Teacher Education International Conference 2007 (pp. 1989-1992). 

Chesapeake, VA: AACE. 

3. Collis, B. & Moonen, J. (2008). Web 2.0 tools and processes in higher education: quality 

perspectives. Educational Media International, 45(2), 93-106. 

4. Gooding, J., & Morris, R. (2008). Web 2.0: A vehicle for transforming education. 

International Journal of Information and Communication Technology Education, 4 (2), 44-53 

5. Dohn, N. (2009). Web 2.0: Inherent tensions and evident challenges for education, 

International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 4 (3), 343-363. 

6. Churchill, D., 2007. ―Web 2.0 and Possibilities for Educational Applications,‖ 

Educational Technology 47 (2), 24–29  

7. Churchill, D., 2009a. ―Educational Applications of Web 2.0: Using Blogs to Support 

Teaching and Learning,‖ British Journal of Educational Technology 40 (1), 179–183 
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8. Rollett, H., Lux, M., Strohmaier, M., Dösinger, G. and Tochtermann, K. (2007) ‗The web 2.0 

way of learning with technologies‘, International Journal of Learning Technology, Vol. 3, 

pp.87–107. 

9. Mason R D, Rennie F. Using web 2.0 for learning in the community. Internet Higher Educ 

2007; 10: 96-203. 

10. Williams, Jo & Chinn, Susan J. (2009). Using Web 2.0 to support the active learning 

experience. Journal of Information Systems Education. 20(2), 165-174 

 

11. Γισζζάξην θαη επξεηήξην όξσλ 
 

Blog, wiki, RSS, folksonomy (δδιμκυιδζδ), podcast, bookmark sharing (δζαιμίναζδ 

ζεθζδμζδιάκζεςκ), social bookmarking (ημζκςκζηή ζεθζδμζήιακζδ), mash up, cloud tagging, 

social networking (ημζκςκζηή δζηηφςζδ). 

 

11. Λνηπά (άιια, κε-θαηεγνξηνπνηήζηκα ζηνηρεία) 

Ιζηνξίεο από ηνλ θπβεξλνρώξν 

Πνμηείκεηαζ ιζα ζζημνία πμο είκαζ ηαηάθθδθδ είηε βζα ζοζηδιαηζηή ιεθέηδ, είηε βζα ηδκ 

ακάπηολδ εκυξ ζπεηζημφ δζαθυβμο (ρδθζαημφ ή πνυζςπμ-ιε-πνυζςπμ).  

 

Ζ δσή ζηελ πόιε θαη new mobs: ε ηζηνξία κε ηo ρακέλν θηλεηό ηειέθσλν 

Πνυηεζηαζ βζα ιζα πναβιαηζηή ζζημνία, πμο ζοκέαδ ημ 2006 ζηδ Νέα Τυνηδ. Μζα ηονία 

(βκςζηή ζηδκ ζζημνία ιε ημ υκμια Ivanna) λέπαζε ιέζα ζε έκα ηαλί ημ ηζκδηυ ηδξ ηδθέθςκμ, 

ηφπμο Sidekick, αηνζαυ ςξ ζοζηεοή, αθθά ηαζ πμθφηζιμ βζα ηδκ ίδζα, ηαεχξ είπε απμεδηεφζεζ 

ιέζα ζε αοηυ πμθθέξ πνμζςπζηέξ πθδνμθμνίεξ. H Ivanna γήηδζε απυ έκα θίθμ ηδξ κα ηδ 

αμδεήζεζ κα ανεζ ηδ ζοζηεοή ηαζ κα πνμζθένεζ ιέζς Γζαδζηηφμο ιζα αιμζαή ςξ εφνεηνα. 

Σεθζηά αβυναζε έκα κέμ ηδθέθςκμ ηαζ ιεηέθενε ηζξ πνμζςπζηέξ ηδξ πθδνμθμνίεξ απυ ηδκ 

ηδθεθςκζηή ηδξ εηαζνεία, δ μπμία είπε πθήνεξ ακηίβναθμ ηςκ ζημζπείςκ πμο ήηακ 

απμεδηεοιέκα ζημ ηδθέθςκυ ηδξ. 

Σμ ηζκδηυ ανέεδηε (άβκςζημ ηεθζηά ιε πμζμ ηνυπμ) ζηα πένζα ιζαξ έθδαδξ, ζζπακζηήξ 

ηαηαβςβήξ, ιε ημ υκμια Sasha, δ μπμία ημ πνδζζιμπμζμφζε βζα κα ζηέθκεζ πνμζςπζηέξ 

θςημβναθίεξ ηδξ ζημ Γζαδίηηομ. Οζ θςημβναθίεξ αοηέξ έθηαζακ ηαζ ζημ κέμ ηζκδηυ ηδξ 

Ivanna. Ζ Ivanna γήηδζε απυ ηδ Sasha ημ ηζκδηυ ηδξ, αθθά δ Sasha ανκήεδηε απακηχκηαξ 

ιάθθμκ πνμζαθδηζηά. Μεηά απυ ιενζηέξ άηανπεξ απυπεζνεξ, δ Ivanna δδιμζζμπμίδζε ηδκ 

ζζημνία ηδξ ζημ Γζαδίηηομ, ηάκμκηαξ ιζα ζζημζεθίδα StolenSidekick (ακεκενβή ζήιενα) ηαζ 

δζέδςζε υζμ ιπμνμφζε ηδ δζαδζηηοαηή ηδξ δζεφεοκζή ηαεχξ ηαζ ηδκ ζζημνία ηδξ. Σμ κέμ 

http://www.google.gr/search?q=Sidekick+phone&hl=el&client=firefox-a&hs=trB&rls=org.mozilla:el:official&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ioa-Td_iLoueOpyZoMgF&ved=0CD8QsAQ&biw=1920&bih=910
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δζαδυεδηε εονέςξ ηαζ ηάπμζμξ ανήηε ζημ MySpace ηζξ θςημβναθίεξ ηδξ Sasha ηαζ ημο θίθμο 

ηδξ (πμο είπε πάνεζ ιένμξ ζηδκ επζημζκςκία Ivanna-Sasha, οπμζηδνίγμκηαξ θοζζηά ηδ 

δεφηενδ). Έκαξ αζηοκμιζηυξ απυ ημ NYPD πμο δζάααζε ηδκ ζζημνία, έβναρε ζηδκ Ivanna 

ελδβχκηαξ ηδξ ηζ κα ηάκεζ δζα ηδξ κμιίιμο μδμφ. Ο Luis, αδεθθυξ ηδξ Sasha, πμο οπδνεημφζε 

ζηδ ηναηζςηζηή Αζηοκμιία, έβναρε ζηδκ Ivanna, θέβμκηαξ υηζ ηεθζηά δ αδεθθή ημο είπε 

αβμνάζεζ ημ ηζκδηυ ηαζ ηδξ γήηδζε απεζθδηζηά κα ζηαιαηήζεζ κα εκμπθεί ηδκ αδεθθή ημο. ημ 

ιεηαλφ δ ζζημνία ακέαδηε ζημ Digg (ζοκενβαηζηυ δδιμζζμβναθζηυ site πμο ακαθένεδηε 

παναπάκς). Πμθφ βνήβμνα μζ ακαβκχζηεξ ημο Digg άνπζζακ κα ζηέθκμοκ ιδκφιαηα 

οπμζηήνζλδξ ζηδκ Ivanna ιε θνεκήνδ νοειυ (έθηαζε ζπεδυκ ηα 10 emails/θεπηυ). φκημια 

ανέεδηε δ δζεφεοκζδ ημο ζπζηζμφ ηδξ Sasha, πμθθά ζημζπεία απυ ηδ γςή ηδξ ηαζ άνπζζε κα 

αζηείηαζ ιζα πίεζδ ζηδκ ζδζα ηαζ ημοξ μζηείμοξ ηδξ. Ονζζιέκμζ ηαηήββεζθακ ζηζξ οπδνεζίεξ ημο 

ηναημφ υηζ έκα ιέθμξ ηδξ ηναηζςηζηήξ Αζηοκμιίαξ απεζθμφζε πμθίηεξ – οπήνλακ αηυιδ ηαζ 

ηαηαββεθίεξ εκακηίμκ ημο υηζ δεκ πενζπμζείημ ηδ ζημθή ημο – υπςξ θαζκυηακ απυ θςημβναθίεξ 

ηδξ Sasha. Kάεε θεπημιένεζα ηδξ γςήξ ηδξ Sasha ηαζ ηςκ μζηείςκ ηδξ ελεηάζηδηε ηαζ οπέζηδ 

ηνζηζηή, εκχ αζηήεδηακ πζέζεζξ πνμξ ηζξ δδιυζζεξ ανπέξ κα πανέιαμοκ. Ζ οπυεεζδ πήνε πμθφ 

ιεβάθεξ δζαζηάζεζξ, έβζκε ζπεδυκ ιζα εεκζηή οπυεεζδ  - εηαημιιφνζα ακαβκςζηχκ 

παναημθμοεμφζακ ηδκ ζζημνία, έβναθακ ηδ βκχιδ ημοξ ηαζ πνμζθένεδηακ κα αμδεήζμοκ ηδκ 

Ivanna ιε ηάεε ηνυπμ. Ζ Ivanna πνδζζιμπμίδζε έκακ ρδθζαηυ ―πίκαηα ακαημζκχζεςκ» βζα κα 

επζημζκςκεί ιε ημοξ οπμζηδνζηηέξ ηδξ (bulletin board) – πμο ηαηέννεοζε 2 θμνέξ απυ ημκ 

οπεναμθζηυ ανζειυ ιδκοιάηςκ πμο δεπυηακ. Tεθζηά δ Sasha ζοκεθήθεδ (πανυθμ πμο ανπζηά δ 

Αζηοκμιία είπε ανκδεεί κα πανέιαεζ) ηαζ ημ ηζκδηυ επεζηνάθδ ζηδκ Ηvanna – υθα αοηά ιέζα 

ζε 10 ιένεξ. Ζ Ivanna δεκ έηακε ιήκοζδ ζηδ Sasha, δ μπμία αθέεδ εθεφεενδ. 

Ζ ζζημνία έπεζ πμθθμφξ οπενζοκδέζιμοξ ζημ Γζαδίηηομ, ημοξ μπμίμοξ ιπμνεί ηακείξ κα 

εκημπίζεζ ιε ιζα ιδπακή ακαγήηδζδξ, υπςξ βζα πανάδεζβια ζημοξ New York Times, 

πνμηεζιέκμο κα  ιάεεζ ηδκ ζζημνία ζε υθδ ηδκ έηηαζή ηδξ. 

H ζζημνία αοηή ιπμνεί κα ελεηαζηεί απυ πμθθέξ πθεονέξ:  

 Ζ ηαημπή εκυξ παιέκμο ηζκδημφ ηδθεθχκμο ήηακ ηυζμ ζδιακηζηή χζηε κα ηαηαθήλεζ 

ζηδ ζφθθδρδ ιζαξ ακήθζηδξ; Πμθθμί δδιμζίεοζακ ζπυθζα ζημ Γζαδίηηομ 

οπμζηδνίγμκηαξ πςξ ηεθζηά ήηακ οπεναμθή δ ζφθθδρδ ηδξ κεανήξ. Ζ πίεζδ ημο ημζκμφ 

πμο ακάβηαζε ηεθζηά ηδκ αζηοκμιία κα ζοθθάαεζ ηδ Sasha ήηακ ζςζηή ή ιήπςξ  ήηακ 

οπεναμθζηή; H Sasha είπε ηεθζηά ηθέρεζ ημ ηζκδηυ; 

 Αλζμζδιείςημ είκαζ επίζδξ ημ απμηέθεζια πμο επεηεφπεδ, ιε ηδκ ηζκδημπμίδζδ 

πμθθχκ ακενχπςκ, αβκχζηςκ ιεηαλφ ημοξ, μζ μπμίμζ υιςξ είπακ ιζα ημζκή ακηίθδρδ 

βζα ημ βεβμκυξ ηαζ ημ «δέμκ βεκέζεαζ». Ζ ηζκδημπμίδζδ αοηή (―smart mob‖, δδθαδή 

έλοπκδ ηζκδημπμίδζδ) έπεζ ανεί πμθθέξ εηθνάζεζξ, αηυιδ ηαζ ιε ηζκδηά ηδθέθςκα 

υπςξ ζηζξ πονηασέξ ημο 2007 ζηδκ Δθθάδα (ηα ζζςπδθά «ζοθθαθδηήνζα 

http://www.nytimes.com/2006/06/21/nyregion/21sidekick.html
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δζαιανηονίαξ»). Οζ ρδθζαηέξ ηζκδημπμζήζεζξ επίζδξ είπακ δδιζμονβδεεί πμθθέξ θμνέξ 

ζε πενζπηχζεζξ ιαγζηχκ δζαινηονζχκ – υπςξ ζηδκ πενίηπςζδ ηδξ ηαηαδίηδξ ζε 

θζεμαμθζζιυ ιζαξ βοκαίηαξ ζηδ Νζβδνία (δ μπμία ηεθζηά ζχεδηε). Αοηέξ μζ smart mobs 

ζδιαημδμημφκ κέεξ ημζκςκζηέξ πναηηζηέξ ημο «πμθζηεφεζεαζ»; Έπμοκ υιςξ ηαζ 

ανκδηζηέξ, εκδεπμιέκςξ, επζπηχζεζξ; 

 Ζ ηεπκμθμβία (βκςζηή απυ ηαζνυ αέααζα) πμο επζηνέπεζ ηςκ εκημπζζιυ ζοζηεοχκ, 

ζοκδέεηαζ ιε ηζξ θήιεξ πμο ηοηθμθμνμφκ απυ ηζξ ανπέξ ημο 2011 υηζ μοζζαζηζηά μζ 

κέεξ ρδθζαηέξ ζοζηεοέξ δίκμοκ δζανηχξ ημ βεςβναθζηυ ζηίβια ημο ηαηυπμο ημοξ ζηδκ 

ηαηαζηεοάζηνζα εηαζνεία – π.π. ημ iphone ηαζ ημ iPad (δεξ βζα πανάδεζβια: δεξ ζε 

αοηυκ ημκ οπενζφκδεζιμ ή ζε αοηυκ).  Οζ ηαηαζηεοάζηνζεξ εηαζνείεξ, ζημ πανάδεζβια 

ιαξ δ Apple, ημ ανκμφκηαζ. Ζ οπμηθμπή πάκηςξ, ιπμνεί κα ιδ βίκεζ ιυκμ απυ ιζα 

δδιυζζα αάζδ δεδμιέκςκ (βζα πανάδεζβια, υπςξ ζηδκ πενίπηςζδ ημο Play Station), 

αθθά ηαζ απεοεείαξ, απυ ηδκ πνμζςπζηή ζοζηεοή ηάεε πνήζηδ. Δκηφπςζδ πνμηαθεί 

ηαζ δ ηδθεθςκζηή Δηαζνεία ηδξ Ivanna πμο είπε ακηίβναθμ ηςκ πνμζςπζηχκ 

δεδμιέκςκ. Τπάνπεζ θμζπυκ έκαξ ηίκδοκμξ πανααίαζδξ ηδξ ζδζςηζηυηδηαξ ιαξ; 

http://mod-blog.blogspot.com/2011/04/your-iphoneipad-is-watching-you.html
http://mod-blog.blogspot.com/2011/04/your-iphoneipad-is-watching-you.html
http://mod-blog.blogspot.com/2011/04/your-iphoneipad-is-watching-you.html
http://www.cbsnews.com/stories/2011/04/20/tech/cnettechnews/main20055938.shtml
http://www.loopinsight.com/2011/04/27/apple-releases-iphone-ipad-data-collection-qa/
http://www.alfavita.gr/artro.php?id=31165
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ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Β’ ΔΠΙΠΔΓΟΤ  

 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΥΡΗΔΙ ΣΩΝ ΣΠΔ 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ 
ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ  

ΔΝΟΣΖΣΑ 3: Υξήζε ησλ βαζηθώλ εξγαιείσλ 

πιεξνθνξηθήο, πνιπκεζηθώλ εξγαιείσλ 

θαη ηνπ δηαδηθηύνπ 

  

                            

3.8 Οη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο θαη ε απνδνηηθή 
ηνπο αμηνπνίεζε ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία 

 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ ΟΛΟΚΛΖΡΖ: 40 ώξεο  

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ ΘΔΜΑΣΟ: 5 ώπερ 
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1. Σίηινο 

Οη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο θαη ε απνδνηηθή ηνπο αμηνπνίεζε ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία  

 

2. Μνξθή θαη νξγάλσζε ηεο ελόηεηαο 

Σμ ιάεδια πνμηείκεηαζ κα δζελάβεηαζ ζημ ενβαζηήνζμ ςξ έκαξ ζοκδοαζιυξ εεςνδηζημφ ιένμοξ 

ηαζ πναηηζημφ ιένμοξ. ημ πνχημ εα πανμοζζαζημφκ ααζζηέξ ανπέξ πμο δζέπμοκ ηδ θζθμζμθία 

ηδξ πνήζδξ δζαδναζηζηχκ ζοζηδιάηςκ ζηδκ ηάλδ υπςξ αοηέξ πανμοζζάγμκηαζ απυ ημοξ 

οπμζηδνζηηέξ ηδξ πνήζδξ ημοξ υπςξ επίζδξ ηαζ εκζηάζεζξ απυ ημοξ επζηνζηέξ ημοξ. ημ 

πναηηζηυ εα αημθμοεήζεζ ιζα ζογήηδζδ επζιένμοξ εειάηςκ, επελενβαζίαξ δζδαηηζηχκ 

πνμηάζεςκ ηαζ ηνζηζηή ημοξ αημιζηά ηαζ μιαδζηά. 

 

3. Απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή 

Απαζηείηαζ έκαξ Ζ/Τ ηαζ έκαξ αζκηεμπνμαμθέαξ ημοθάπζζημκ ή θμβζζιζηυ δζαιμίναζδξ μεμκχκ 

ηαζ πίκαηαξ ιανηαδυνμο. Δπίζδξ απαζηείηαζ ενβαζηήνζμ Ζ.Τ. βζα ηδκ πναηηζηή ηςκ 

επζιμνθμοιέκςκ. Ζ πανμοζία δζαδναζηζημφ ζοζηήιαημξ εα ήηακ επζεοιδηή Δπεζδή ζηδκ 

πανμφζα εκυηδηα οπάνπμοκ ακαθμνέξ ζε ελςηενζημφξ οπενδεζιμφξ (links) ηαθυ εα ήηακ κα 

οπάνπεζ δοκαηυηδηα ζφκδεζδξ ηςκ Ζ.Τ. ζημ Γζαδίηηομ.  

Καθυ εα είκαζ κα ημκζζηεί υηζ οπάνπεζ πθδεχνα δζαδναζηζηχκ ζοζηδιάηςκ (SMART Board, 

Interactive White Board, Teamboard, Vaborn, Polyvision. ηθπ). ιςξ ακ ηαζ δζαθμνεηζηά ζηδ 

ιμνθή ηδξ δζεπαθήξ ηαζ ηςκ πθήηηνςκ μ ηνυπμξ πμο θεζημονβμφκ είκαζ ακάθμβμξ ηαζ έηζζ 

εφημθα ιπμνεί ηάπμζμξ κα πνμζανιμζηεί ζε έκα δζαδναζηζηυ πίκαηα ιζαξ άθθδξ εηαζνείαξ. 

 

 

4. Γλσζηηθά πξναπαηηνύκελα 

Οζ επζιμνθμφιεκμζ πνέπεζ κα βκςνίγμοκ ζε ζηακμπμζδηζηυ ααειυ ηζξ θεζημονβίεξ πμο επζηεθεί 

εκ βέκεζ έκαξ δζαδναζηζηυξ πίκαηαξ ζε επίπεδμ ηέημζμ πμο κα ημοξ επζηνέπεζ κα παναημθμοεμφκ 

ηζξ πνμμπηζηέξ εκζςιάηςζήξ ημο ζηδ δζδαηηζηή πνάλδ πςνίξ κα απαζηείηαζ αμήεεζα.. 

 

 

5. Δπηζπκεηνί Γηδαθηηθνί θαη Μεηαγλσζηηθνί ηόρνη 

Οζ επζιμνθμφιεκμζ εα ιάεμοκ ααζζηά ζημζπεία ηςκ εεςνδηζηχκ πθαζζίςκ ζηα μπμία 

θεζημονβμφκ μζ δζδαδναζηζημί πίκαηεξ, πθεμκεηηήιαηα ηαζ πζεακά ιεζμκεηηήιαηα πμο ιπμνεί 

κα πνμηφρμοκ απυ ημκ ηνυπμ πνήζδξ ηςκ δζαδναζηζηχκ ζοζηδιάηςκ ζηδκ ηάλδ. Θα ένεμοκ 

ακηζιέηςπμζ ιε ζοβηεηνζιέκεξ δζδαηηζηέξ πνμηάζεζξ ηαζ εα βκςνίζμοκ ιεευδμοξ πνήζδξ ηςκ 

ζοζηδιάηςκ αοηχκ.  
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6. Δθηηκώκελε δηάξθεηα 

Ζ εκδεζηηζηή δζάνηεζα βζα ηδ δζδαζηαθία ηδξ πανμφζαξ εκυηδηαξ είκαζ 5 ώξεο.  

 

 

7. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο ελόηεηαο 

Γεληθή ζεώξεζε 
Με ηδ βεκζηή μκμιαζία «δζαδναζηζημί πίκαηεξ» κμείηαζ ιζα μνζζιέκδ ηαηδβμνία 

ρδθζαηχκ, θεοηχκ πζκάηςκ (ακηίζημζπςκ ηςκ ηθαζζηχκ «ιαονμπζκάηςκ»), μζ μπμίμζ 

ζοκδέμκηαζ ιε έκακ Ζ.Τ., απεζημκίγμοκ ηδκ μευκδ ημο Ζ.Τ. ζε πναβιαηζηυ πνυκμ ηαζ 

ιπμνμφκ κα δεπεμφκ απεοεείαξ εκημθέξ απυ ημ πνήζηδ (ακηί μ πνήζηδξ κα 

πνδζζιμπμζήζεζ ημ πμκηίηζ ή ημ πθδηηνμθυβζμ). O πνήζηδξ ιπμνεί κα αθθδθεπζδνάζεζ 

ιε ημοξ πίκαηεξ ιε ηδκ αθή ή ιε εζδζηέξ βναθίδεξ. Καη‘ επέηηαζδ, μκμιάγμκηαζ 

«δζαδναζηζημί πίκαηεξ» ηαζ μνζζιέκα ζοζηήιαηα ηα μπμία επζηνέπμοκ ηδ πνήζδ 

μζαζδήπμηε θείαξ επζθάκεζαξ ςξ θεοημφ πίκαηα3. 

Οζ δζαδναζηζημί πίκαηεξ οπάβμκηαζ ζηα ρδθζαηά αμδεήιαηα βζα ηδ ζηήνζλδ ηδξ 

δζδαζηαθίαξ ηαζ ηαοηυπνμκα απμηεθμφκ ζδιακηζηά επμπηζηά ιέζα (υπςξ μζ 

αζκηεμπνμαμθείξ, μζ πνμαμθείξ δζαθακεζχκ, μζ ηδθεμνάζεζξ ηαζ ημ αίκηεμ). Ο 

ζοκδοαζιυξ ηςκ ζδζμηήηςκ ηςκ επμπηζηχκ ιέζςκ απυ ηδ ιζα πθεονά ηαζ ηςκ 

ρδθζαηχκ ζοζηδιάηςκ απυ ηδκ άθθδ, πνμζδίδμοκ ζημοξ δζαδναζηζημφξ πίκαηεξ 

μνζζιέκα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά, ηα μπμία ημοξ ηαεζζημφκ πμθφ πνήζζιμοξ, 

ημοθάπζζημκ βζα μνζζιέκεξ ηαηδβμνίεξ δζδαζηαθζχκ. 

 

Σοπζηυξ δζαδναζηζηυξ πίκαηαξ απυ ηδκ 

έηεεζδ CeBit  

(ακαπαναβςβή απυ ηδ wikipedia 

http://en.wikipedia.org/wiki/Interactive_whiteb

oard ) 

Oζ δζαδναζηζημί πίκαηεξ απμηεθμφκ ιζα ζπεηζηά πνυζθαηδ πνμζεήηδ ζηζξ 

εηπαζδεοηζηέξ ηεπκμθμβίεξ. Δίκαζ πενίπμο ζημ ηέθμξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1990, πμο 

άνπζζακ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ιε ζοζηδιαηζηυ ηνυπμ ζηδκ εηπαίδεοζδ.  

                                                 
3
 δεξ, βζα πανάδεζβια, http://www.youtube.com/watch?v=bb3wcZ3RQ2M  

http://en.wikipedia.org/wiki/Interactive_whiteboard
http://en.wikipedia.org/wiki/Interactive_whiteboard
http://www.youtube.com/watch?v=bb3wcZ3RQ2M
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Οζ δζαδναζηζημί πίκαηεξ απμηεθμφκ ιζα αηυιδ πνμδβιέκδ ηεπκμθμβία πμο ηίεεηαζ 

ζηδκ οπδνεζζα ηδξ εηπαίδεοζδξ. Ζ πνήζδ ημοξ, εέηεζ εη κέμο ημ ενχηδια ηδξ 

δζδαηηζηήξ πνδζζιυηδηαξ ηςκ ηεπκμθμβζχκ (ρδθζαηχκ ηαζ ιδ-ρδθζαηχκ), δδθαδή ημ 

ηαηά πυζμ μζ ηεπκμθμβίεξ ιπμνμφκ κα ζοιαάθμοκ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηαζ 

ηδξ ιάεδζδξ. Αοηυ είκαζ έκα βεκζηυ ενχηδια πμο απαζηεί ιζα ζφκεεηδ ηαζ ηαθά 

ηεηιδνζςιέκδ απάκηδζδ. ε άθθα ζδιεία ημο ηεζιέκμο βίκεηαζ ιζα πζμ θεπημιενήξ 

ακαθμνά. Δδχ, εα ανηεζημφιε κα ζδιεζχζμοιε υηζ μζ κέεξ ηεπκμθμβίεξ 

ακαιθζζαήηδηα δζακμίβμοκ ιζα ζεζνά απυ δοκαηυηδηεξ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ 

δζδαζηαθίαξ ηαζ ηδξ ιάεδζδξ πμθφ ζδιακηζηέξ ηαζ ιε ηαζκμηυιμ παναηηήνα. Χζηυζμ, 

ιζα ελέηαζδ ημο πανεθευκημξ ανηεί κα δείλεζ ημκ επακαθαιαακυιεκμ ιέπνζ ζήιενα 

ηφηθμ ακακεμφιεκςκ εθπίδςκ ηαζ δζαρεφζεςκ ζε ηάεε κέα ηεπκμθμβζηή πνυμδμ. Απυ 

ημ ναδζυθςκμ ημ 1920, ςξ ηδκ ηδθευναζδ ηαζ ημ αίκηεμ ιζα ζεζνά απυ ηεπκμθμβίεξ 

δδιζμφνβδζακ πμθθέξ εθπίδεξ βζα ιζα «επακάζηαζδ» ζηδκ εηπαίδεοζδ. Ο L. Cuban 

(1986) παναηήνδζε υηζ αοηέξ μζ επακαθαιαακυιεκεξ δζαρεφζεζξ θαίκμκηαζ κα έπμοκ 

ιζα ηακμκζηυηδηα: μ ηφηθμξ ζοκήεςξ ανπίγεζ ιε ιεβάθεξ οπμζπέζεζξ μζ μπμίεξ 

οπμζηδνίγμκηαζ απυ ηδκ ένεοκα ηςκ ηαηαζηεοαζηχκ. ιςξ ηεθζηά, δεκ παναηδνείηαζ 

ακηζηεζιεκζηά αηαδδιασηή αεθηίςζδ ηςκ ιαεδηχκ. Σμ απμεαννοκηζηυ αοηυ 

απμηέθεζια απμδίδεηαζ άθθμηε ζηδκ έθθεζρδ πνδιάηςκ, άθθμηε πάθζ ζηδ ζεεκανή  

ακηίζηαζδ ηςκ δαζηάθςκ, ή αηυιδ ζηδ βναθεζηναηία πμο παναθφεζ ημ ζπμθείμ. ε 

ηεθεοηαία ακάθοζδ, ημ ζθάθια εκίμηε απμδίδεηαζ ζηζξ ίδζεξ ηζξ ιδπακέξ. Με ηδκ 

επυιεκδ ηεπκμθμβζηή πνυμδμ ηα ζπμθεία επακαθαιαάκμοκ ηδκ επέκδοζδ εθπίδςκ. To 

θαζκυιεκμ αοηυ μκμιάγεηαζ ζύκδνμιμ ημο εηηνειμύξ. Φαίκεηαζ κα οπάνπεζ ιζα ζηαεενή 

ηάζδ εηπώνδζδξ εοεοκώκ ηαζ ακακέςζδξ εθπίδςκ: μζ εηάζημηε κέεξ ηεπκμθμβίεξ - ηαζ 

ζοκδεέζηαηα ελαζηίαξ ημο υηζ είκαζ ηεπκμθμβίεξ ιυκμ - ακαδδιζμονβμφκ έκα είδμξ 

μναιαηζζιμφ βφνς απυ ηδ δοκδηζηή ελέθζλδ ηδξ δζδαηηζηήξ πνάλδξ ηαζ ηδξ ιάεδζδξ.  

Σμ γήηδια αοηυ έπεζ ηυζμ απαζπμθήζεζ ημοξ εζδζημφξ πμο έπεζ ηδ δζηή ημο μκμιαζία: 

απμηαθείηαζ ζοκημιμβναθζηά nsd (ζοκημιμβναθία ημο No Significant Difference 

Phenomenon, δεξ βζα πανάδεζβια: http://www.nosignificantdifference.org/faq.asp#Q1), απυ 

ιζα ιεηα-ένεοκα, δδθαδή ακάθοζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ άθθςκ ενεοκχκ, δ μπμία έθααε οπυρδ 

ηδξ 350 ένεοκεξ απυ ημ 1928 (!) ςξ ημ 2001. Σμ απμηέθεζια είκαζ υηζ «δεκ οπάνπεζ 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά» ακάιεζα ζηδ δζδαζηαθία ιε ηδ πνήζδ ηδξ Σεπκμθμβίαξ ηαζ 

πςνίξ ηδκ Σεπκμθμβία. Φοζζηά οπήνλε ηαζ μ ζπεηζηυξ ακηίθμβμξ, ςζηυζμ είκαζ πζα βεκζηά 

απμδεηηυ, πςξ ιυκδ δ ηεπκμθμβία – δ υπμζα ηεπκμθμβία – δε ιπμνεί κα αεθηζχζεζ ηδ 

δζδαζηαθία ή ηδ ιάεδζδ, ακ δε θδθεεί οπυρδ ημ πθαίζζμ ιέζα ζημ μπμίμ εββνάθεηαζ δ πνήζδ 

ηδξ ηεπκμθμβίαξ. Δηείκμ πμο θαίκεηαζ κα είκαζ ελίζμο ζδιακηζηυ ιε ηδκ ίδζα ηδκ ηεπκμθμβία 

http://www.nosignificantdifference.org/faq.asp#Q1
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θμζπυκ, είκαζ μζ υνμζ πνήζδξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ – μζ ηνυπμζ δδθαδή ιε ημοξ μπμίμοξ 

πνδζζιμπμζείηαζ δ ηεπκμθμβία ζηδ δζδαζηαθία ηαζ ηδ ιάεδζδ. 

Σα ίδζα ζζπφμοκ θοζζηά ηαζ βζα ημοξ δζαδναζηζημφξ πίκαηεξ: πνμζθένμοκ πμθθέξ 

δζδαηηζηέξ δοκαηυηδηεξ, αθθά αοηέξ δε εα ιεηαζπδιαηζζεμφκ ζε δζδαηηζηή πνάλδ, 

πανά ιυκμ ιέζα ζημ ηαηάθθδθμ «μζημζφζηδια». 

Οζ δζαδναζηζημί πίκαηεξ έπμοκ υθμζ ηα ίδζα ααζζηά θεζημονβζηά παναηηδνζζηζηά, 

αθθά πανμοζζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ πμθφ ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ςξ πνμξ ηδκ ηεπκμθμβία 

ημοξ (βζα πανάδεζβια: ειπνμζείαξ ή μπζζείαξ πνμαμθήξ). Δπίζδξ, πμθθμί απυ αοημφξ 

πνμζθένμοκ ηαζ πνυζεεηεξ δοκαηυηδηεξ ζημοξ πνήζηεξ – ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ πάνδ 

ζημ εζδζηυ θμβζζιζηυ ιε ημ μπμίμ ζοκμδεφμκηαζ. Πανμοζζάγμκηαζ έηζζ, ηεθζηά, ανηεηέξ 

απμηθίζεζξ ςξ πνμξ ηα δζδαηηζηά ημοξ παναηηδνζζηζηά. 

Καεχξ μζ δζαδναζηζημί πίκαηεξ απεζημκίγμοκ ζε πναβιαηζηυ πνυκμ ηδκ μευκδ ημο 

Ζ.Τ. ιε ημκ μπμίμ είκαζ ζοκδεδειέκμζ ηαζ ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ ηζκήζεζξ ημο πνήζηδ, 

μοζζαζηζηά έπμοκ υθα ηα θεζημονβζηά παναηηδνζζηζηά πμο έπμοκ μζ ζφβπνμκεξ 

δζεπαθέξ: επζηνέπμοκ, βζα πανάδεζβια, ηδκ επζθμβή ηεζιέκςκ ή εζηυκςκ, ηδκ 

απμημπή/ακηζβναθή ηαζ επζηυθθδζδ ανζειχκ, εζηυκςκ, ηιδιάηςκ ηεζιέκμο, (ακάθμβα 

ιε ημ πνδζζιμπμζμφιεκμ πενζαάθθμκ ή θμβζζιζηυ), ακαβκςνίγμοκ ημ «ηθζη» ηαζ ημ 

«δζπθυ ηθζη» ζε ζοβηεηνζιέκμ ζδιείμ ημοξ, επμιέκςξ ηαζ ηδ θεζημονβία οπενδεζιχκ 

ηαζ ηδκ πθμήβδζδ ζημ δζαδίηηομ, ηδκ «μθίζεδζδ ηαζ απυεεζδ» (drag and drop). 

Δπζπνυζεεηα, δ θεζημονβία ημοξ ςξ ακελάνηδηςκ ρδθζαηχκ ιμκάδςκ, επζηνέπεζ ηδκ 

πνμζεήηδ μνζζιέκςκ επζπθέμκ δοκαημηήηςκ. Ακαθένμκηαζ εκδεζηηζηά ιενζηέξ: 

 Γοκαηυηδηα δζαπςνζζιμφ ηδξ επζθακείαξ ζε ακελάνηδηα ηιήιαηα (ζακ κα οπήνπακ 

δομ ή πενζζζυηενεξ ακελάνηδηεξ μευκεξ ζοκδεδειέκεξ ζημκ ίδζμ Ζ.Τ.).  Ζ 

δοκαηυηδηα αοηή οπάνπεζ ηαζ ζηζξ μευκεξ ηςκ Ζ.Τ., αθθά ζοκήεςξ απαζημφκηαζ 

δομ μευκεξ. 

 Γοκαηυηδηα ειθάκζζδξ θεζημονβζχκ ηαζ πενζθενζαηχκ ζε πναβιαηζηυ πνυκμ ηαζ 

νοειζγυιεκεξ δζαζηάζεζξ (βζα πανάδεζβια, ειθάκζζδ εκυξ εζημκζημφ πθδηηνμθμβίμο 

ζημ ηάης ιένμξ ημο δζαδναζηζημφ πίκαηα, ιε νοειζγυιεκμ ιέβεεμξ πθήηηνςκ). Με 

έκα βεκζηυ ηνυπμ, δ δοκαηυηδηα νφειζζδξ ημο πνυκμο απυηνζζδξ ζε ιζα εκένβεζα 

ημο πνήζηδ (π.π. ζημ «πάηδια» εκυξ πθήηηνμο ζε έκα εζημκζηυ πθδηηνμθυβζμ), μ 

πνμζδζμνζζιυξ ηδξ «πενζμπήξ εοαζζεδζίαξ», ημο ιεβέεμοξ ηςκ ηιδιάηςκ ηδξ 

μευκδξ ηαζ υθςκ ηςκ ζπεηζηχκ ζημζπείςκ ηδξ δζεπαθήξ, ηαεζζηά ημοξ 

δζαδναζηζημφξ πίκαηεξ πμθφ θζθζηυ πενζαάθθμκ ζδζαίηενα βζα πνήζηεξ ιε αολδιέκεξ 

ακάβηεξ (υπςξ είκαζ ηα ιζηνά παζδζά, άημια ιε ακαπδνίεξ ηθπ). Πμθθέξ απυ ηζξ 
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νοειίζεζξ ηςκ πζκάηςκ – βζα πανάδεζβια δ νφειζζδ ηςκ πνςιάηςκ – 

πναβιαημπμζμφκηαζ απεοεείαξ ζημκ ίδζμ ημκ πίακαηα. 

 Γοκαηυηδηα ηαηαβναθήξ υθςκ ηςκ εκενβεζχκ ηςκ πνδζηχκ ημο δζαδναζηζημφ 

πίκαηα (recordability), αθθά ηαζ ηςκ εκενβεζχκ ηαζ ακηζδνάζεςκ 

«απμιειαηνοζιέκςκ πνδζηχκ» - υπςξ βζα πανάδεζβια, ιαεδηχκ απυ ηα ενακία 

ημοξ, εεαηχκ ηθπ. Γίκεηαζ έηζζ δ δοκαηυηδηα ζημκ εηπαζδεοηζηυ (ή ημκ ενεοκδηή) 

κα ιεθεηήζεζ εη ηςκ οζηένςκ ιε θεπημιένεζα, εκδεθεπχξ, ηδκ ελέθζλδ ημο 

ιαεήιαημξ, πνμηεζιέκμο κα εκημπίζεζ ζδιεία πμο πανμοζζάγμοκ εκδζαθένμκ. 

Καεχξ δ ζπεηζηή ηεπκμθμβία ελεθίζζεηαζ πμθφ βνήβμνα, είκαζ πμθφ πζεακυκ μζ 

δοκαηυηδηεξ ηςκ δζαδναζηζηχκ πζκάηςκ κα ειπθμοηίγμκηαζ ζδιακηζηά, ιε απνυαθεπημ 

ηνυπμ, αηυιδ ηαζ ζε ζπεηζηά ζφκημια πνμκζηά δζαζηήιαηα. 

Οζ δζαδναζηζημί πίκαηεξ, απυ ηεπκζηή άπμρδ δε δζαθένμοκ μοζζςδχξ απυ ηζξ μευκεξ 

ηςκ Ζ.Τ. Αοηυ πμο ημοξ ηαεζζηά ζδζαίηενμοξ είκαζ υηζ ιπμνμφκ κα απμηεθέζμοκ έκα 

ιέζμ, βζα ηδκ μνβάκςζδ ζοθθμβζηχκ δναζηδνζμηήηςκ: εκχ δδθαδή ημ ιάεδια ιε 

πμθθμφξ ακελάνηδημοξ Ζ.Τ. ιπμνεί κα απμηεθεί μοζζαζηζηά έκα «άενμζζια» απυ 

πμθθά, επί ιένμοξ ζπέδζα ενβαζίαξ, μζ δζαδναζηζημί πίκαηεξ, πνμζδίδμοκ ζημ ιάεδια 

ηα παναηηδνζζηζηά ιζαξ ημζκήξ ενβαζίαξ, ιζαξ ζοθθμβζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, αθμφ υ,ηζ 

ζοιααίκεζ ζημ δζαδναζηζηυ πίκαηα ημ παναηδνεί ηαοηυπνμκα υθδ δ ηάλδ. Οζ 

δζαδνζηζημί πίκαηεξ πανμοζζάγμοκ υθα ηα πθεμκεηηήιαηα πμο έπμοκ μζ ρδθζαηέξ 

πανμοζζάζεζξ-δζαθάκεζεξ (υπςξ δ μνβάκςζδ ημο ιαεήιαημξ, δ εοημθία πνήζδξ 

πμθοιεζζημφ οθζημφ, δ μπηζημπμίδζδ δμιδιέκςκ δεδμιέκςκ, δ επίδεζλδ 

ζζημπθμδβήζεςκ η.ά.) ζοκδοαζιέκα υιςξ ηαζ ιε ηδ δοκαηυηδηα απεοεείαξ 

αθθδθεπίδναζδξ (δδθαδή ιε ενεείζιαηα υπζ ιυκμ μπηζηά ηαζ αημοζηζηά, αθθά, ζε έκακ 

ημοθάπζζημ ααειυ ηαζ ηζκαζζεδηζηά). 

Οζ δζεεκείξ ένεοκεξ είκαζ ιάθθμκ εκεαννοκηζηέξ: μζ δζαδναζηζημί πίκαηεξ θαίκμκηαζ 

βεκζηά κα έπμοκ εεηζηή επίδναζδ ζηδ δζδαζηαθία ηαζ ηδ ιάεδζδ (ζε δζάθμνεξ υρεζξ 

ηδξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ηδξ ιάεδζδξ: βζα πανάδεζβια ζηδκ «επζηάποκζδ» ηδξ 

δζδαζηαθίαξ). Ονζζιέκα ιάθζζηα ηνάηδ, υπςξ δ Μ. Βνεηακία, έπμοκ έκα πμθφ ορδθυ 

ανζειυ εβηαηεζηδιέκςκ δζαδναζηζηχκ πζκάηςκ, ηονίςξ ζηδκ Πνςημαάειζα 

Δηπαίδεοζδ.  

Έηζζ, μνζζιέκεξ ζοζηδιαηζηέξ ένεοκεξ (εκδεζηηζηά: Μc Neese M.N. 2007, Painter 

D. D., Whiting E., Wolters B. 2005) ακαθένμοκ υηζ δ πνήζδ δζαδναζηζηχκ πζκάηςκ 

είκαζ ζαθέζηαηα εεηζηή είηε ζηδκ ηοπζηή πνυζςπμ-ιε-πνυζςπμ δζδαζηαθία, είηε ζε 

εκαθθαηηζηέξ ιμνθέξ δζδαζηαθίαξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα ακαθένεηαζ υηζ μζ δζαδναζηζημί 
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πίακηεξ απμδεζηκφμκηαζ ζδζαίηενα πνήζζιμζ ζε θάζεζξ ηδξ δζδαζηαθίαξ υπςξ μζ 

παναηάης: 

 φβηνζζδ, βζα ηδκ ακάδεζλδ δζαθμνχκ, ακαθμβζχκ ή μιμζμηήηςκ ακάιεζα ζε 

«μκηυηδηεξ» πμο πανμοζζάγμοκ δζδαηηζηυ εκδζαθένμκ (βζα πανάδεζβια θέλεζξ ή 

θνάζεζξ, πενζβναθέξ, πδιζημφξ ηφπμοξ, θοηά ή γχα, βεςθμβζημφξ ζπδιαηζζιμφξ 

ηθπ). 

 Δπακαθδπηζηέξ ή ακαηεθαθαζςηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ (αοηυ πμο ζηδ Γζδαηηζηή ηςκ 

Μαεδιαηζηχκ μκμιάγεηαζ «εεζιμπμίδζδ ηδξ βκχζδξ») – βζα πανάδεζβια 

δζαβνάθμκηαξ ηα επμοζζχδδ ζημζπεία απυ ιζα ζπέζδ, ιζα απυδεζλδ ή ιζα εζηυκα. 

 οκενβαηζηή ακάπηολδ ή δζενεφκδζδ εκκμζχκ, ζπέζεςκ, ή άθθςκ «μκημηήηςκ» ζηα 

πθαίζζα ημο ιαεήιαημξ (απυ ημζκμφ μ εηπαζδεοηζηυξ ηαζ μζ ιαεδηέξ). 

 Έθεβπμξ ηαζ επαθήεεοζδ/δζάρεοζδ οπμεέζεςκ (ηονίςξ αοηέξ ζηζξ μπμίεξ ημ μπηζηυ 

ζημζπείμ είκαζ ζδιακηζηυ – βζα πανάδεζβια ζηδ Γεςιεηνία ή ηζξ Φοζζηέξ 

Δπζζηήιεξ). 

 Γζαπναβιάηεοζδ εκκμζχκ πμο απαζηεί ηδ πνήζδ θεηηζηχκ αθθά ηαζ ιδ-θεηηζηχκ 

(εζημκζηχκ) ζημπζείςκ 

 

«οκενβαηζηή» δζαδναζηζηή πνήζδ 

εκυξ δζαδναζηζημφ πίκαηα:μ δζδάζηςκ 

ακαπηφζζεζ ή «δζενεοκά» έκακ 

εκκμζμθμβζηυ πάνηδ ιε ημοξ ιαεδηέξ ηαζ 

ηζξ ιαεήηνζεξ ημο 

(ακαπαναβςβή απυ ημ δίηηομ Mirandanet: 

http://www.mirandanet.ac.uk/news/archiv

e.php#pa ) 

Άθθεξ ένεοκεξ δείπκμοκ υηζ ηα απμηεθέζιαηα ιπμνεί κα είκαζ, ιε έκα βεκζηυ ηνυπμ, 

εεηζηά, αθθά ηα πενζβνάθμοκ ιε πζμ θεπηέξ απμπνχζεζξ. Γζα πανάδεζβια, ακαθένεηαζ 

υηζ μζ δζαδναζηζημί πίκαηεξ επζηνέπμοκ ιε πμθφ απθυ ηνυπμ ηδκ οπμβνάιιζζδ ή ημ 

ζπμθζαζιυ ζημζπείςκ πμο πανμοζζάγμκηαζ ιέζα απυ άθθα πενζαάθθμκηα (υπςξ, βζα 

πανάδεζβια, δζαθάκεζεξ εκυξ θμβζζιζημφ δθεηηνμκζηχκ πανμοζζάζεςκ, εκυξ ρδθζαημφ 

αζκηεμηθίπ, ιζαξ ζεζνάξ ρδθζαηχκ θςημβναθζχκ). Έηζζ, μ δζδάζηςκ έπεζ ηδ 

δοκαηυηδηα κα επζηεκηνχζεζ ηδκ πνμζμπή ηςκ ιαεδηχκ ζε ζδιεία πμο πνεζάγμκηαζ 

ζδζαίηενδ επζζήιακζδ. Δλάθθμο ημ ημζκυ μπηζηυ ζημζπείμ (δδθαδή δ απεζηυκζζδ ζημ 

http://www.mirandanet.ac.uk/news/archive.php#pa
http://www.mirandanet.ac.uk/news/archive.php#pa
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δζαδναζηζηυ πίκαηα) επζηνέπεζ ηδκ μνβάκςζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ ζε ιζα επζημζκςκζαηή 

αάζδ πμο δζαθένεζ μοζζςδχξ απυ ηδκ επζημκςκία δζδάζημκημξ ηαζ ιαεδηχκ ζε έκα 

πενζαάθθμκ πςνίξ δζαδναζηζηυ πίκαηα. Γζα πανάδεζβια, μζ Fernandez-Cardenas & 

Silveyra-de la Garza (2010) ακαθένμοκ υηζ μζ επζημζκςκζαηέξ ηαηηζηέξ ηςκ 

δζδαζηυκηςκ, μζ πεζνμκμιίεξ ή δ βθχζζα ημο ζχιαημξ ηςκ δζδαζηυκηςκ επδνεάγμκαζ 

ζδιακηζηά απυ ηδκ πανμοζία δζαδναζηζημφ πίκαηα ζηδκ ηάλδ. 

Βέααζα, έκα ζδιακηζηυ ζημζπείμ βζα ηδκ εηηίιδζδ υθςκ ηςκ παναπάκς 

δναζηδνζμηήηςκ ηαζ εηηζιήζεςκ ή αλζμθμβήζεςκ ηςκ δζαδναζηζηχκ πζκάηςκ, είκαζ ημ 

πθαίζζμ (registry) ιέζα ζημ μπμίμ εββνάθμκηαζ μζ θάζεζξ αοηέξ: πμζμξ εκενβεί ηαζ 

αθθδθεπζδνά ιε ημ πενζαάθθμκ ημο δζαδναζηζημφ πίκαηα ηαζ ηδκ ηάλδ ηαζ βζα πμζμ 

ζημπυ. Με άθθα θυβζα, ημ ζδιακηζηυ ζημζπείμ είκαζ ημ δζδαηηζηό ζοιαόθαζμ ζηα 

πθαίζζα ημο μπμίμο πνδζζιμπμζείηαζ μ δζαδναζηζηυξ πίκαηαξ (ή, βεκζηυηενα, μζ 

ρδθζαηέξ ηεπκμθμβίεξ). 

 

Ο ιαεδηήξ ιπμνεί κα δείπκεζ ή κα εθανιυγεζ έκα 

«βεκζηεοηζηυ πανάδεζβια» (generic example) 

(ακαπαναβςβή απυ: 

http://www.techlearning.com/article/13910).  

 

 

Παξάγνληεο πνπ δηαθνξνπνηνύλ ηνπο Γηαδξαζηηθνύο πίλαθεο (IWB) 

• Πνυηεζηαζ βζα δζδαηηζηή ηεπκμθμβία ζπεδζαζιέκδ ηονίςξ βζα πνήζδ απυ ημοξ δαζηάθμοξ 

• Δίκαζ δ πνχηδ ηαζ έςξ ηχνα δ ιυκδ δζδαηηζηή ηεπκμθμβία πμο ιπμνμφκ ΟΛΟΗ μζ 

εηπαζδεοηζημί κα πνδζζιμπμζήζμοκ ζηδκ ηαεδιενζκή ημοξ δζδαζηαθία 

• Δβηαείζηακηαζ εφημθα, ιε αζθάθεζα ηαζ ακέλμδα ζε ηάεε ηάλδ βζα άιεζδ πνήζδ απυ 

ιαεδηέξ ηαζ δαζηάθμοξ 

• Μπμνμφκ κα ελοπδνεηήζμοκ υθα ηα δζδαηηζηά ζηοθ υπςξ επίζδξ ηαζ κα οπμζηδνίλμοκ 

ελαημιζηεοιέκδ δζδαζηαθία ή δζδαζηαθία ζε ιζηνέξ μιάδεξ ή ηαζ ζοκμθζηά ζε υθδ ηδκ 

ηάλδ. 

http://www.techlearning.com/article/13910
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• Γζεοημθφκμοκ ηδκ εκζςιάηςζδ υθςκ ηςκ άθθςκ ρδθζαηχκ ηεπκμθμβζχκ ηαζ ημοξ 

πνμζδίδμοκ πνυζεεηδ εηπαζδεοηζηή ζζπφ 

Καεχξ μζ δάζηαθμζ ζηαδζαηά πνμπςνμφκ ιε ηδ πνήζδ ηςκ δζαδναζηζηχκ ζοζηδιάηςκ 

πενκμφκιέζα απυ ηνεζξ δζαθμνεηζηέξ θάζεζξ. 

• Ηδέεξ ημο πανεθευκημξ δμοθειέκεξ ιε ηαηηζηέξ ημο πανεθευκημξ 

• Ηδέεξ ημο πανεθευκημξ δμοθειέκεξ ιε κέεξ ηαηηζηέξ 

• Νέεξ ζδέεξ δμοθειέκεξ ιε κέεξ ηαηηζηέξ  

ΦΑΖ 1.  

• διεζχζεζξ ηαζ δζαβνάιιαηα πεζνυβναθα ζημκ πίκαηα.  

• Κονίςξ ανπεία Word ή ζηακανζζιέκα ηείιεκα ηαζ δζαβνάιιαηα.  

• Πενζμνζζιέκδ πνήζδ ηδξ ενβαθεζμεήηδξ ημοIWB.  

• Σα ιαεήιαηα δεκ ζπεδζάγμκηαζ εη ηςκ πνμηένςκ.   

• Γεκ αλζμπμζμφκ ηδ δζαδναζηζηά παναηηδνζζηζηά.   

• Γεκ απμεδηεφμκηαζ ζημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ. 

• Ο εηπαζδεοηζηυξ ενβάγεηαζ ζε «απμιυκςζδ», δε ιμζνάγεηαζ ημοξ πυνμοξ ημο ιε άθθμοξ. 

ΦΑΖ 2 

• Σνμπμπμίδζδ ενβαζζχκ (ζε πανηί) πμο ήδδ έπμοκ πνμηεζιέκμο κα δμοθεοημφκ ζε IWB.  

• Μεβαθφηενδ πνήζδ ζε ‗ζφνζζιμ‘ (drag) ηαζ ζηνςιαημπμζδιέκα ακηζηείιεκα πμο 

ιπμνμφκ κα ιεηαηζκδεμφκ ζηδκ μευκδ απμηαθφπημκηαξ θέλεζξ ηαζ ακηζηείιεκα πμο 

οπάνπμοκ εη ηςκ πνμηένςκ.  

• Μεβαθφηενδ ειπζζημζφκδ  ζηζξ δζαεέζζιεξ ζοθθμβέξ ημο IWB ή ημο Γζαδζηηφμο.   

• Απμηεθεζιαηζηή πνήζδ ημο θμβζζιζημφ πμο δμοθεφεζ μ IWB.   

• Απμεήηεοζδ βζα ιεθθμκηζηή πνήζδ ηαζ εη κέμο πνήζδ υθςκ ηςκ ιαεδιάηςκ.   

• Σα ιαεήιαηα ιμζνάγμκηαζ ιε ημοξ άθθμοξ ζοκαδέθθμοξ χζηε κα ιεζςεεί μ αημιζηυξ 

θυνημξ ενβαζίαξ.   

• Αλζμζδιείςηδ αφλδζδ ζημ επίπεδμ ειπθμηήξ ηαζ εκδζαθένμκημξ ηςκ ιαεδηχκ 

ΦΑΖ 3. 

• φκημια αίκηεμ πμο ελδβμφκ ηαθφηενα απυ έκα απθυ δζάβναιια πςξ θεζημονβεί ηάηζ.  

• Τρδθήξ ακάθοζδξ θςημβναθίεξ ιε δοκαηυηδηεξ ιεβέεοκζδξ πνμξ επζεεχνδζδ 

θεπημιενεζχκ.  
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• Δπζεεχνδζδ ηςκ αζαθζμεδηχκ δζαδναζηζηχκ ακηζηεζιέκςκ ηαζ εκζςιάηςζή ημοξ ζε 

ιαεήιαηα χζηε κα ιπμνμφκ μζ ιαεδηέξ κα ακηζιεηςπίγμοκ ―What if‖ ενςηήιαηα.  

• Μεβαθφηενδ πνήζδ ημο θμβζζιζημφ πμο επζηνέπεζ ζημοξ ιαεδηέξ κα πεζνζζημφκ ζδέεξ, κα 

δμοκ ηζ ζοιααίκεζ ζημ ηεθζηυ ελαβυιεκμ υηακ αθθάλεζ ηάπμζα ‗ιεηααθδηή‘  ηάπμο. 

• Ηηακυηδηα εηηέθεζδξ ‗επζηίκδοκςκ‘ πεζναιάηςκ ιέζς πνμζμιμζχζεςκ πμο δεκ εα 

ιπμνμφζακ αθθζχξ κα θάαμοκ πχνα ζηδκ ηάλδ. 

• Διπθμηή ζε εζημκζημφξ ηυζιμοξ ηαζ πνμζμιμζςιέκα πενζαάθθμκηα πμο δεκ εα 

ιπμνμφζακ κα ελενεοκδεμφκ αθθζχξ.  

• Αολδιέκα επίπεδα δζαδναζηζηυηδηαξ ηαζ ειπθμηήξ ιαεδηχκ πμο ζοπκά εβείνμοκ 

απνυζιεκεξ ενςηήζεζξ υιςξ ιε απακηήζεζξ πμο πνμζθένμοκ ααεφηενδ ηαηακυδζδ. 

• Ζ πνήζδ αίκηεμ ζε πναβιαηζηυ πνυκμ δζεοημθφκεζ επζημζκςκία ιεηαλφ ηάλεςκ ή αηυιδ 

θένκεζ ζηδκ ηάλδ έκακ ηαθεζιέκμ ιέζς δζαδζηηφμο 

 

Οζ οπμζηδνζηηέξ ηδξ ζδέαξ εζζαβςβήξ ηςκ δζαδναζηζηχκ ζοζηδιάηςκ ζηδκ ηάλδ επζηαθμφκηαζ 

ιζα ζεζνά απυ ααζζηέξ ανπέξ βζα ιζα απμηεθεζιαηζηή δζδαζηαθία ιε ηδ πνήζδ IWB: 

1. Ο εθπαηδεπηηθόο λα γίλεη απηό πνπ ζα ιέγακε «επαγγεικαηίαο» ρξήζηεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο 

 Τπάνπεζ ιζα ζδιακηζηή επζηάθορδ ζηα δζαεέζζια ενβαθεία ακελανηήηςξ εηαζνείαξ.  

 Δίκαζ ζδιακηζηυ υηζ παίνκεζ πνυκμ κα βίκεζ ηακείξ επαββεθιαηίαξ ζημ θμβζζιζηυ ή ηδκ 

εηαζνεία πμο ηονίςξ πνδζζιμπμζεί  

 Γε βίκεζαζ επαββεθιαηίαξ αιέζςξ  

 Σεθζηά ζοκεζδδημπμζείξ υηζ ακ αοηυ ημ κέμ παζπκίδζ πνυηεζηαζ κα πάνεζ ιζα ιυκζιδ εέζδ 

ζηδκ ηάλδ ζμο πνέπεζ πνμθακχξ κα ανπίζεζξ κα ημ βκςνίγεζξ υζμ ηαθφηενα βίκεηαζ . 

2. .Ο εθπαηδεπηηθό λα είλαη νξγαλσηηθόο. 

 Ο Πίκαηαξ ζε ηεκηνζηή εέζδ ζηδκ αίεμοζα χζηε κα ημκ αθέπμοκ υθμζ ηαζ κα είκαζ 

πνμζαάζζιμξ ζε υθμοξ. 

 Ρεφια, ήπμξ, δζαδίηηομ κα είκαζ πνμζαάζζια πςνίξ ηάεε θμνά κα πνεζάγεηαζ ‗ηεπκζηή 

πανέιααζδ‘ ιε ηαθχδζα.  

 Πνυζααζδ ζε πενζθενεζαηέξ ζοζηεοέξ είηε ααζζηέξ υπςξ ζηάκεν ηαζ εηηοπχηήξ είηε 

ακ βίκεηαζ ηαζ ζε πζμ ελςηζηέξ υπςξ ιμκάδεξ GPS. 

3. Ο εθπαηδεπηηθόο λα είλαη επέιηθηνο. 
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 Ηηακυξ κα μδδβήζεζξ ηδκ ‗πανάηαιρδ‘ ζε πενζμπέξ πμο δεκ ζοιπενζθαιαάκμκηακ 

ζημ ανπζηυ πθάκμ  

 Έκαξ IWB ιυκζια ζηδκ ηάλδ, ζοκδεδειέκμξ ζημ Internet (ιε έκα εφνμξ 

αλζυθμβςκ θμβζζιζηχκ δζαεέζζιςκ) ηαζ πνδζζιμπμζμφιεκμξ απυ έκα άκεημ ηαζ ιε 

αοημπεπμίεδζδ εηπαζδεοηζηυ, απμηεθεί έκα ζζπονυ ενβαθείμ απέκακηζ ζε αοηέξ 

ηζξ ‗αθθαβέξ εέιαημξ‘  

4. Ο εθπαηδεπηηθόο λε κελ είλαη πξνθαηεηιεκκέλνο 

 Ζ πενζένβεζα απμηεθεί ζδιακηζηυ βκχνζζια υηακ ηαηαπζάκεζαζ ιε ηδκ 

ηεπκμθμβία ζηδκ ηάλδ επεζδή απμηεθεί ιζα πενζμπή πμο αθθάγεζ ζοκεπχξ.  

 ‗Πχξ εα ιπμνμφζα κα ημ πνδζζιμπμζήζς?‘ Αοηυ πνέπεζ κα είκαζ ημ ενχηδια πμο 

εέηεζ μ εη[αζδεοηζηυξ ηαηά ηδκ επαθή ημο ιε ηάεε ενβαθείμ. 

5. Ο εθπαηδεπηηθόο πξέπεη λα είλαη πξόζπκνο λα κνηξαζηεί. 

Να ιμζναζηεί ιε ζοκεδάθθμοξ πμο δζδάζημοκ ζε άθθα ηιήιαηα ηδξ ίδζα ηάλδξ, κα 

ζοκενβαζηεί ιαγί ημοξ βζα κα ακαπηφλμοκ ζοθθμβζηά οθζηυ βζα έκα ιάεδια, κα ημ 

ακεαάζεζ ζημ δίηηομ χζηε κα είκαζ δζαεέζζιμ ηυζμ ζε εεκζηυ υζμ ηαζ δζεεκέξ 

επίπεδμ. 

6. Ο εθπαηδεπηηθόο πξέπεη λα είλαη έηνηκνο λα ζρεδηάζεη ζπλνιηθά. 

Σα δζαδναζηζηά ζοζηήιαηα πνέπεζ κα εκζςιαηςεμφκ ηαζ κα απμηεθέζμοκ ιένμξ 

εκυξ ιεβαθφηενμο ζπεδίμο πμο έπεζ μ εηπαζδεοηζηυξ βζα ημ πχξ εα θεζημονβήζεζ δ 

ηάλδ ημο. Δίκαζ θάεμξ κα έπεζ έκα λεπςνζζηυ εζδζηυ ζπέδζμ βζα ημ πχξ εα αλζμπμζήζεζ 

ημοξ δζαδναζηζημφξ πίκαηεξ. 

  

Σα δομ πζμ ηαζκμηυια ζημζπεία πμο ακαβκςνίγμοκ υθμζ ζηα δζαδναζηζηά ζοζηήιαηα είκαζ δ 

δζαζηνςιάηςζδ (layers) ηαζ μζ πμθθαπθέξ μευκεξ. 

Γζα ιεκ ημ πνχημ ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ ακαθένεηαζ ζημκ ηνυπμ πμο ηα ακηζηείιεκα ιπμνμφκ 

κα ημπμεεηδεμφκ ημ έκα πάκς ζημ άθθμ ιε ζοβηεηνζιέκδ ζεζνά χζηε έκα ακηζηείιεκμ κα 

ζοβηαθφπηεζ ημ αηνζαχξ απυ ηάης ημο . Με ηδ δοκαηυηδηα ημο ζφνζζιμο (Drag) ιπμνεί 

ηακείξ κα απηηαθφρεζ επζθεηηζηά υπμζμ απυ ηα ζηνχιαηα εέθεζ. Να ημκζζηεί υιςξ εδχ υηζ δεκ 

πεζνίγμκηαζ υθμζ μζ IWBs ηδ δζαζηνςιάηςζδ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ. 

Γζα ημ δεφηενμ, είκαζ ζδιακηζηυ κα βκςνίγμοιε υηζ ηα θμβζζιζηά ηςκ IWB βεκζηά ααζίγμκηαζ 

ζε ιζα ζεζνά απυ μευκεξ πμο ιπμνμφκ κα πνμαθδεμφκ ςξ αημιζηέξ ζεθίδεξ. Σμ βεβμκυξ ηδξ 

απμεήηεοζδξ αοηχκ ηςκ ζεθίδςκ είκαζ ζδιακηζηυ πθεμκέηηδια. Σμ πενζεπυιεκμ ημο 

ιαεήιαημξ ιπμνεί κα ηειαπζζηεί ζε ιζηνυηενα ιένδ πμο δεκ αημθμοεμφκηαζ αη ακάβηδ  ιε 

ηνυπμ βναιιζηυ, πμο δεκ ελαθακίγμκηαζ ηαζ πμο ιπμνμφκ κα ακαηθδεμφκ μπμζαδήπμηε 
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ζηζβιή. Έηζζ ηα ιαεήιαηα ιπμνμφκ κα ζχγμκηαζ ηαζ κα λακαπνδζζιμπμζμφκηαζ ζε άθθα 

ηιήιαηα, ζε επυιεκεξ πνμκζέξ ηθπ. 

 

ηζξ πνυζεεηεξ δοκαηυηδηεξ πμο πανέπμοκ ηα δζαδναζηζηά ζοζηήιαηα εα ιπμνμφζακ κα 

ακαθενεμφκ δ ιεβάθδ βηάια απυ πέκεξ ηαζ ενβαθεία επζζήιακζδξ 

         

 

Ζ δοκαηυηδηα ζηζβιζαίαξ θήρδξ εζηυκαξ ηδξ μευκδξ ζε ανπείμ 

 

 

Σμ πθήεμξ ηςκ δζαεέζζιςκ αζαθζμεδηχκ πμο ηάεε εηαζνεία θνμκηίγεζ κα εκζςιαηχκεζ ζημ 

πνμσυκ ηδξ. Οζ αζαθζμεήηεξ αοηέξ πενζθαιαάκμοκ εζηυκεξ, θςημβναθίεξ, αίκηεμ, ζπήιαηα, 

βναιιέξ,  έημζια ζπέδζα ιαεδιάηςκ, υθα εοεοβναιιζζιέκα ιε εκυηδηεξ ημο ακαθοηζημφ 

πνμβνάιιαημξ. Σμ ζδιακηζηυ είκαζ υηζ ημ οθζηυ ηςκ αζθαζμεδηχκ είκαζ εφημθα πνμζαάζζιμζ 

ηαζ δζαπεζνίζζιμ. 
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8. Πξνηεηλόκελα ζπλνδεπηηθά θύιια εξγαζίαο θαη 
πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο. 

 

ογήηδζδ ιε ημοξ επζιμνθςηέξ πάκς ζηα παναηηδνζζηζηά ηαζ ηδκ δοκαιζηή πνήζδξ ηςκ 

δζαδναζηζηχκ ζοζηδιάηςκ ζηδ δζδαηηζηή πνάλδ. Πθεμκεηηήιαηα ηαζ ιεζμκεηηήιαηα.  

Να γδηδεεί απυ ημοξ επζιμνθμφιεκμοξ κα δδιζμονβήζμοκ ιαεήιαηα βζα δζάθμνα εέιαηα 

εηιεηαθθεουιεκμζ ηζξ δοκαηυηδηεξ ηςκ δζαδναζηζηχκ ζοζηδιάηςκ. 

 

 
 

Φύιιν εξγαζίαο 1 
 

Κιάζκαηα 

Γναζηδνζυηδηεξ ζε πενζαάθθμκ δζαδναζηζημφ ζοζηήιαημξ πμο δζαπναβιαηεφμκηαζ ηδκ έκκμζα 

ημο ηθάζιαημξ ηαζ ηςκ ζζμδφκαιςκ ηθαζιάηςκ. Οζ ιαεδηέξ ηαθμφκηαζ ιε ηδ πνήζδ ημο 

ζονζίιαημξ ή ηςκ ενβαθεζμεδηχκ ημο δζαδναζηζημφ πίκαηα κα αάρμοκ πενζμπέξ πμο δείπκμοκ 

ηάπμζμ ηθάζια ιζαξ πμζυηδηαξ, κα ιεηαηζκήζμοκ ιένδ πνμηεζιέκμοκ κα ανμοκ ημ ηθάζια πμο 

θείπεζ, κα ακηζζημζπίζμοκ έκα ηθάζια ιε ημ ζζμδφκαιυ ημο. 
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Φύιιν εξγαζίαο 2 
 

πληεηαγκέλεο θαη αλάγλσζε ράξηε 

 

Οζ ιαεδηέξ ηαθμφκηαζ κα πνμζδζμνίζμοκ ηζξ ζοκηεηαβιέκεξ ακηζηεζιέκςκ ή κα ημπμεεηήζμοκ 

ακηζηείιεκα ζε ζοβηεηνζιέκεξ εέζεζξ ηονίςξ ιε ηδ πνήζδ ημο ζονζίιαημξ ηαζ ηδ πνήζδ 

ενβαθείςκ πέκαξ. Ζ δναζηδνζυηδηα ιπμνεί κα έπεζ οπενδεζιυ πμο κα μδδβεί ζε δζηηοαηυ 

online παζπκίδζ ελάζηδζδξ πάκς ζηδκ εφνεζδ ζοκηεηαβιέκςκ ζημ ηανηεζζακυ επίπεδμ. 
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Φύιιν εξγαζίαο 3 
 

Έκςπρνη θαη άςπρνη νξγαληζκνί 

 

Οζ ιαεδηέξ ηαθμφκηαζ κα ηαηαηάλμοκ δζάθμνα ακηζηείιεκα ςξ έιροπα ή άροπα. Σμπμεεημφκ 

εηζηέηεξ ζε δζάθμνα ακηζηείιεκα ιε αάζδ ηνία ηνζηήνζα: Ακ είκαζ έιροπα, άροπα ή ήηακ 

ηάπμηε αθθά υπζ πζα έιροπα. Καθμφκηαζ κα ζογδηήζμοκ ηαζ κα ζοβηνίκμοκ ημοημοξθμοξ 

έιροπςκ (ππ θμοθμφδζ) ηαζ άροπςκ (ππ αοημηίκδημ) μνβακζζιχκ. Δκημπίγμοκ ηαζ ηοηθχκμοκ 

έιροπμοξ μνβακζζιμφξ ζε έκα μζημζφζηδια ηαζ πνμζδζμνίγμοκ ημοξ νυθμοξ ημοξ 

δδιζμονβχκηαξ ιζα ηνμθζηή αθοζίδα. 
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9. Δπεθηάζεηο 

ογήηδζδ ηςκ ςξ άκς εειάηςκ ιε επίηεκηνμ ηδκ δζδαζηαθία ηαζ ηδκ ιάεδζδ ζημ ζπμθείμ, ηζξ 

πνμτπμεέζεζξ ηάης απυ ηζξ μπμίεξ έκα ηέημζμ εβπείνδια εα ιπμνμφζε κα έπεζ εεηζηέξ 

ζοκέπεζεξ, ηζξ πνμηθήζεζξ πμο εέηεζ βζα ηζξ οπάνπμοζεξ εηπαζδεοηζηέξ δμιέξ. 

 

10. Βηβιηνγξαθία – Γηθηπνγξαθία - Αλαθνξέο - 
πξόζζεην πιηθό 

1. Smith, H., Higgins, S., Wall, K. and Miller, J. (2005), Interactive whiteboards: boon or 

bandwagon? A critical review of the literature. Journal of Computer Assisted Learning, 

21: 91–101.  
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2. Glover, D. & Miller, D. (2001). Running with technology: the pedagogic impact of the 

large-scale introduction of interactive whiteboards in one secondary school. Journal of 

Information Techology for Teacher Education, 10(3), 257-278. 

3. Smith, F., Hardman, F. & Higgins, S. (2006). The impact of interactive whiteboards on 

teacher–pupil interaction in the National Literacy and Numeracy Strategies. British 

Educational Research Journal, 32(3), 443-457. 

4. Hall, I. and Higgins, S. (2005), Primary school students' perceptions of interactive 

whiteboards. Journal of Computer Assisted Learning, 21: 102–117. 

5. Higgins, S., Beauchamp, G. & Miller, D. (2007). Reviewing the literature on 

interactive whiteboards. Learning, Media and Technology, 32(3), 213-225. 

6. Edwards, J.-A., Hartnell, M., & Martin, R. (2002). Interactive Whiteboards: Some 

lessons from the classroom. Micromath, 18(2), 30–33. Retrieved from 

http://eprints.soton.ac.uk/41305/ 

7. Kennewell, S. & Beauchamp, G. (2007). The features of interactive whiteboards and 

their influence on learning. Learning, Media and Technology, 32(3), 227-241. 

8. Slay H., Sieborger I., Hodgkinson-Williams C. (2008) Interactive whiteboards: Real 

beauty or just "lipstick"?. Computers and Education, 51 (3), pp. 1321-1341.  

9. Cuthell, J.C. (2005). The Impact of Interactive Whiteboards on teaching, Learning and 

Attainment. In C. Crawford et al. (Eds.), Proceedings of Society for Information 

Technology & Teacher Education International Conference 2005 (pp. 1353-1355). 

Chesapeake, VA: AACE.  

10. Glover, D., Miller, D., Averis, D. & Door, V. (2005). The interactive whiteboard: a 

literature survey. Technology, Pedagogy and Education, 14(2), 155-170. 

 

 

Ιζηνρώξνη κε ζρεηηθό πιηθό 

 

http://www.scholastic.com/interactivewhiteboards/  

εθίδα ιε πνμηεζκυιεκα ιαεήιαηα ηονίςξ ζοιααηά ιε SMART Notebook 

 

http://www.topmarks.co.uk/Interactive.aspx 

είδα ιε δζαεέζζιμοξ πυνμοξ βζα ανηεηά βκςζηζηά ακηζηείιεκα (ιαεδιαηζηά, θοζζηά, 

αζμθμβία, βεςβναθία, ηθπ.) 

 

http://staff.harrisonburg.k12.va.us/~kkcampbell/Integration/t_software.htm 

πέδζα ιαεδιάηςκ, δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ζδέεξ πμο αλζμπμζμφκ ηα δζαδναζηζηά ζοζηήιαηα 

 

http://www.globalclassroom.org/ecell00/javamath.html 

http://eprints.soton.ac.uk/41305/
http://www.topmarks.co.uk/Interactive.aspx
http://staff.harrisonburg.k12.va.us/~kkcampbell/Integration/t_software.htm
http://www.globalclassroom.org/ecell00/javamath.html


Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηψλ Σεχρνο 1:  ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

ΔΑΗΣΤ - Σνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΣΔΚ) 316/488 

Ηδέεξ πμο ιπμνμφκ κα οθμπμζδεμφκ ιε ηδ πνήζδ δζαδναζηζηχκ ζοζηδιάηςκ 

 

http://www.avenelps.vic.edu.au/interactive_whiteboard_sites.htm 

εθίδα ιε πνμηεζκυιεκμοξ ζζηυημπμοξ πμο αλζμπμζμφκ δζαδναζηζημφξ πίκαηεξ. 

 

http://its.leesummit.k12.mo.us/smartboard.htm 

Ηδέεξ ααζζζιέκεξ ζημ SMART μανδ. 

 

http://www.whiteboardblog.co.uk/2009/07/20-interactive-whiteboard-resources-for-teachers/ 

εθίδα ιε 20 πνμηεζκυιεκμοξ ζζηυημπμοξ ζπεηζημφξ ιε δζαδναζηζημφξ πίκαηεξ (απεοεφκεηαζ ζε 

εηπαζδεοηζημφξ). 

 

http://www.learningtoday.com/corporate/interactive-whiteboard-lessons.asp 

εθίδα ιε ιαεήιαηα ζπεδζαζιέκα βζα δζαδναζηζηυ πίκαηα.  

 

Mary Nell McNeese (2007) Evaluation of SMART® Multimedia Classrooms: Impact 

on Student Face-to-Face Participation and E-Learning 

(ακαηηδιέκμ: 

http://downloads01.smarttech.com/media/sitecore/en/pdf/research_library/higher_educa

tion/evaluation_of_smart_multimedia_classrooms.pdf, Γεηέιανζμξ 2010). 

 

Diane D. Painter, Elizabeth Whiting and Brenda Wolters (2005) Interactive 

Whiteboards for Interactive Teaching and Learning 

(ακαηηδιέκμ: http://www.techlearning.com/article/13910, Γεηέιανζμξ 2010). 

 

Juan Manuel Fernandez-Cardenas & Marcela Lucia Silveyra-de la Garza (2010) 

Disciplinary knowledge and gesturing in communicative events: a comparative study 

between lessons using interactive whiteboards and traditional whiteboards in Mexican 

schools, Technology, Pedagogy and Education Vol. 19, No. 2, July 2010, 173–193 

 
 

11. Γισζζάξην θαη επξεηήξην όξσλ 
Γζαδναζηζημί πίκαηεξ 

http://www.avenelps.vic.edu.au/interactive_whiteboard_sites.htm
http://its.leesummit.k12.mo.us/smartboard.htm
http://www.whiteboardblog.co.uk/2009/07/20-interactive-whiteboard-resources-for-teachers/
http://www.learningtoday.com/corporate/interactive-whiteboard-lessons.asp
http://downloads01.smarttech.com/media/sitecore/en/pdf/research_library/higher_education/evaluation_of_smart_multimedia_classrooms.pdf
http://downloads01.smarttech.com/media/sitecore/en/pdf/research_library/higher_education/evaluation_of_smart_multimedia_classrooms.pdf
http://www.techlearning.com/article/13910
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ΔΝΟΣΗΣΑ 4: Υξήζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 
εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ θαη αζύγρξνλεο εμ 
απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 
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ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Β’ ΔΠΙΠΔΓΟΤ  
 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΥΡΗΔΙ ΣΩΝ ΣΠΔ 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ 
ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 
 

ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ  

 

ΔΝΟΣΗΣΑ 4: Υξήζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 
εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ θαη αζύγρξνλεο 
εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΧΡΔ: 15  
 

 

Οζ επζιμνθςηέξ πνέπεζ: 

 Να απμηηήζμοκ ζοκμθζηή επμπηεία βζα ηα οπάνπμκηα ζοζηήιαηα 

δζαπείνζζδξ εηπαζδεοηζημφ πενζεπμιέκμο (Learning Management 

Systems) ηαζ ημκ ηνυπμ αλζμπμίδζήξ ημοξ ζηδ δζδαηηζηή πνάλδ. 

 Να απμηηήζμοκ ζοκμθζηή επμπηεία βζα ηζξ οπάνπμοζεξ πθαηθυνιεξ 

αζφβπνμκδξ ηαζ ζφβπνμκδξ ελ απμζηάζεςξ εηπαίδεοζδξ (ππ moodle, e-

class ηθπ)  

 Να βκςνίγμοκ ηζξ παζδαβςβζηέξ ανπέξ ηαζ ηδ ιεεμδμθμβία ηδξ ελ 

απμζηάζεςξ εηπαίδεοζδξ. 

 Να ιπμνμφκ κα αλζμπμζήζμοκ απμηεθεζιαηζηά ηζξ πθαηθυνιεξ 

ζφβπνμκδξ ηαζ αζφβπνμκδξ επζιυνθςζδξ: α) βζα ηδκ οθμπμίδζδ ελ 

απμζηάζεςξ επζιμνθςηζηχκ πνμβναιιάηςκ Β‘ επζπέδμο, α) βζα ηδκ 

έκηαλδ ηςκ Σ.Π.Δ ζηδκ δζδαηηζηή πνάλδ ιέζα ζημ ζπμθείμ. 
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ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΥΡΗΔΙ ΣΩΝ ΣΠΔ 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ 
ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ  
 
ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Β’ ΔΠΙΠΔΓΟΤ  
 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ  

ΔΝΟΣΖΣΑ 4: Υξήζε ησλ βαζηθώλ εξγαιείσλ πιεξνθνξηθήο, 

πνιπκεζηθώλ εξγαιείσλ θαη ηνπ δηαδηθηύνπ 

                            

4.1 & 4.2  ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ 
ΜΑΘΖΖ (CMS, LMS): ΓΝΩΡΗΜΗΑ, ΥΡΖΖ 

ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ, ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 
- Πιαηθόξκεο αζύγρξνλεο θαη ζύγρξνλεο 

εμ απνζηάζεσο  

 

 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ ΟΛΟΚΛΖΡΖ: 40 ώξεο (ζε 
ζύλνιν 50) 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ ΘΔΜΑΣΟ:  15 ώπερ  
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1. Σίηινο 

πζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο κάζεζεο (CMS, LMS): Γλσξηκία, ρξήζε 

θαη αμηνπνίεζε, δηδαθηηθή αμηνιόγεζε 

 

 

2. Μνξθή θαη νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο  

Πνυηεζηαζ βζα έκα ιάεδια βκςνζιίαξ ιε ηζξ ανπέξ ζπεδίαζδξ ηαζ θζθμζμθίαξ πμο δζέπμοκ ηα 

δζάθμνα ζοζηήιαηα δζαπείνζζδξ  ημο δζδαηηζημφ πενζεπμιέκμο (οθζημφ) ηαζ ηδξ ιάεδζδξ 

(Blackboard, Joomla, Moodle, e-class, PostNuke, Drupal,) υπςξ επίζδξ ηαζ ιε ηα ζδζαίηενα 

παναηηδνζζηζηά πμο ηα λεπςνίγμοκ ιεηαλφ ημοξ. 

 

3. Απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή 

Απαζηείηαζ έκαξ ανζειυξ Ζ/Τ ηαζ έκαξ αζκηεμπνμαμθέαξ ημοθάπζζημκ ή θμβζζιζηυ δζαιμίναζδξ 

μεμκχκ. Πνμθακχξ ζημ ενβαζηήνζμ Πθδνμθμνζηήξ, υηακ μζ εηπαζδεουιεκμζ/επζιμνθμφιεκμζ 

επζζηέπημκηαζ δζηηοαημφξ θμνείξ μζ μπμίμζ πανέπμοκ εηπαίδεοζδ απυ απυζηαζδ, απαζηείηαζ 

ζηακυξ ανζειυξ Ζ.Τ. ηαζ πνμθακχξ  δοκαηυηδηα ζφκδεζδξ ηςκ Ζ.Τ. ζημ Γζαδίηηομ. 

Σμκίγεηαζ υηζ ημ πανυκ ιάεδια ζοκμδεφεηαζ ηαζ απυ ρδθζαηυ οθζηυ (ζοκμδεοηζηυ CD ή 

δζεφεοκζδ ζημ Γζαδίηηομ).  

Δπίζδξ κα ημκζζηεί υηζ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ δζάθμνμζ θοθθμιεηνδηέξ βζα ηδκ 

πθμήβδζδ ζημ Γζαδίηηομ (Internet Explorer, Firefox, ....). 

 

Παναηδνήζεζξ ηεπκζημφ παναηηήνα: 

 θμζ μζ θοθθμιεηνδηέξ δεκ δζέπμκηαζ απυ ηδκ ίδζα ζπεδζαζηζηή θζθμζμθία ηαζ βζ αοηυ είκαζ 

πζεακυκ ενβαθεία ή παναηηδνζζηζηά πμο είκαζ ανπζημπμζδιέκα ζημκ έκα κα ιδκ 

ειθακίγμκηαζ ζημκ άθθμ. Γζα ημ θυβμ αοηυ είκαζ απαναίηδημ κα θδθεεί ιένζικα χζηε 

ακελάνηδηα ιε ημκ επζθεβυιεκμ θοθθμιεηνδηή μζ επζιμνθμφιεκμζ (ή μζ ιαεδηέξ) κα έπμοκ 

ζηδ δζάεεζή ημοξ ηάεε θμνά ηα ελίζμο δζαεέζζια ηα απαναίηδηα ενβαθεία. 

 Τπάνπεζ εκδεπυιεκμ δ ζφκδεζδ ζημ δίηηομ κα βίκεηαζ ιέζς ιζα πμθφ ανβήξ ζφκδεζδξ 

πνάβια πμο ηαεζζηά δφζημθδ ηδ ιεηαηίκδζδ απυ ηδ ιζα ζεθίδα ζηδκ άθθδ θυβς ημο 

ζπεηζημφ υβημο ημο πανμοζζαγυιεκμο οθζημφ. Μζα ηέημζα δοζημθία ιπμνεί κα λεπεναζηεί 

ιε ηδ πνήζδ θοθθμιεηνδηχκ πμο πανμοζζάγμοκ ιυκμ ημ ηείιεκμ ηδξ ζζημζεθίδαξ ζηδκ 

μευκδ (υπςξ μ Lynx). 

 

 

4. Γλσζηηθά πξναπαηηνύκελα 

Οζ επζιμνθμφιεκμζ πνέπεζ κα βκςνίγμοκ ηζξ θεζημονβίεξ ημο πνδζζιμπμζμφιεκμο θοθθμιεηνδηή 

ζηακμπμζδηζηά, ζε επίπεδμ ηέημζμ, χζηε κα ιπμνμφκ κα ιεηαηζκμφκηαζ ζηζξ ζεθίδεξ πμο 

επζθέβμοκ (ιπνμξ πίζς), κα απμεδηεφμοκ, κα ακηζβνάθμοκ ηθπ., πςνίξ αμήεεζα.  
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5. Γηδαθηηθνί θαη Μεηαγλσζηηθνί ηόρνη 

Οζ επζιμνθμφιεκμζ ιέζα απυ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ εκυηδηαξ, εα ιάεμοκ πςξ κα 

πνδζζιμπμζμφκ έκα ζοβηεηνζιέκμ ζφζηδια δζαπείνζζδξ ηδξ ιάεδζδξ ακάθμβα ιε ημκ ζημπυ βζα 

ημκ μπμίμ ημ πνεζάγμκηαζ, ηαζ εα ακαπηφλμοκ δελζυηδηα ζηδκ επζθμβή ημο ηαηάθθδθμο 

ζοζηήιαημξ ιε αάζδ ημοξ ζηυπμοξ ημοξ ηαζ ηζξ δοκαηυηδηεξ ηςκ ζοζηδιάηςκ αοηχκ.  

 

 

6. Δθηηκώκελε δηάξθεηα 

Ζ εκδεζηηζηή δζάνηεζα βζα ηδκ οθμπμίδζδ ημο πανυκημξ ιαεήιαημξ είκαζ 5 ώξεο.  

 

 

7. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

 

7.1 Γηάθξηζε κεηαμύ CMS θαη LMS 

Τπάνπεζ έκα ιπένδεια ζε ζπέζδ ιε ηζξ πναβιαηζηέξ θεζημονβίεξ ημο CMS (Content 

Management System) ηαζ ημο LMS (Learning Management System). Πδβή αοηήξ ηδξ ζφβποζδξ 

είκαζ μζ μιμζυηδηεξ ηςκ δομ ζοζηδιάηςκ. Καζ ηα δομ επζηεθμφκ θεζημονβίεξ εββναθήξ 

ζπμοδαζηχκ, επζημζκςκίαξ ιε αοημφξ, απμηίιδζδξ ηδξ απυδμζδξ ηαζ εκενβμπμίδζδξ 

ιαεδζζαημφ οθζημφ. 

CMS (Content Management System). Δπζηνέπεζ ζημ δζδάζημκηα κα δδιζμονβήζεζ έκα 

δζηηοαηυ ιάεδια, υπμο ιπμνμφκ κα ακεααζημφκ ηείιεκα ζε ζοκήεδ θμνιάη υπςξ word, power 

point ηθπ. πςνίξ κα πνεζάγεηαζ κα ιεηαηνέπμκηαζ ζε web format υπςξ ημ HTML.  Απαζηεί 

ζπεηζηά πενζμνζζιέκεξ δελζυηδηεξ ηαζ αοηυ ημ ηαεζζηά δδιμθζθή επζθμβή. Καθφπηεζ ζοκήεςξ 

ηα ελήξ παναηηδνζζηζηά: 

 Online ακάνηδζδ οθζημφ ιαεδιάηςκ 

 Αλζμθυβδζδ ζπμοδαζηή 

 Ζ αλζμθυβδζδ αοηή ιπμνεί κα οθμπμζδεεί ιε online ημοίγ, ηεζη ηθπ 

 Φυνμοι ζογδηήζεςκ 

 Οζ ζογδηήζεζξ ιπμνμφκ κα δζελάβμκηαζ ιε ηδκ επίαθερδ ιζαξ μιάδαξ, πνμηεζιέκμο κα 

ακηαθθάζζμκηαζ ζδιεζχζεζξ ηαζ κα ζογδηχκηαζ ζοβηεηνζιέκα εέιαηα ζημ εκδζάιεζμ 

ηςκ ιαεδιάηςκ. 

Χξ ιεζμκεηηήιαηα εα ιπμνμφζακ κα εεςνδεμφκ: 

 Μεζςιέκδ εοεθζλία. Σα μκυιαηα ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ηιδιάηςκ πμο απμηεθμφκ έκα 

CMS ζπάκζα ιπμνμφκ κα αθθάλμοκ ή κα ιεηααθδεμφκ. 

 Ακεπανηήξ πανμπή δζαδναζηζημφ e-learning. Σμ δζαδναζηζηυ e-learning ιέζα απυ 

ενβαθεία ζοββναθήξ υπςξ ημ Dreamweaver, ή ημ Flash, δεκ ιπμνεί κα δζακειδεεί 

ιέζς ηςκ CMS. Γζα ημ ζημπυ αοηυ μζ δζδάζημκηεξ απαναίηδηα εέημοκ ζοκδέζιμοξ 

πνμξ ημ απμιμκςιέκμ οθζηυ πμο έπμοκ δδιζμονβήζεζ ηαζ πμο ανίζηεηαζ απμεδηεοιέκμ 

αθθμφ.  
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 Αδοκαιία ζημκ έθεβπμ ηαζ ηδκ ηαηαβναθή. Γεκ ιπμνεί κα επαθδεεφζεζ ηδκ ηαοηυηδηα 

ηςκ ζπμοδαζηχκ πμο θαιαάκμοκ ιένμξ ζηδκ ελέηαζδ μφηε ιπμνεί κα ζχζεζ ημ ηεζη 

πνζκ ημ οπμαάθθεζ μ ιαεδηήξ ζημκ δζδάζημκηα. 

 

LMS (Learning Management System). φζηδια πμο δζακέιεζ ηαζ δζαπεζνίγεηαζ υθεξ ηζξ 

ιαεδζζαηέξ ακάβηεξ. Δίκαζ ακαβηαίμ ζημ ζδιείμ αοηυ κα δζεοηνζκζζηεί υηζ δ δζαπείνζζδ 

ακαθένεηαζ πενζζζυηενμ ζηδκ πθδνμθμνία πμο ζοκηεθεί ζηδ ιάεδζδ ηαζ υπζ ζε αοηήκ 

ηαεεαοηή ηδ ιάεδζδ. Καεζζηά δζαεέζζια ηα ιαεήιαηα, ηάκεζ εββναθέξ ζπμοδαζηχκ ηαζ 

πνμπςνά ζηδκ επζαεααίςζδ αοηχκ ηςκ εββναθχκ, εθέβπεζ ηδκ ηαηαθθδθυηδηα ηςκ 

ζπμοδαζηχκ, δδιζμονβεί οπεκεοιίζεζξ βζα ημ πνυβναιια ιαεδιάηςκ, ηαηαβνάθεζ ηδκ 

μθμηθήνςζδ ηςκ ιαεδιάηςκ, δδιζμονβεί ηεζη, ακαημζκχκεζ ηδκ μθμηθήνςζδ ημο ιαεήιαημξ 

ζημ δζδάζημκηα ηαζ αημθμφεςξ εκδιενχκεζ ηαζ ημ ζπμοδαζηή. Πανάβεζ ακαθμνέξ βζα ημκ 

ανζειυ ηςκ ζπμοδαζηχκ πμο έπμοκ εββναθεί ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ ιάεδια, ή ζοβηεκηνχκεζ ηδ 

ααειμθμβία απυδμζδξ ηςκ ζπμοδαζηχκ ζε ζοβηεηνζιέκα ιαεήιαηα. Ο πνςηανπζηυξ ζηυπμξ 

ηδξ πνήζδξ Σεπκμθμβζχκ Πθδνμθμνζηήξ ηαζ Δπζημζκςκζχκ (ΣΠΔ) ζηδκ εηπαίδεοζδ ήηακ δ 

πανμπή ημο αβαεμφ ηδξ εηπαίδεοζδξ ζε μπμζμκδήπμηε άκενςπμ επζεοιεί κα ζπμοδάζεζ, απυ 

μπμζμκδήπμηε ηυπμ ηαζ ζε μπμζμκδήπμηε πνυκμ (anytime, anyplace, anybody). Ζ πνήζδ ΣΠΔ 

ζηδκ εηπαίδεοζδ ζοπκά ακαθένεηαζ ςξ δθεηνμκζηή ιάεδζδ (δ-ιάεδζδ ή e-learning). Οζ 

εθανιμβέξ βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ δ-ιάεδζδξ ακαθένμκηαζ ςξ ―ζοζηήιαηα δζαπείνζζδξ 

ιάεδζδξ‖ (learning management systems ή LMS) (Gonella, L., & Pantò, E., 2008, ζεθ. 2). 

Οζ ααζζηέξ θεζημονβίεξ εκυξ ηέημζμοξ ζοζηήιαημξ θμζπυκ πενζθαιαάκμοκ: 

 Δββναθή ζπμοδαζηχκ 

 Παναημθμφεδζδ ζοιιεημπήξ ζημ ιάεδια 

 Δλέηαζδ 

 Γζελαβςβή ζογδηήζεςκ 

 Μεηαθμνά πθδνμθμνίαξ ζε άθθα ζοζηήιαηα 

 Πνμβναιιαηζζιυ ιαεδιάηςκ 

Χξ ιεζμκεηηήιαηα εα ιπμνμφζακ κα εεςνδεμφκ: 

 Ραβδαία ελέθζλδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ. φκημια έκα ηέημζμ ζφζηδια ηαείζηαηαζ πθεμκάγμκ 

ή πενζηηυ ελαζηίαξ ηδξ επενπυιεκδξ ηεπκμθμβίαξ πμο πενζθαιαάκεηαζ ζηζξ κευηενεξ 

εηδυζεζξ ημο. 

 Πνμαθήιαηα πνμζανιμβήξ. Οζ δζαθμνεηζηέξ ακάβηεξ ηςκ δζαθυνςκ μνβακζζιχκ πμο 

εα οζμεεηήζμοκ έκα ηέημζμ ζφζηδια  δδιζμονβεί πνμαθήιαηα πνμζανιμβήξ ζηζξ 

ακάβηεξ αοηέξ. Σμ ζφζηδια επζδέπεηαζ πενζμνζζιέκεξ αθθαβέξ. Δηηεηαιέκεξ αθθαβέξ 

ιπμνεί κα ηάκμοκ πενζζζυηενδ γδιζά πανά κα ςθεθήζμοκ. 

 

Πανυθμ θμζπυκ πμο ηαζ ηα δομ ζοζηήιαηα εκζςιαηχκμοκ ηδκ δθεηηνμκζηή ιάεδζδ εκ ημφημζξ 

ημ έκα ζφζηδια δεκ ιπμνεί κα ακηζηαηαζηήζεζ ημ άθθμ θυβς ηςκ ακυιμζςκ ιαεδζζαηχκ 

δναζηδνζμηήηςκ  πμο οπμζηδνίγμοκ. Δίκαζ απαναίηδημ κα βίκεζ ηαηακμδηυ υηζ δ εηπαίδεοζδ 

ηενδίγεζ ζε ιαηνμπνυεεζιδ βκχζδ, εκχ δ επζιυνθςζδ ηενδίγεζ βκχζδ βζα άιεζδ εθανιμβή. 

οκεπχξ, ημ CMS οπμζηδνίγεζ ιαηνμπνυεεζιεξ ζοκεδνίεξ ιαεδιάηςκ, εκχ ημ LMS 

οπμζηδνίγεζ έκακ ανζειυ απυ ζφκημια επζιμνθςηζηά βεβμκυηα. 
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 Γζα κα ιπμνέζμοιε κα παναημθμοεήζμοιε ηαθφηενα ηδκ ελέθζλδ ηδξ δ-ιάεδζδξ απυ ηδκ 

ειθάκζζδ ηδξ έςξ ζήιενα, εα πνδζζιμπμζήζμοιε ημκ υνμ δ-ιάεδζδ 1.0 (e-learning 1.0) βζα κα 

ακαθενεμφιε ηδκ ανπή ηδξ εζζαβςβήξ ηαζ οζμεέηδζδξ ηδξ δ-ιάεδζδξ.  

ηδκ δ-ιάεδζδ 1.0  μ ηαεδβδηήξ δδιζμονβεί ηαζ παναεέηεζ ημ εηπαζδεοηζηυ πενζεπυιεκμ ζε 

ρδθζαηή ιμνθή (π.π. ιε ηδκ ιμνθή ζδιεζχζεςκ, πανμοζζάζεςκ ηθπ). Σμ πενζεπυιεκμ είκαζ 

ζοκήεςξ πμθοιεζζηυ, επζηνέπεζ ζοκεπχξ ηδ δζάδναζδ ιε ημ πνήζηδ-εηπαζδεουιεκμ, ηδκ 

πνμζμιμίςζδ ηαεχξ ηαζ άθθεξ εηπαζδεοηζηέξ ιεευδμοξ. Απμηέθεζια ηδξ κέαξ αοηήξ 

πνμζέββζζδξ είκαζ δ ακηζηαηάζηαζδ ή δ οπμζηήνζλδ ηςκ παναδμζζαηχκ αζαθίςκ ηαζ 

ζοββναιιάηςκ απυ ιία ιεβάθδ πμζηζθία πμθοιεζζημφ εηπαζδεοηζημφ οθζημφ.  

Δπζπθέμκ, ημ εηπαζδεοηζηυ οθζηυ είκαζ πνμζαάζζιμ απυ ημοξ εηπαζδεομιέκμοξ ιέζς ηςκ 

ζοζηδιάηςκ LMS. Σα ζοζηήιαηα αοηά είκαζ ζοκήεςξ δζαδζηηοαηέξ εθανιμβέξ, ζοκεπχξ δ 

πνυζααζδ ζημ πενζεπυιεκμ βίκεηαζ ιέζς ημο δζαδζηηφμο.  

Οζ ηαζκμημιίεξ απακηχκηαζ ζηα κέα ενβαθεία επζημζκςκίαξ, ζηδ δζάδναζδ ηαζ ζηδκ επζημζκςκία 

ελ απμζηάζεςξ. Σα LMS αμδεμφκ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία ηαζ ζηδκ ελ απμζηάζεςξ 

ιάεδζδ ιε δφμ ηνυπμοξ. Πνχημκ, ηα LMS αμδεμφκ ηδκ αζφβπνμκδ επζημζκςκία ακάιεζα ζημκ 

εηπαζδεοηή ηαζ ημκ εηπαζδεουιεκμ ιε ηδκ πνήζδ εθανιμβχκ υπςξ ημ δθεηηνμκζηυ ηαποδνμιείμ 

(email) ηαζ μζ πενζμπέξ ζογδηήζεςκ (discussion forums). Γεφηενμκ, ηα LMS αμδεμφκ ηςκ 

ζφβπνμκδ επζημζκςκία ακάιεζα ζημκ εηπαζδεοηή ηαζ ημκ εηπαζδεουιεκμ ιε ηδκ πνήζδ 

εθανιμβχκ υπςξ μζ ζοκμιζθίεξ ζε πναβιαηζηυ πνυκμ (π.π. chat).   

Σα οζηήιαηα Γζαπείνζζδξ Μάεδζδξ απμηεθμφκ έκακ ηνυπμ εθανιμβήξ ηδξ αζφβπνμκδξ 

δζαδζηηοαηήξ ιάεδζδξ.  Σα παναηηδνζζηζηά ζηα μπμία εα πνέπεζ κα είκαζ πνμζανιμζιέκα αοηά 

ηα οζηήιαηα χζηε κα επζηεοπεεί δ ιάεδζδ απυ απυζηαζδ είκαζ ηα ελήξ:  

 Δοημθία δζαπείνζζδξ – πεζνζζιμφ – πνυζααζδξ  

 Ο ηνυπμξ εζζαβςβήξ εηπαζδεοηζημφ οθζημφ απυ ημοξ εηπαζδεοηέξ ηαζ μ ηνυπμξ 

παναημθμφεδζδξ ηςκ ιαεδιάηςκ απυ ημοξ ιαεδηέξ εα πνέπεζ κα είκαζ εφημθμξ ζηδκ 

ηαηακυδζδ ηαζ ζηδκ εθανιμβή, ηαεχξ δεκ είκαζ βκςζηυξ μ ααειυξ ηεπκμβκςζίαξ ηςκ 

πνδζηχκ.   

 Γζακμιή βκχζδξ 

 Σμ εηπαζδεοηζηυ οθζηυ πμο εα είκαζ δζαεέζζιμ ιέζς ημο ζοζηήιαημξ, εα πνέπεζ κα 

είκαζ πνμζαάζζιμ ηυζμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δζδαζηαθίαξ (ζφβπνμκδ εηπαίδεοζδ) υζμ 

ηαζ μπμζαδήπμηε πνμκζηή ζηζβιή επζθέλεζ μ ιαεδηήξ κα δζδαπεεί ημ ιάεδια 

(αζφβπνμκδ εηπαίδεοζδ). 

 Αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ δαζηάθμο – ιαεδηή 

 Ζ ακάβηδ επέηηαζδξ ηδξ επζημζκςκίαξ δαζηάθμο – ιαεδηή πένα απυ ηα υνζα ιίαξ 

ζπμθζηή ηάλδξ έηζζ χζηε μ ιαεδηήξ κα αζζεάκεηαζ ηδ αμήεεζα ηαζ ηδ ζηήνζλδ ημο 

εηπαζδεοηή ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ιεθέηδξ.   

 Γζαπείνζζδ ιαεήιαημξ – ηάλδξ – ζπμθείμο 

 Βαζζηέξ μνβακςηζηέξ θεζημονβίεξ υπςξ μ πίκαηαξ ακαημζκχζεςκ, μζ μιάδεξ ενβαζίαξ, 

δ ακάεεζδ ενβαζζχκ, μζ οπμδεζβιαηζηά θοιέκεξ αζηήζεζξ. 

 Δκδοκάιςζδ ηδξ επζεοιίαξ βζα πνυζααζδ ζηδ βκχζδ 
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 Ο ιεβαθφηενμξ ηαζ ζδιακηζηυηενμξ πανάβμκηαξ ζηδκ επζηοπία ιζαξ δζαδζηαζίαξ 

εηπαίδεοζδξ ελ‘ απμζηάζεςξ ζε παζδζά Γοικαζίμο – Λοηείμο είκαζ δ ζηακμπμίδζδ πμο 

αζζεάκμκηαζ απυ αοηή ηδ δζαδζηαζία  

 Αοημαλζμθυβδζδ ηςκ ιαεδηχκ βζα ημ πμζμζηυ αθμιμίςζδξ ηδξ βκχζδξ 

 On – line tests (πμθθαπθήξ επζθμβήξ, ακηζζημίπζζδξ ηαζ ζοιπθήνςζδξ ηεκμφ ηθπ) 

 Πνμζανιμζηζηυηδηα ζηζξ πνμζςπζηέξ ακάβηεξ δαζηάθμο – ιαεδηή 

 Σμ ιέπνζ ηχνα φθμξ ημο εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ, ζοπκά απνμζάνιμζημ ζηζξ 

εηάζημηε απαζηήζεζξ ημο δαζηάθμο, αθθάγεζ πνμζθένμκηαξ πμθθαπθέξ δοκαηυηδηεξ 

υπςξ βζα πανάδεζβια κα ιπμνεί κα αλζμθμβήζεζ ηζξ βκχζεζξ ημο ιαεδηή, ιέζα απυ 

ηθζιαημφιεκδξ δοζημθίαξ δζαβςκίζιαηα. 

 οιααηυηδηα – Τπμζηήνζλδ πνμηφπςκ 

 Με ηδ πνήζδ πνμηφπςκ πμο είκαζ ακμζπηά ηαζ εοέθζηηα επζηνέπεηαζ δ 

επακαπνδζζιμπμίδζδ ημο ακαπηοζζυιεκμο εηπαζδεοηζημφ οθζημφ. Καηά ζοκέπεζα, 

ηαείζηαηαζ δοκαηή δ ζοκενβαζία ιεηαλφ δζαθμνεηζηχκ ζοζηδιάηςκ δθεηηνμκζηήξ 

ιάεδζδξ, ηαεχξ ιπμνεί κα επζηοβπάκεηαζ ακηαθθαβή ημο δζαεέζζιμο οθζημφ.  

 

ηδκ Δθθάδα, ιζα απυ ηζξ εονφηενα δζαδεδμιέκεξ πθαηθυνιεξ δ-ιάεδζδξ απμηεθεί δ "Τπδνεζία 

Ζθεηηνμκζηήξ Γζαπείνζζδξ Σάλδξ" (δ-ηάλδ), δ μπμία είκαζ πνμζαάζζιδ ζηδκ ζζημζεθίδα 

http://eclass.sch.gr/. Ζ δ-ηάλδ ακαπηφπεδηε απυ ημ πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ ζηα πθαίζζα 

ζοκενβαζίαξ ιε ημ Πακεθθήκζμ πμθζηυ Γίηηομ.  

φιθςκα ιε ηδκ ζζημζεθίδα ηδξ δ-ηάλδξ, «ηυπμξ ηδξ είκαζ δ οπμζηήνζλδ ηδξ ηθαζζηήξ 

δζδαζηαθίαξ ηαζ δ εκίζποζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ιάεδζδξ πμο πναβιαημπμζείηαζ ηαεδιενζκά ιέζα 

ζηδ ζπμθζηή ηάλδ. Οζ εηπαζδεοηζημί εα ακαηαθφρμοκ έκα πνήζζιμ ενβαθείμ πμο εα ημοξ 

αμδεήζεζ κα μνβακχζμοκ ηαθφηενα ηζξ δζδαζηαθίεξ ημοξ ζημ ζπμθείμ. Οζ ιαεδηέξ απυ ηδκ 

πθεονά ημοξ εα ανμοκ έκα εκαθθαηηζηυ ιέζμ πνυζααζδξ ζηδκ φθδ ηςκ ιαεδιάηςκ πμο 

δζδάζημκηαζ ζηδ ζπμθζηή ημοξ ηάλδ».  

Οζ ααζζηέξ θεζημονβζηυηδηεξ πμο πνμζθένεζ δ δ-ηάλδ είκαζ:  

 

 δ δδιμζίεοζδ δθεηηνμκζηχκ ζδιεζχζεςκ,  

 δ πανάεεζδ αμδεδηζηχκ πδβχκ,  

 μ πνμβναιιαηζζιυξ ιαεδιάηςκ,  

 δ δδιζμονβία αζηήζεςκ αοημαλζμθυβδζδξ, ή αηυιδ ηαζ  

 δ δθεηηνμκζηή δζαπείνζζδ ημο παναδμζζαημφ αζαθίμο δζδαζημιέκδξ φθδξ. 

 

Ζ πνυζααζδ ζηδκ δ-ηάλδ είκαζ εθεφεενδ βζα ημοξ ιαεδηέξ (ηαζ βζα μπμζμκδήπμηε άθθμ) εκχ βζα 

ημοξ ηαεδβδηέξ απαζηείηαζ εββναθή.  

Σα LMS πμο ακαπηφπεδηακ ζηα πθαίζζα ηδξ δ-ιάεδζδξ 1.0 πανμοζζάγμοκ ιζα ζεζνά 

δοκαημηήηςκ ηαζ πθεμκεηηδιάηςκ υπςξ ακαθένεδηε πνμδβμοιέκςξ. Τπάνπμοκ ζμαανέξ 

εκδείλεζξ πςξ μ πνήζδ ηςκ ηεπκμθμβζχκ εκζζπφεζ ημ ηίκδηνμ ηςκ εηπαζδεομιέκςκ βζα εηπαίδεοζδ 

(Ebner 2007, ζ. 1). Έκαξ ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ βζα αοηυ είκαζ δ δοκαηυηδηα πμο δίκμοκ ηα 
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ζοζηήιαηα αοηά βζα επζημζκςκία ηαζ αθθδθεπίδναζδ ηυζμ ιεηαλφ ηςκ εηπαζδεομιέκςκ (ηάηζ πμο 

ήηακ ζδζαίηενα πενζμνζζιέκμ ζηδκ παναδμζζαηή εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία) αθθά ηαζ ιεηαλφ 

εηπαζδεοηή ηαζ εηπαζδεομιέκςκ. Αοηέξ μζ δοκαηυηδηεξ αμεμφκ ζηδκ ηαθφηενδ αηιάεδζδ ημο 

ακηζηεζιέκμο ιεθέηδξ ηαζ εκζζπφμοκ ημ εκδζαδένμκ ηςκ εηπαζδεομιέκςκ.  

ηδκ μοζία δ παναδμζζαηή εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία μθμηθδνχκεηαζ ή/ηαζ δζεονφκεηαζ ιε ηδκ 

εθανιμβή ηςκ ηεπκμθμβζχκ δ-ιάεδζδξ 1.0 πμο εκζςιαηχεδηακ ζ‘ αοηήκ. Χζηυζμ, ηα 

ζοζηήιαηα αοηά πανμοζζάγμοκ ηαζ ιζα ζεζνά αδοκαιζχκ. Μζα ααζζηή αδοκαιία είκαζ δ ζζπονή 

ζφκδεζδ ιε ημκ παναδμζζαηυ ιμκηέθμ δζδαζηαθίαξ ημ μπμίμ ααζίγεηαζ ζηα ιαεήιαηα ηαζ υπζ 

ζημοξ εηπαζδεουιεκμοξ. ηδκ μοζία ηα πενζζζυηενα LMS πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ θαίκεηαζ κα 

είκαζ δζαιμνθςιέκα αάζεζ ηςκ απαζηήζεςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζδνοιάηςκ ηαζ υπζ αάζεζ ηςκ 

ακαβηχκ ηςκ πνδζηχκ ημοξ (Magagnino 2008).  

Έηζζ, ηα ζοζηήιαηα αοηά ζηδκ μοζία ακαπανάβμοκ ηαζ εκζζπφμοκ ηδκ παναδμζζαηή 

εηπαζδεοηζηή ζηδκ μπμία μ ηαεδβδηήξ εεςνείηαζ απυθοηα ςξ ηάημπμξ ηδξ βκχζδξ, ηδκ μπμία 

ιεηαδίδεζ ζημοξ ζπμοδαζηέξ (Kozlowski 2007, υπ.ακαθ. ζημ Magagnino 2008). Ζ ιαεδζζαηή 

δζαδζηαζία είκαζ ζηδκ μοζία ιζα ιμκυπθεονδ ιεηαθμνά βκχζεςκ απυ ημκ δζδάζημκηα ζημοξ 

δζδαζηυιεκμοξ δ μπμία δζεοημθφκεηαζ ιε ηεπκμθμβζηά ιέζα εκχ μζ δζδαζηυιεκμζ δεκ 

ζοιιεηέπμοκ ζηδ δδιζμονβία ηαζ ηνμπμπμίδζδ ημο εηπαζδεοηζημφ οθζημφ. Με ηδκ πνήζδ αοηή 

ηδξ ηεπκμθμβίαξ δεκ οπμζηδνίγμκηαζ εηπαζδεοηζηέξ εεςνίεξ υπςξ μ επμζημδμιδηζζιυξ 

(constructivist theory) πμο οπαβμνεφεζ υηζ δ βκχζδ δδιζμονβείηαζ ζοιιεηέπμκηαξ εκενβδηζηά μζ 

ζπμοδαζηέξ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία (Craig 2007, ζ. 156).  

οκεπχξ, απυ παζδαβςβζηήξ άπμρδξ, μζ ηεπκμθμβίεξ δ-ιάεδζδξ 1.0 δεκ επέθενακ ηδκ 

ακαιεκυιεκδ μθμηθήνςζδ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία (Ebner 2007, ζ. 2). Έβζκε θμζπυκ ζαθέξ 

πςξ εα έπνεπε κα αημθμοεδεεί ηαζ κα οπμζηδνζπεεί ιε πνήζδ ηεπκμθμβίαξ ιζα παζδαβςβζηή 

πνμζέββζζδ δ μπμία κα επζηεκηνχκεηαζ ζημκ πνήζηδ-εηπαζδεουιεκμ. Αοηυ έβζκε ιε ηδκ ακάπηολδ 

ηςκ ζοζηδιάηςκ δ-ιάεδζδξ 2.0 πμο ελεηάγμκηαζ ζε επυιεκδ εκυηδηα.  

 

 

 

 

 

 

7.3 Μεξηθά πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο 

BlackBoard 

http://www.blackboard.com/  
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ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΣΟΤ BLACKBOARD 

Δνβαθεία ζοββναθήξ πενζεπμιέκμο 

Πνμηαηαζηεοαζιέκμ οθζηυ ιαεδιάηςκ 

Πνμζανιμζηζηυηδηα.  Ο δζδάζηςκ ηαεμνίγεζ ηδκ πμνεία ιάεδζδξ μνίγμκηαξ ή απμννίπημκηαξ 

ηδκ πνυζααζδ ηάπμζμο ζπμοδαζηή ζε ζοβηεηνζιέκμ οθζηυ 

Γδιζμονβία πμθθαπθχκ θυνμοι ζογήηδζδξ 

Online αλζμθυβδζδ ηαζ επζζηυπδζδ ηδξ πνμυδμο εκυξ ιαεδηή 

φζηδια έβηαζνδξ πνμεζδμπμίδζδξ (ηαηαηάζζεζ ημοξ ιαεδηέξ ζηαδζαηά ζε profiles ιε αάζδ ηδ 

ζοιιεημπή ηαζ ηζξ επζδυζεζξ ημοξ ηαζ εζδμπμζεί ημκ δζδάζημκηα πνμηεζιέκμο αοηυξ κα επζθέλεζ 

ηδκ πμνεία ιάεδζδξ) 

Γδιζμονβία ιαεδζζαηέξ ημζκυηδηεξ  ιε online ζογδηήζεζξ 

Δφημθδ ακάνηδζδ πθδνμθμνίαξ πςνίξ βκχζδ HTML 

Ζθεηην. Διπυνζμ. Σα ζδνφιαηα ιπμνμφκ κα πνεχκμοκ online 

Δπζηνέπεζ ζημοξ πνήζηεξ κα δδιζμονβμφκ blogs 

Γδιζμονβία portfolio ηαζ δοκαηυηδηα πνμζςπζηχκ νοειίζεςκ ζηδκ ειθάκζζδ ημο Portfolio 

Templates βζα ηάεε είδμοξ οθζηυ 

Γδιζμονβία ακαθμνχκ 

Καηάθμβμξ ιαεδζζαηχκ ακηζηεζιέκςκ (βζα ακαγήηδζδ) 

Joomla! 

http://www.joomla.org/     http://www.joomla.gr/  

ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΣΟΤ JOOMLA! 

http://www.joomla.org/
http://www.joomla.gr/
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Δφημθμ ζηδκ εβηαηάζηαζδ 

Δπελενβαζία ημο πενζεπμιέκμο ιυκμ ιε απθή βκχζδ word 

Γζαεέζζιδ ζοθθμβή πμθοιεζζηχκ ανπείςκ ηαζ ανπείςκ εζηυκαξ 

Γοκαηυηδηα δθ. Διπμνίμο 

Υχνμξ βζα θυνμοι ηαζ ζογδηήζεζξ 

Γοκαηυηδηα δδιζμονβίαξ blogs 

Email Newsletters 

οθθμβή δεδμιέκςκ ηαζ δδιζμονβία ακαθμνχκ 

Τπδνεζίαξ ζοκδνμιδηζηήξ εββναθήξ 

Γδιζμονβία ηαηαθυβςκ πενζεπμιέκμο 

 

 

 

 

Μoodle 

http://moodle.org/       

ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΣΟΤ MOODLE 

http://moodle.org/
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Γοκαηυηδηα εββναθήξ ηςκ πνδζηχκ ιε δδιζμονβία δζημφ ημοξ θμβανζαζιμφ ηαζ επζαεααίςζδ 

ηςκ δζεοεφκζεςκ  e-mail. 

Έθεβπμξ ημο δζδάζημκηα ζημ πενζεπυιεκμ ημο ιαεήιαημξ ηαζ δοκαηυηδηα πμζηζθίαξ ζηζξ 

δναζηδνζυηδηεξ ζπεηζηά ιε ημ ιάεδια (θυνμοι, ημοίγ, ενβαζίεξ) 

οβηεκηνςηζηή πανμοζίαζδ ααειμθμβίαξ 

Γναθζηή απεζηυκζζδ ηδξ ηίκδζδξ ηςκ πνδζηχκ 

Τπμζηδνίγεζ πμθφβθςζζδ οπμζηήνζλδ ηεζιέκςκ 

Έθεβπμξ ηςκ ενβαζζχκ. Ο δζδάζηςκ ιπμνεί κα επζθέλεζ ακ εα ειπμδίζεζ εηπνυεεζιεξ οπμαμθέξ 

ενβαζζχκ, ακ εα επζηνέρεζ κα οπμαθδεμφκ εη κέμο ή ακ εα θάαεζ πνμεζδμπμζδηζηυ email υηακ 

μζ ιαεδηέξ πνμζεέημοκ ηάηζ ζηδκ οπμαθδεείζα ενβαζία ή εκδιενχκμοκ ημ πενζεπυιεκυ ηδξ  

Δπζηνέπεζ ηδ δζελαβςβή ζογδηήζεςκ online 

Δπζηνέπεζ ηδ δδιζμονβία θίζηαξ μνζζιχκ ζε ηφπμ θελζημφ 

Δπζηνέπεζ ζημ δζδάζημκηα κα δδιζμονβεί πμζηζθυιμνθα ηεζη (πμθθαπθή επζθμβή, ηεκά ζε 

πνμηάζεζξ, ακηζζημίπδζδ, ...) 

Γδιζμονβία blogs ηαζ wikis 

Μέεμδμζ εββναθήξ ηαζ ηαοημπμίδζδξ πνδζηχκ 

Φίθηνα πενζεπμιέκμο 

E-Class 

http://www.eclass.net/pub/EClass_Web_Site_1.htm        

ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΣΟΤ E-CLASS 

http://www.eclass.net/pub/EClass_Web_Site_1.htm
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Έπεζ απθή δζεπαθή 

Απμδμπή πμθθχκ θμνιάη πενζεπμιέκμο (word, pdf, powerpoint, flash, windows media, ηθπ) 

Δφημθδ μνβάκςζδ ημο πενζεπμιέκμο (ιεηαηζκήζεζξ, ακηζβναθέξ) 

Διθάκζζδ ακάθμβδ ιε ημοξ βκςζημφξ browsers βζα δζεοηυθοκζδ ηςκ πνδζηχκ 

FTP Publishing 

Visual HTML Editing 

Δκζςιαηςιέκδ ιδπακή ακαγήηδζδξ 

Γνήβμνδ ηαζ εφημθδ παναβςβή αοημααειμθμβμφιεκςκ δζαβςκζζιάηςκ 

Πμθφβθςζζδ οπμζηήνζλδ 

Ο πονήκαξ θεζημονβίαξ ημο ζοζηήιαημξ αοημφ θαίκεηαζ ζηδκ πζμ ηάης εζηυκα 
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PostNuke 

http://www.postnuke.com/         

ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΣΟΤ PostNuke 

 

Δββναθή πνδζηχκ ηαζ άδεζα εζζυδμο ζημ ζφζηδια  (δζαπείνζζδ πνδζηχκ) 

Πμθφβθςζζδ οπμζηήνζλδ 

Έθεβπμξ πνμζααζζιυηδηαξ. Μπμνεί κα πνμζανιμζηεί, χζηε μνζζιέκα ιέθδ κα έπμοκ 

πνυζααζδ ιυκμ βζα κα πνμζεέζμοκ ζοβηεηνζιέκμ οθζηυ πςνίξ πνυζααζδ ζε άθθα ιένδ ηδξ 

http://www.postnuke.com/
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ζεθίδαξ. 

ηαηζζηζηέξ ακαθμνέξ βζα υθα ηα δεδμιέκα 

FAQ. Βάζδ δεδμιέκςκ ιε ηζξ ζοπκυηενεξ ενςηήζεζξ πμο εέημοκ μζ πνήζηεξ 

Λίζηα ιεθχκ βζα υθμοξ πμο έπμοκ εββναθεί 

Ακηαθθαβή πνμζςπζηχκ ιδκοιάηςκ ιεηαλφ ηςκ πνδζηχκ 

Γοκαηυηδηα δδιμζίεοζδξ άνενςκ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ηνέπμοζα επζηαζνυηδηα 

Μδκφιαηα ημο δζαπεζνζζηή απεοεοκυιεκα ζε ζοβηεηνζιέκεξ μιάδεξ πνδζηχκ 

TopList ιε ηα πζμ δδιμθζθή πενζεπυιεκα ηδξ ζεθίδαξ 

Ακαγήηδζδ εκηυξ ηδξ ζεθίδαξ 

 

Drupal 

http://drupal.org/  

ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΣΟΤ Drupal 

 

οκενβαηζηή ζοββναθή αζαθίμο ιε επζθεηηζηή άδεζα πνυζααζδξ ζημοξ ζοκενβάηεξ πμο εα 

βνάρμοκ 

Online Βμήεεζα 

Σμ πενζεπυιεκμ ηαζ δ πνμαμθή ημο ιπμνμφκ κα ελαημιζηεοεμφκ ζφιθςκα ιε ηζξ πνμηζιήζεζξ 

ημο πνήζηδ 

θμ ημ πενζεπυιεκμ είκαζ δζαεέζζιμ ζε ακαγήηδζδ 

http://drupal.org/


Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηψλ Σεχρνο 1:  ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

ΔΑΗΣΤ - Σνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΣΔΚ) 332/488 

Δββναθή ηαζ ηαοημπμίδζδ πνδζηχκ 

Γζαεέζζια templates βζα ηάεε πενζεπυιεκμ 

Δπζηνέπεζ ηδ δζελαβςβή ζογδηήζεςκ 

Γδιζμονβία blogs 

Πμθφβθςζζδ οπμζηήνζλδ 

Καηαβναθή ηαζ ζηαηζζηζηέξ ακαθμνέξ ζπεηζηά ιε ημ πυζμ δδιμθζθέξ είκαζ ημ πενζεπυιεκμ ηαζ 

ιε ηδκ πθμήβδζδ ηςκ πνδζηχκ 

ημ ζδιείμ αοηυ ιπμνεί κα ακαθενεεί βζα υπμζμκ εκδζαθένεηαζ παναπάκς υηζ πνυζθαηα 

ηοηθμθυνδζε αηυιδ ιζα ηέημζα πθαηθυνια βκςζηή ιε ημ υκμια TM4L (Topic Maps 4 e-

Learning) http://compsci.wssu.edu/iis/nsdl/ . 

 

8. Πξνηεηλόκελα ζπλνδεπηηθά θύιια εξγαζίαο θαη 
πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο. 

 

 

Φύιιν εξγαζίαο 1 

Με αάζδ ηζξ πζμ πάκς πενζβναθέξ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ζοζηδιάηςκ δζαπείνζζδξ ηαζ αθμφ 

επζζηεθηείηε ηζξ ζεθίδεξ πμο έπμοκ ακαθενεεί (ή ακ πνμηζιάηε ηαζ άθθεξ πμο εα ανείηε ζημ 

Γζαδίηηομ) ηαηαβνάρηε πθεμκεηηήιαηα ηαζ ιεζμκεηηήιαηα ηςκ πζμ πάκς ζοζηδιάηςκ.  

 
 

Φύιιν εξγαζίαο 2 

Βνείηε ζημ Γζαδίηηομ δζαεέζζια ιαεήιαηα ζπεηζηά ιε ημ ζηήκμκηαζ ηέημζα ζοζηήιαηα 

δζαπείνζζδξ ηδξ ιάεδζδξ  

 
Φύιιν εξγαζίαο 3 

Αξ οπμεέζμοιε υηζ ιε αάζδ ηδκ εζδζηυηδηά ζαξ εέθεηε κα ζηήζεηε ιζα online ημζκυηδηα 

ακενχπςκ ημο πχνμο ζαξ ιε ημοξ μπμίμοξ εα ιμζνάγεζηε ζοβηεηνζιέκα πνάβιαηα. Ζ πνυεεζδ 

ηαζ δ δζηή ζαξ μπηζηή βςκία εα πνμζδζμνίζεζ εηείκα απυ ηα παναηηδνζζηζηά ημο ζοζηήιαημξ 

δζαπείνζζδξ ιάεδζδξ πμο εα αλζμπμζήζεηε. Δπζθέληε έκα ζφζηδια ηαζ έκα εέια ηαζ ιε αάζδ 

αοηά εκημπίζηε εηείκεξ ηζξ παναιέηνμοξ πμο εα πνδζζιμπμζήζεηε βζα ηδ δδιζμονβία ηδξ 

ημζκυηδηάξ ζαξ.  

 

Φύιιν εξγαζίαο 4 

http://compsci.wssu.edu/iis/nsdl/
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Κάζε εθπαηδεπφκελνο ζα αλνίμεη έλαλ πινεγφ δηαδηθηχνπ (π.ρ. Internet Explorer ή Firefox 
Mozilla) θαη λα επηζθεθηεί ηελ δηαδηθηπαθή εθαξκνγή http://eclass.sch.gr/. 
 
Κάζε εθπαηδεπφκελνο ζα πξέπεη λα πεξηεγεζεί ζηελ εθαξκνγή σο καζεηήο. πλεπψο δελ 
ζα πξέπεη λα εηζάγεη θσδηθνχο εθπαηδεπηηθνχ αθφκε θαη εάλ έρεη.  
 
Πξνηείλεηαη θάζε εθπαηδεπφκελνο λα δηεξεπλήζεη θαηά πφζν ην ζρνιείν ην νπνίν αλήθεη 
έρεη ήδε ζειίδα ζην e-class. Δάλ λαη, ζηελ ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ηη είδνπο 
πιεξνθνξίεο ππάξρνπλ γηα ηνπο καζεηέο. Δάλ φρη, ζα πξέπεη λα επηιεγεί θάπνην ζρνιείν 
ην νπνίν πξνζθέξεη πεξηερφκελν κέζα απφ ηελ εθαξκνγή θαη πάιη λα δηεξεπλεζεί ηη είδνπο 
πιεξνθνξίεο ππάξρνπλ γηα ηνπο καζεηέο.  
 
Ο ζηφρνο είλαη ε εμνηθείσζε κε ηελ πιαηθφξκα θαη θπξίσο ε δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ 
πνπ απηή πξνζθέξεη ζηνλ καζεηή. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ δελ ζα πξέπεη λα γίλεη εγγξαθή 
ζηελ πιαηθφξκα ή εηζαγσγή θσδηθψλ.  

 

 

Φύιιν εξγαζίαο 5: Παξνπζίαζε ιεηηνπξγηθόηεηαο εθαξκνγήο 
ε-ηάμε 

 

Μεηά ηελ πεξηήγεζε θαη εμνηθείσζε θάζε εθπαηδεπνκέλνπ κε ηελ δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ε-
ηάμε, πξνηείλεηαη αλνηθηή ζπδήηεζε κε ζηφρν ηελ ζπγθέληξσζε θαη ηελ παξνπζίαζε φισλ 
ησλ δπλαηνηήησλ ηεο εθαξκνγήο. 

 

 
 

Φύιιν εξγαζίαο 6: Αμηνιόγεζε εθαξκνγήο ε-ηάμε 
 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζε κηθξέο νκάδεο ζα πξνρσξήζνπλ ζε κηα βαζηθή αμηνιφγεζε ηεο 
εθαξκνγήο ε-ηάμε ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο, ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ δπλαηνηήησλ 
απηψλ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνλ καζεηή αιιά θαη ηηο ηπρφλ δπζθνιίεο ρξήζεο ηεο 
εθαξκνγήο.  

 

9. Δπεθηάζεηο 

Μπμνεί κα θακεί πνήζζιδ ζημ δζδάζημκηα δ πνυζααζδ ζε ζεθίδεξ πμο ιπμνμφκ κα 

πανμοζζάγμοκ ζοκμθζηά ηα παναηηδνζζηζηά πμθθχκ CMS ηαοηυπνμκα πνμηεζιέκμο κα είκαζ 

εθζηηή ιζα ζφβηνζζδ ζε επίπεδμ δζαεέζζιςκ παναηηδνζζηζηχκ ιεηαλφ ημοξ 

(http://www.cmsmatrix.org/ , http://www.edutools.info/item_list.jsp?pj=8 ) 

 

 

10. Βηβιηνγξαθία – Αλαθνξέο  - πξόζζεην πιηθό 

http://www.cmsmatrix.org/
http://www.edutools.info/item_list.jsp?pj=8
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http://www.steptwo.com.au/papers/kmc_opensource/index.html Έκα πμθφ ηαθυ δμηίιζμ ημο 

James Robertson (2004) πμο αζπμθείηαζ ιε ηα δοκαηά ηαζ αδφκαηα ζδιεία ηςκ ακμζηηχκ CMS, 

ηαζ ηζξ απμθάζεζξ ηθεζδζά ζε ιζα επζηείιεκδ πνήζδ ημοξ. 

 

http://www.opensourcecms.com/  εθίδα πμο δίκεζ ηδκ εοηαζνία ζε ηάπμζμκ κα δμηζιάζεζ 

μνζζιέκα ακμζηηά CMS πνμηεζιέκμο κα απμθαζίζεζ πμζμ είκαζ ηαηάθθδθμ βζα ηζξ ακάβηεξ ημο. 

 

Πφθδ ηδξ ΔΔ ζε εέιαηα δ-ιάεδζδξ 

http://www.elearningeuropa.info  

 

Πφθδ ηδξ ΔΔ ιε εκδζαθένμκηα άνενα ζε εέιαηα δ-ιάεδζδξ  

http://www.elearningpapers.eu  

 

LMS δ-ηάλδ  

http://eclass.sch.gr/  

 

Δκδζαθένμκ πενζεπυιεκμ ζηα Δθθδκζηά  

http://www.netschoolbook.gr   

 

θα υζα εα εέθαηε κα λένεηε βζα ηδκ ηδθε-εηπαίδεοζδ ζε εεςνδηζηυ ηαζ πναηηζηυ επίπεδμ 

(π.π. μδδβίεξ δζαιυνθςζδξ πχνςκ ηθπ.) (ζηα Δθθδκζηά)  

http://www.teleteaching.gr/teleindex.htm   

 

Αλζμθυβδζδ LMS  

http://www.edutech.ch/lms/ev2.php   

 

Constructivist Learning in a Hypertext Environment 

http://www.accesswave.ca/~hgunn/special/papers/hypertxt/conlearn.html   

 

Πφθδ ηδξ UNESCO ζε ακμζηηυ ηαζ εθεφεενμ εηπαζδεοηζηυ θμβζζιζηυ  

http://www.unesco-ci.org/cgi-bin/portals/foss/page.cgi?d=1&g=18  

 

Βζαθζμβναθία 

 

Corkill, D. (1991). The characteristics and potential of blackboard systems. AI Expert, 6(9), 40-

47. Άνενμ πμο ακαθένεηαζ ζηα παναηηδνζζηζηά ηαζ ηζξ δοκαηυηδηεξ ημο BlackBoard. 
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Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηψλ Σεχρνο 1:  ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

ΔΑΗΣΤ - Σνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΣΔΚ) 335/488 

Hirzallah, N. (2007). An authoring tool for as-in-class e-lectures in e-;earning systems. 

American Journal of Applied Sciences, 4(9), 686-692. Μεθέηδ πμο αζπμθείηαζ ιε ηα ααζζηά 

παναηηδνζζηζηά πμο πνέπεζ κα δζαηνίκμοκ ηάεε  ζφζηδια e-learning. 
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(*) Πνμηείκεηαζ δ πνμιήεεζα εκυξ ζοζηήιαημξ υπςξ ημ Moodle – ηαζ δ εκζαζμπμίδζδ 

ηςκ δζαδζηαζζχκ εβηαηάζηαζδξ ηαζ πνήζδξ ημο. 

(*) Μπμνεί επίζδξ κα πνδζζιμπμζδεεί ημ ζφζηδια e-class πμο είκαζ εβηαηεζηδιέκμ ζημ 

Πακεθθήκζμ πμθζηυ Γίηηομ  

(*) Πνμηείκεηαζ επίζδξ κα γδηδεεί (δςνεάκ) ημ δζηαίςια πνήζδξ ημο ζοζηήιαημξ CoMPUs ημο 

Πακεπζζηδιίμο Μαηεδμκίαξ (http://compus.uom.gr) 

http://compus.uom.gr/
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ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΥΡΗΔΙ ΣΩΝ ΣΠΔ 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ 
ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ  
 
ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Β’ ΔΠΙΠΔΓΟΤ  
 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ  

ΔΝΟΣΖΣΑ 4: Υξήζε ησλ βαζηθώλ εξγαιείσλ πιεξνθνξηθήο, 

πνιπκεζηθώλ εξγαιείσλ θαη ηνπ δηαδηθηύνπ 

                            

4.3 & 4.4  Παηδαγσγηθέο αξρέο θαη κεζνδνινγία ηεο 

εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο -  Τινπνίεζε εμ 
απνζηάζεσο επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ 

 

 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ ΟΛΟΚΛΖΡΖ: 40 ώξεο (ζε 
ζύλνιν 50) 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ ΘΔΜΑΣΟ:  10 ώπερ  

 



Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηψλ Σεχρνο 1:  ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

ΔΑΗΣΤ - Σνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΣΔΚ) 338/488 

1. Σίηινο 

Παηδαγσγηθέο αξρέο θαη κεζνδνινγία ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο -  

Τινπνίεζε εμ απνζηάζεσο επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ. 

 

 

2. Μνξθή θαη νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο  

Δηηυξ ημο εεςνδηζημφ ηιήιαημξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ελ απμζηάζεςξ Δηπαίδεοζδ, πμθφ 

ζδιακηζηή είκαζ ηαζ δ πναηηζηή άζηδζδ ζηα δζάθμνα ζοζηήιαηα. Σμ ιάεδια θμζπυκ 

πνμαθέπεηαζ κα έπεζ ηονίςξ ενβαζηδνζαηυ παναηηήνα. 

 

3. Απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή 

Ζ απαζημφιεκδ οθζημηεπκζηή οπμδμιή ελανηάηαζ ηαε‘ μθμηθδνία απυ ηζξ ενβαζηδνζαηέξ 

αζήζεζξ (ζοζηήιαηα CMS, LMS, αζφβπμκδξ ηαζ ζφβπνμκδξ δζδαζηαθίαξ) πμο εα 

πνδζζιμπμζδεμφκ. 

 

4. Γλσζηηθά πξναπαηηνύκελα 

Οζ επζιμνθμφιεκμζ πνέπεζ κα βκςνίγμοκ ηζξ ααζζηέξ έκκμζεξ ηδξ ελ απμζηάζεςξ εηπαίδεοζδξ, 

ηαεχξ ηαζ ζημζπεία απυ ηα ζοζηήιαηα CMS, LMS.  

 

5. Γηδαθηηθνί θαη Μεηαγλσζηηθνί ηόρνη 

Οζ επζιμνθμφιεκμζ ιέζα απυ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ εκυηδηαξ, εα ιάεμοκ πςξ κα 

πνδζζιμπμζμφκ έκα ζοβηεηνζιέκμ ζφζηδια δζαπείνζζδξ ηδξ ιάεδζδξ ακάθμβα ιε ημκ ζημπυ βζα 

ημκ μπμίμ ημ πνεζάγμκηαζ, ηαζ εα ακαπηφλμοκ ζημζπεζχδεζξ βκχζεζξ ηαζ δελζυηδηεξ ζηδ πνήζδ 

ζφβπνμκςκ ηαζ αζφβπνμκςκ ζοζηδια΄ηςκ δζδαζηαθίαξ ηαζ ιάεδζδξ ελ απμζηάζεςξ. 

 

 

6. Δθηηκώκελε δηάξθεηα 

Ζ εκδεζηηζηή δζάνηεζα βζα ηδκ οθμπμίδζδ ημο πανυκημξ ιαεήιαημξ είκαζ 10 ώξεο.  

 

 

7. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

Δηζαγσγή ζηελ ε-κάζεζε 

Ο υνμξ δ-ιάεδζδ 2.0 (e-Learning 2.0) πενζβνάθεζ ηδ δζαδζηαζία ηδξ εκζςιάηςζδξ 

ηεπκμθμβζχκ Ηζημφ 2.0 - Web 2.0 (π.π. blogs, wikis ηθπ) ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία. Οζ 

ηεπκμθμβίεξ Web 2.0, μζ μπμίεξ επζηνέπμοκ ηδκ εκενβή ζοιιεημπή ηςκ πνδζηχκ, ιπμνμφκ 

δοκδηζηά κα ελαζθαθίζμοκ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ηςκ ζπμοδαζηχκ, ηάηζ πμο δεκ ήηακ 

εθζηηυ ιε ηδκ δ-ιάεδζδ 1.0. 
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Ο υνμξ ημο e-Learning 2.0 ανπζηά ζπεηζγυηακ ιε ηδκ ακάπηολδ εκυξ κέμο εηπαζδεοηζημφ 

ιμκηέθμο ημ μπμίμ εα απεοεοκυηακ ζε ημζκυηδηεξ.  Ζ ζδιακηζηυηενδ δζαθμνά ιε ημ e-Learning 

1.0 θαίκεηαζ κα έβηεζηαζ ζηδ ιεηάεεζδ ηδξ εζηίαζδξ απυ ημκ ηαεδβδηή ζημ ιαεδηή
4
. οκεπχξ, δ 

κέα αοηή πνμζέββζζδ ηδξ ιάεδζδξ οζμεεηεί ηαζ ηζξ ανπέξ ηδξ εεςνίαξ ημο επμζημδμιζζιμφ, 

ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία μζ ίδζμζ μζ ιαεδηέξ δδιζμονβμφκ ηδ βκχζδ, εηιεηαθθεουιεκμζ ανπζηά ηδκ 

πνυηενή ημοξ βκχζδ ηαζ δεοηενμβεκχξ εκζςιαηχκμκηαξ  κέεξ πθδνμθμνίεξ ιέζα απυ ηδκ 

επζζηυπδζδ επζζηδιμκζηχκ πδβχκ. 

Μέζα απυ εθανιμβέξ δ-ιάεδζδξ 2.0 μζ μπμίεξ πνδζζιμπμζμφκ ενβαθεία ηαζ οπδνεζίεξ 

Ηζημφ 2.0, μζ ζπμοδαζηέξ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα ζοκενβάγμκηαζ ζφβπνμκα ηαζ αζφβπνμκα, 

ηαεχξ ηαζ κα δδιζμονβμφκ πενζεπυιεκμ ζοκενβαηζηά, ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ εθανιμβέξ δ-ιάεδζδξ 

1.0, υπμο μζ ζπμοδαζηέξ ήηακ απθά οπεφεοκμζ βζα ημ αημιζηυ δζάααζια ημο πενζεπμιέκμο πμο 

οπήνπε ήδδ δζαεέζζιμ. Με αοηυ ημκ ηνυπμ, πνμςεείηαζ δ ακάπηολδ ζηακμηήηςκ υπςξ δ ηνζηζηή 

ζηέρδ, δ μιαδζηυηδηα ηαζ δ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ, εθυζμκ μζ ζπμοδαζηέξ αοηεκενβμφκ ηαηά 

ηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία. Φοζζηά, μ ηαεδβδηήξ παναιέκεζ πανχκ ζηδ ιάεδζδ, έπμκηαξ πθέμκ 

έκακ οπμζηδνζηηζηυ ηαζ ηαεμδδβδηζηυ νυθμ χζηε κα ελαζθαθίγεζ ηδκ απμηεθεζιαηζηή ηαζ μιαθή 

εηηέθεζδ ή πνμζανιμβή ηςκ ενβαζζχκ ζημ ιάεδια, υπμο αοηή απαζηείηαζ. 

 

7.1. Παξνπζίαζε θαη Αμηνιόγεζε Δλδεηθηηθώλ LMS 

Σα ηεθεοηαία πνυκζα έπεζ ακαπηοπεεί έκαξ ελαζνεηζηά ιεβάθμξ ανζειυξ απυ LMS πμθθά 

απυ ηα μπμία δζαηίεεκηαζ επίζδξ εθεφεενα ηαζ είκαζ ααζζζιέκα ζε ακμζηηυ θμβζζιζηυ. Δίκαζ 

θμζπυκ ζδιακηζηυ κα βίκεζ ιζα αλζμθυβδζδ ηςκ οπανπμοζχκ θφζεςκ πνζκ ηδκ επζθμβή ημο 

ηαηάθθδθμο LMS. Γζα ημκ ζημπυ αοηυ έπμοκ πναβιαημπμζδεεί ιζα ζεζνά απυ ένεοκεξ.  

Μία πνχηδ ένεοκα ζοβηνίκεζ έλζ δδιμθζθή LMS ιε αάζδ ιζα ζεζνά απυ ζδιακηζηά 

παναηηδνζζηζηά
5
. Σα απμηεθέζιαηά ηδξ θαίκμκηαζ ζημκ παναηάης πίκαηα. 

 

Χαρακτηριστικά Atutor Claroline Dokeos Ilias Moodle Nano-train
6
 

Υποςτήριξη 
Unicode/UTF-8  -     

Πρόςβαςη χρηςτών 
ςε ομάδεσ     

7
  

Υποςτήριξη LaTex      - 

Ενςωμάτωςη 
πολυμζςων       

Διαδικτυακά τεςτ με 
άμεςη αξιολόγηςη       

                                                 
4
 McGee, P., & Diaz, V. (2007). ―Wikis and Podcasts and Blogs! Oh, My!What Is a Faculty Member Supposed to 

Do?‖ EDUCAUSE Review, vol. 42, no. 5, pp.28–41 
5
 Drewitz, Η. (2009). Evaluation of e-learning platforms. eWorks, mSysTech. Available at: 

http://www.eworks.de/research/2009/03/Evaluierung-E-Learning-Plattformen/Evaluation_of_e-

learning_platforms.pdf 
6
 To nano-train LMS (ανπζηά ζηδκ δζεφεοκζδ http://nano-train.com/) δεκ θαίκεηαζ κα είκαζ πθέμκ δζαεέζζιμ 

7 Μυκμ ζε επίπεδμ «ιαεδηήξ, ηαεδβδηήξ, δζαπεζνζζηήξ» 

http://nano-train.com/
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Εργαλεία 
διαχείριςησ ζργων 

- - - - 8
  

Συμμόρφωςη με 
πρότυπα (π.χ. 
SCORM) 

     - 

Ειςαγωγή 
δεδομζνων  

9
 

10
  

11
 - 

Εξαγωγή δεδομζνων 12
 

13
 

14
 

15
 

16
 - 

Ευκολία χρήςησ -   -  - 

Ευκολία χρήςησ 
περιεχομζνου με 
επεξεργαςτή HTML 

   -   

Ιεραρχική δόμηςη 
μαθημάτων       

Προςαρμογή 
Πηγαίοσ 
κώδικασ και 
modules 

Πηγαίοσ 
κώδικασ 

Πηγαίοσ 
κώδικασ 

Πηγαίοσ 
κώδικασ 

Πηγαίοσ 
κώδικασ και 
modules 

Πηγαίοσ 
κώδικασ 

Ακαδημαϊκή χρήςη       

Εδραιωμζνη 
κοινότητα (π.χ. 
forum,wiki κλπ) 

     - 

Πίνακασ 1: Σφγκριςη μεταξφ ςυςτημάτων ηλεκτρονικήσ μάθηςησ 

 

φιθςκα ιε ιία ένεοκα πμο πναβιαημπμζήεδηε απυ ηα workshops ηδξ δθεηηνμκζηήξ 

ιάεδζδξ
17

 μζ πνήζηεξ πενζααθθυκηςκ δθεηηνμκζηήξ ιάεδζδξ πνμηζιμφκ ημ ενβαθείμ Atutor ζε 

πμζμζηυ 65.57%. Αημθμοεεί ημ Moodle ιε πμζμζηυ 21.59% ηαζ ζηδ ζοκέπεζα άθθα πανυιμζα 

ενβαθεία υπςξ ηα Dokeos (3.19%), Claroline ηαζ Chef (2.23%) υπςξ πανμοζζάγεηαζ ζηδκ Δζηυκα 

1. 

 

 
Εικόνα 1: Σφγκριςη LMS ελεφθερου λογιςμικοφ18 

                                                 
8 Ξεπςνζζηυ module  task tracker 
9 SCORM 
10 SCORM/AICC 
11 IMS / SCORM 
12 IMS / SCORM 
13 SCORM/IMS/QTI 
14 SCORM 
15 XML/HTML/SCORM 
16 SCORM 
17

 http://www.elearningworkshops.com 
18

 Πδβή: http://www.elearningworkshops.com 

πλνιηθέο ςήθνη 10.354 

 

 

http://www.elearningworkshops.com/
http://www.elearningworkshops.com/
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Μία ηνίηδ ένεοκα πμο πναβιαημπμζήεδηε ιε ζημπυ κα αλζμθμβήζεζ ηζξ πθαηθυνιεξ 

δθεηηνμκζηήξ ιάεδζδξ ακμζπημφ ηχδζηα, ελέηαζε 36 ζοζηήιαηα
19

. Καηά ηδκ ελέηαζή ημοξ, 

ηέεδηακ 7 ηνζηήνζα (killer criteria) ηα μπμία απαζημφκηακ κα πθδνμί ηάπμζμ ζφζηδια βζα κα 

εεςνείηαζ απμηεθεζιαηζηυ ηαζ εφπνδζημ βζα ηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία. 

Σα ηνζηήνζα αοηά ήηακ: 

1. Τπμζηήνζλδ βζα παναπάκς απυ ιία βθχζζεξ 

2. Γοκαηυηδηα απμηεθεζιαηζηήξ εβηαηάζηαζδξ ζε πμθθά θεζημονβζηά ζοζηήιαηα  

3. Οιμβεκέξ/μθμηθδνςιέκμ πενζαάθθμκ ιάεδζδξ (υπζ ιυκμ ιία ζοθθμβή ενβαθείςκ) 

4. Δκενβή ηαζ ζοκεπήξ ακάπηολδ ημο πενζαάθθμκημξ 

5. Δκενβή ημζκυηδηα 

6. Σα ααζζηά ενβαθεία δθεηηνμκζηήξ ιάεδζδξ είκαζ δζαεέζζια 

7. Βαζζηέξ μδδβίεξ πνήζδξ είκαζ δζαεέζζιεξ 

Σα πενζαάθθμκηα πμο πθδνμφζακ υθα ηα παναπάκς ηνζηήνζα ήηακ: 

 ATutor 

 Claroline 

 dotLRN  

 ILIAS 

 Moodle 

 OLAT Online Learning And Training 

Μία ηεθεοηαία ένεοκα πμο απμζηυπδζε ζηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ πζμ βκςζηχκ οζηδιάηςκ 

Ζθεηηνμκζηήξ ιάεδζδξ πνδζζιμπμίδζε ιία ζεζνά ηνζηδνίςκ, ηα μπμία ααειμθμβήεδηακ ιε 

αάζδ ηδκ ηθίιαηα Likert λεπςνζζηά βζα ηάεε έκα απυ ηα LMS ζοζηήιαηα Moodle, Claroline 

ηαζ ATutor
20

. Ακαθοηζηά δ ααειμθμβία βζα ηάεε ηνζηήνζμ πμο ελεηάζηδηε θαίκεηαζ ζηδκ 

παναηάης εζηυκα. 

 
Εικόνα 2: Αξιολόγηςη LMS ςυςτημάτων 

 

Απυ ηα παναπάκς θαίκεηαζ πςξ μζ πενζζζυηενεξ αλζμθμβήζεζξ ζοβηθίκμοκ πςξ ηα ηνία 

πενζαάθθμκηα πμο πνμηείκμκηαζ, ακάθμβα ιε ημ  ζημπυ πνήζδξ ημοξ, είκαζ: 

 Atutor 

                                                 
19

 http://www.edutech.ch/lms/ev3/opensource_lms_longlist.php  
20

 Αεακαζυπμοθμξ, Α., Πνμημπάηδξ, Γ. οζηήιαηα Γζαπείνζζδξ Μάεδζδξ (Learning Management Systems) 

Ακμζπημφ ηχδζηα: οβηνζηζηή πανμοζίαζδ ιε ζημπυ ηδκ οπμαμήεδζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ επζθμβήξ. 

http://www.edutech.ch/lms/ev3/opensource_lms_longlist.php
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 Claroline 

 Moodle 

θα ηα παναπάκς ζοζηήιαηα είκαζ ακμζπημφ ηχδζηα, πνδζζιμπμζμφκηαζ απυ πθδεχνα 

εηπαζδεοηζηχκ ζδνοιάηςκ ηαζ οπμζηδνίγμοκ έκα ιεβάθμ ααειυ απυ δοκαηυηδηεξ ηαζ δζεεκή 

πνυηοπα.   

Ο ηνυπμξ εβηαηάζηαζήξ ημοξ είκαζ πανυιμζμξ, ηαεχξ απαζημφκ ηδκ εθεφεενδ ηαζ 

δςνεάκ θήρδ ανπείςκ απυ ημ δζαδίηηομ ηαζ ηδκ ηαηάθθδθδ ημπμεέηδζή ημοξ ζημκ ηαηάθμβμ 

εκυξ server δζηηφμο.  

Καζ ηα ηνία ζοζηήιαηα πνδζζιμπμζμφκ ςξ βθχζζα πνμβναιιαηζζιμφ ηδκ PHP ηαζ βζα 

ηδκ απμεήηεοζδ ηαζ επελενβαζία ηςκ αάζεςκ δεδμιέκςκ ηδκ MySQL. Οζ ηφνζεξ δζαθμνέξ 

ημοξ αθμνμφκ ηα παναηηδνζζηζηά ημοξ ηαζ ημκ ηνυπμ δζαπείνζζδξ ηδξ πθδνμθμνίαξ.  

Σα ζοζηήιαηα δθεηηνμκζηήξ ιάεδζδξ Atutor ηαζ Moodle θαίκεηαζ κα οπενηενμφκ 

ζφιθςκα ιε ηζξ παναπάκς ιεθέηεξ. Χζηυζμ, δ ιεβάθδ πμζηζθία ηςκ επζπνυζεεηςκ ενβαθείςκ 

πμο δζαεέηεζ ημ Moodle ηαεχξ ηαζ δ εοημθία εβηαηάζηαζδξ ηαζ δζαπείνζζδξ ημοξ, είκαζ έκα 

ζδιακηζηυ πθεμκέηηδια ημο.  

Δπίζδξ, δ πθδεχνα αμδεδιάηςκ ηαζ εβπεζνζδίςκ πνήζδξ, ηαζ ηονίςξ δ ημζκυηδηα 

πνδζηχκ ηαζ πνμβναιιαηζζηχκ ημο Moodle αολάκμκηαζ ζοκεπχξ, πνμζθένμκηαξ αλζυπζζηδ 

ηαζ άιεζδ αμήεεζα πάζδξ θφζδξ ηαζ ακακεχκεζ ημ ζφζηδια ηαζ ηα ενβαθεία χζηε κα είκαζ 

ζοιααηά ιε ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ.  

Ζ πιαηθόξκα LAMS 

Σμ LAMS (Learning Activities Management System) είκαζ έκα ενβαθείμ βζα απεοεείαξ 

ζφκδεζδ, δζαπείνζζδ ηαζ εηπυκδζδ ζοκενβαηζηχκ ιαεδζζαηχκ δναζηδνζμηήηςκ
21

. Πανέπεζ 

ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ έκα ζδζαίηενα δζαζζεδηζηυ μπηζηυ πενζαάθθμκ βζα ηδ δδιζμονβία 

αημθμοεζχκ ιαεδζζαηχκ δναζηδνζμηήηςκ. Αοηέξ μζ δναζηδνζυηδηεξ ιπμνμφκ κα 

πενζθαιαάκμοκ έκα ζφκμθμ αημιζηχκ ενβαζζχκ, ενβαζζχκ βζα ιζηνέξ μιάδεξ ηαζ ενβαζζχκ βζα 

ηδκ μθμιέθεζα ιζαξ εηπαζδεοηζηήξ μιάδαξ ααζζζιέκςκ ζε πενζεπυιεκμ ηαζ ζοκενβαζία. Σμ 

LAMS ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ςξ αοηυκμιμ ζφζηδια ή ζε ζοκδοαζιυ ιε άθθα οζηήιαηα 

Γζαπείνζζδξ Μάεδζδξ (LMS) υπςξ Moodle, Sakai, .LRN, WebCT ηαζ ημ BlackBoard.  

Σμ LAMS πανέπεζ ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ έκα πενζαάθθμκ βζα ηδ δδιζμονβία, ηδκ απμεήηεοζδ 

ηαζ ηδκ επακαπνδζζιμπμίδζδ αημθμοεζχκ ιαεδζζαηχκ δναζηδνζμηήηςκ. Οζ εηπαζδεοηζημί 

ζφνμοκ ηαζ αθήκμοκ (drag & drop) ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ζηδκ επζθάκεζα δδιζμονβίαξ ηαζ έπεζηα 

εκχκμοκ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ βζα κα παναβάβμοκ ιζα ιαεδζζαηή αημθμοεία. Σμ LAMS έπεζ έκα 

εονφ θάζια ενβαθείςκ πμο ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζε ιζα ζεζνά παζδαβςβζηχκ 

πνμζεββίζεςκ, απυ ημοξ ηαεδβδηέξ ηαζ ημοξ ζπμοδαζηέξ ιε δζαθμνεηζηά επίπεδα βκχζεςκ ηαζ 

ελεζδίηεοζδξ. Ζ εηπυκδζδ ιζαξ αημθμοείαξ δναζηδνζμηήηςκ ζημ LAMS πενζθαιαάκεζ 

πνμαμθή πενζεπμιέκμο ζε δζάθμνεξ ιμνθέξ (ηείιεκμ, οπενηείιεκμ, οπενιέζα, εζηυκεξ, 

ηζκμφιεκα ζπέδζα, ήπμξ, video, ακηζηείιεκα εζημκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ), ζοιιεημπή ζε 
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αημιζηέξ ή μιαδζηέξ δνάζεζξ ηαζ πνήζδ ενβαθείςκ επζημζκςκίαξ (Chat, Forum), ημοιπζχκ 

πθμήβδζδξ ηαζ αλζμπμίδζδ ελςηενζηχκ πδβχκ ιέζς οπενζοκδέζεςκ. 

Σμ LAMS, εηηυξ απυ ηδ δοκαηυηδηα ζπεδζαζιμφ ηαζ εηηέθεζδξ εκυξ ιαεήιαημξ, πανέπεζ 

έημζια πνυηοπα ζπεδζαζιμφ ηα μπμία αημθμοεμφκ παζδαβςβζηέξ πνμζεββίζεζξ. Με αοηυ ημκ 

ηνυπμ, ακάθμβα ιε ημ επίπεδμ ελεζδίηεοζδξ ηαζ βκχζεςκ πμο δζαεέημοκ μζ ιαεδηέξ ηαζ 

ακάθμβα ιε ημοξ ζηυπμοξ ημο ιαεήιαημξ, μ εηπαζδεοηήξ ιπμνεί κα επζθέλεζ έκα πνυηοπμ ηαζ 

κα ημ πνμζανιυζεζ ζηζξ εζδζηέξ ακάβηεξ ημο ιαεήιαημξ. Σα πνυηοπα αοηά απμηεθμφκ 

ζδιακηζηή δζεοηυθοκζδ, εζδζηά βζα ημοξ εηπαζδεοηζημφξ μζ μπμίμζ δεκ είκαζ ελμζηεζςιέκμζ ιε 

ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ αθθά ηαζ ιε ηα πζμ αθθδθεπζδναζηζηά εηπαζδεοηζηά ζεκάνζα πμο 

οπάνπμοκ. Έκα πανάδεζβια ηέημζμο πνμηφπμο δείπκεζ δ παναηάης εζηυκα, υπμο θαίκεηαζ δ 

αημθμοεία ηδκ μπμία εα πνέπεζ κα δζαπενάζμοκ μζ ιαεδηέξ χζηε κα εηηεθέζμοκ 

απμηεθεζιαηζηά έκα ιάεδια επίθοζδξ πνμαθήιαημξ. 

 

Δζηυκα 3 Πνυηοπμ ζπεδζαζιμφ ιαεήιαημξ βζα πνμαθδιαημηεκηνζηή ιάεδζδ 

 

Με ηδ πνήζδ εκυξ ζοζηήιαημξ υπςξ ημ LAMS, υθεξ μζ δζαδζηαζίεξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ 

απμεδηεοιέκεξ ζε έκακ εκζαίμ πχνμ, ημκ μπμίμ μζ ιαεδηέξ ιπμνμφκ κα πνμζπεθάζμοκ υπζ ιυκμ 

ιέζα ζηδκ ηάλδ αθθά ηαζ αζφβπνμκα, ηαζ κα εηηεθμφκ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ αημθμοείαξ ημο 

ιαεήιαημξ υηακ είκαζ έημζιμζ ή υηακ εεθήζμοκ κα ζοιαάθθμοκ. 

 

Σμ LAMS είκαζ ακμζηηυ/εθεφεενμ θμβζζιζηυ πμο πανέπεηαζ δςνεάκ ιε αάζδ ηδκ άδεζα GNU 

GPL version 2.0 license. Τπάνπμοκ εηηεκείξ μδδβίεξ πνήζδξ ημο LAMS ζηα Αββθζηά εκχ ζε 

ελέθζλδ ανίζηεηαζ ηαζ ιζα πνμζπάεεζα ιεηάθναζδξ ημοξ ζηα Δθθδκζηά
22

. Αοηή ηδκ ζηζβιή 

οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα δςνεάκ πνήζδξ ηδξ εθανιμβήξ ιέζς δζαδζηηφμο βζα ηδκ δδιζμονβία 

ιαεδιάηςκ ιε 30 ημ πμθφ ιαεδηέξ. Δπζπθέμκ, πνμζθένμκηαζ οπδνεζίεξ εηπαίδεοζδξ ηαζ 

πνήζδξ ηδξ πθαηθυνιαξ βζα ιεβαθφηενεξ ηάλεζξ επζ πθδνςιή.  

Λυβς ηδξ ζδζαίηενδξ θφζδξ ηδξ εκυηδηαξ, πνμηείκμκηαζ επίζδξ δζάθμνεξ δναζηδνζυηδηεξ 

ε πνμδβμφιεκδ εκυηδηα δζενεοκήεδηακ ηα ιμκηέθα ηδξ ηαηάνηζζδξ ηαζ ηδξ επζιυνθςζδξ απυ 

απυζηαζδ ζε ιζα ζοκμθζηή εεχνδζδ – βζα πανάδεζβια απυ ηδκ άπμρδ ημο μνβακζζιμφ ή ημο 

θμνέα πμο ηα οθμπμζεί. 

ηδκ πανμφζα εκυηδηα πνμηείκμκηαζ ιζα ζεζνά απυ δναζηδνζυηδηεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ 

δζδαζηαθία ηαζ ηδ ιάεδζδ απυ απυζηαζδ ηαζ ιζα ηνηζηή ιεθέηδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ημοξ. 

 

(1) Ακμζπηέξ δζαθέλεζξ ιε δζάθμνα εέιαηα. Τπάνπμοκ πμθθμί μνβακζζιμί (ενεοκδηζηά ηέκηνα, 

Πακεπζζηήιζα, δζάθμνα ζδνφιαηα) πμο πνμζθένμοκ δζαθέλεζξ ζε ηαηηζηή αάζδ ή 

πενζμδζηχξ. Πνμηείκεηαζ κα παναημθμοεήζμοκ ιζα ηέημζα δζάθελδ απυ απυζηαζδ μζ 
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εηπαζδεουιεκμζ επζιμνθςηέξ, ζημ TED: ςξ πανάδεζβια, πνμηείκεηαζ ζημοξ 

εηπαζδεουιεκμοξ επζιμνθςηέξ κα παναημθμοεήζμοκ ηδ δζάζδιδ δζάθελδ ημ Sir Ken 

Robinson ζπεηζηά ιε ημ «ζπμθείμ πμο ζημηχκεζ ηδ δδιζμονβζηυηδηα» (οπμηζηθζζιέκδ ζε 

50 βθχζζεξ ηαζ ζηα εθθδκζηά): 

http://www.ted.com/talks/lang/eng/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html. 

ηδ ζοκέπεζα ιπμνμφκ ζημ YouTube κα παναημθμοεήζμοκ ιζα ηαοηυπνμκδ «δοκαιζηή 

εζημκμβνάθδζδ» ηδξ μιζθίαξ ηαζ ηςκ ααζζηχκ εειάηςκ πμο είβεζ:  

http://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U  

Δπίζδξ, ιπμνμφκ κα παναημθμοεήζμοκ ιζα δζάθελδ (ζηα Αββθζηά) ημο Mike Matas 

(http://www.ted.com/talks/mike_matas.html) βζα ηδ κέα βεκζά «ρδθζαηχκ αζαθίςκ». Οζ 

εηπαζδεουιεκμζ επζιμνθςηέξ εκεαννφκμκηαζ κα παναημθμοεήζμοκ ηαζ άθθεξ δζαθέλεζξ βζα 

εέιαηα πμο ημοξ εκδζαθένμοκ ζημ ίδζμ site ή ηαζ ζε άθθα ακάθμβα. 

 

(2) Γςνεάκ ιαεήιαηα online. Yπάνπμοκ πμθθμί μνβακζζιμί πμο πνμζθένμοκ δςνεάκ 

ιαεήιαηα Online ιε δζάθμνα ακηζηείιεκα. ηδκ πφθδ (portal): www.w3schools.com 

ιπμνείηε κα ανείηε Online ιαεήιαηα βζα υθα ηα ακηζηείιεκα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ 

Γζαδίηηομ. Οζ εηπαζδεουιεκμζ επζιμνθςηέξ εκεαννφκμκηαζ κα παναημθμοεήζμοκ ιενζηά 

ιαεήιαηα (βζα πανάδεζβια 2-3 εζζαβςβζηά βζα ηδκ html) ηαζ κα δμφκ μνζζιέκα 

παναηηδνζζηζηά ηςκιαεδιάηςκ αοηχκ: ηδ ελαζνεηζηά ζφκημιδ δζάνηεζα ημοξ, ηδ δμιή 

ημοξ, ημκ εζδζηυ online editor πμο ηα ζοκμδεφεζ ηαζ ηα θμζπά παναηηδνζζηζηά. ημκ 

ζζημπχνμ http://education-

portal.com/articles/Universities_with_the_Best_Free_Online_Courses.html οπάνπμοκ 

ηαηάθμβμζ ιε ηα πθέμκ αλζυθμβα Online ιαεήιαηα πμο πνμζθένμκηαζ δςνεάκ. Ονζζιέκα 

απυ ηα ιαεήιαηα αοηά, υπςξ ημ the World is Flat 3.0, ζημ ΜΗΣ, απμηεθμφκηαζ απυ 

αζκηεμζημπδιέκεξ δζαθέλεζξ ηαζ ιαεήιαηα, ιε ζδιακηζηυ πνυζεεημ οθζηυ, υπςξ ζοκαθείξ 

αζκηεμζημπδιέκξ δζαθέλεζξ, αζμβναθζηυ ηςκ μιζθδηχκ, πνυζεεηδ αζαθζμβναθία ηθπ. 

Ακηίεεηα, ζε άθθεξ πενζπηχζεζξ, πνυηεζηαζ βζα αζκηεμζημπδιέκεξ δζαθέλεζξ δζαεέζζιεξ 

αηυιδ ηαζ ζημ YμuTube, υπςξ μνζζιέκα ιαεήιαηα ημο Stanford, βζα πανάδεζβια ιζα 

δζάθελδ ζημ Berkeley University ημο Seregy Brin, ζοκδδιζμονβμφ ημο Google. To MIT 

ιάθζζηα δζεεέηεζ ζπεδυκ 2.000 ιαεήιαη ημο δςνεάκ ζημ Γζαδίηηομ, ζηα πθαίζζα ημο 

project OCW (Open Course Ware), υπςξ βζα πανάδεζβια ηα ιαεήιαηα βζα ηα Νέα Μέζα. 

ηα Φδθζαηά Δηπαζδεοηζηά Βμδεήιαηα ηςκ Πακεθθαδζηχκ Δλεηάζεςκ, έπμοκ ακανηδεεί 

αμδεδηζηά ιαεήιαηα βζα ηδ ιεβάθδ πθεζμρδθία ηςκ ιαεδιάηςκ ζηα μπμία ελεηάγμκηαζ μζ 

οπμρήθζμζ ζπμοδαζηέξ, βζα πανάδεζβια ηα Μαεδιαηζηά – βζα κα δχζμοιε ηαζ έκα 

αλζυθμβμ εθθδκζηυ πανάδεζβια. Ακάθμβα ιαεήιαηα ιε δζάθμνα ακηζηείιεκα ανίζημκηαζ 

ηαζ ζε άθθμοξ εηπαζδεοηζημφξ ζζημπχνμοξ ηαζ πφθεξ, υπςξ βζα πανάδεζβια δζδαζηαθία 

πμνμφ ζημ Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ. 

http://www.ted.com/talks/lang/eng/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html
http://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U
http://www.ted.com/talks/mike_matas.html
http://www.w3schools.com/
http://education-portal.com/articles/Universities_with_the_Best_Free_Online_Courses.html
http://education-portal.com/articles/Universities_with_the_Best_Free_Online_Courses.html
http://mitworld.mit.edu/video/519/
http://www.youtube.com/watch?v=Ka9IwHNvkfU
http://www.youtube.com/watch?v=Ka9IwHNvkfU
http://www.youtube.com/watch?v=Ka9IwHNvkfU
http://ocw.mit.edu/courses/comparative-media-studies/cms-998-new-media-literacies-spring-2007/
http://www.study4exams.gr/index.html
http://www.study4exams.gr/math_k/mod/resource/view.php?id=409
http://www.pi-schools.gr/lessons/gymnastics/ypost_yliko/paradosiakoi/defterovathmia.html
http://www.pi-schools.gr/lessons/gymnastics/ypost_yliko/paradosiakoi/defterovathmia.html
http://www.pi-schools.gr/lessons/gymnastics/ypost_yliko/paradosiakoi/defterovathmia.html
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8. Πξνηεηλόκελα ζπλνδεπηηθά θύιια εξγαζίαο θαη 
πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο. 

 

Φύιιν εξγαζίαο θαη δξαζηεξηόηεηα 1 

Πνμηείκεηαζ ζημοξ εηπαζδεουιεκμοξ επζιμνθςηέξ κα παναημθμοεήζμοκ έκα πθήνεξ ιάεδια 

(3-4 εκυηδηεξ ημοθάπζζημκ, δζάνηεζαξ 1 χναξ) ελ απμζηάζεςξ αζφβπνμκδξ εηπαίδεοζδξ ζε έκα 

ζπεηζηυ πενζαάθθμκ – βζα πανάδεζβια moodle. 

ηδ ζοκέπεζα, πναβιαημπμζείηαζ ιζα ημοθάπζζημκ οκεδνία ζηδκ μπμία ελεηάγμκηαζ μζ 

δοκαηυηδηεξ, ηα πθεμκεηηήιαηα ηαζ ηα ιεζμκεηηήιαηα ηδξ αζφβπνμκδξ εηπαίδεοζδξ 

 
Φύιιν εξγαζίαο θαη δξαζηεξηόηεηα 2  

Πνμηείκεηαζ ζημοξ εηπαζδεουιεκμοξ επζιμνθςηέξ κα δδιζμονβήζμοκ έκα πθήνεξ ιάεδια 

(δζάνηεζαξ 1 χναξ) ζε έκα πενζαάθθμκ ελ απμζηάζεςξ αζφβπνμκδξ εηπαίδεοζδξ – βζα 

πανάδεζβια ζημ moodle. 

ημ ηέθμξ, πναβιαημπμζείηαζ ιζα ημοθάπζζημκ οκεδνία ζηδκ μπμία ελεηάγμκηαζ ηα 

πνμαθήιαηα (ηεπκζηά, παζδαβςβζηά ηαζ άθθα) πμο ακαθφμκηαζ ηαηά ηδ δδιζμονβία ιαεδιάηςκ 

αοημφ ημο είδμοξ.  

 
Φύιιν εξγαζίαο θαη δξαζηεξηόηεηα 3  

Πνμηείκεηαζ ζημοξ εηπαζδεουιεκμοξ επζιμνθςηέξ, εθυζμκ οπάνπεζ δ ηαηάθθδθδ οπμδμιή, κα 

εβηαηαζηήζμοκ έκα ζφζηδια  ελ απμζηάζεςξ αζφβπνμκδξ εηπαίδεοζδξ – βζα πανάδεζβια 

moodle – ηαζ κα ζπμθζάζμοκ ηα παναηηδνζζηζηά ημο. 

 
Φύιιν εξγαζίαο θαη δξαζηεξηόηεηα 4  

Πνμηείκεηαζ ζημοξ εηπαζδεουιεκμοξ επζιμνθςηέξ κα παναημθμοεήζμοκ έκα πθήνεξ ιάεδια 

(δζάνηεζαξ 1 χναξ) ελ απμζηάζεςξ ζφβπνμκδξ εηπαίδεοζδξ ζε έκα ζπεηζηυ πενζαάθθμκ – βζα 

πανάδεζβια e-lluminate. 

Aθμφ ζογδηδεμφκ ηα ηεπκζηά ηαζ παζδαβςβζηά παναηηδνζζηζηά, μζ δοκαηυηδηεξ, ηα 

πθεμκεηηήιαηα ηαζ ηα ιεζμκεηηήιαηα ημο πενζαάθθμκημξ, ζηδ ζοκέπεζα μζ εηπαζδεουιεκμζ 

επζιμνθςηέξ πναβιαημπμζμφκ ιζα ιζηνμδζδαζηαθία – ηςκ 10 θεπηχκ – εη πενζηνμπήξ ζημ 

πενζαάθθμκ αοηυ. 

ημ ηέθμξ, πναβιαημπμζείηαζ ιζα ημοθάπζζημκ οκεδνία ζηδκ μπμία ελεηάγμκηαζ μζ 

δοκαηυηδηεξ, ηα πθεμκεηηήιαηα ηαζ ηα ιεζμκεηηήιαηα ηδξ ζφβπνμκδξ ελ απμζηάζεςξ 

εηπαίδεοζδξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηδξ ηδθεδζάζηερδξ 

 
Φύιιν εξγαζίαο θαη δξαζηεξηόηεηα 5 

Πνμηείκεηαζ ζημοξ εηπαζδεουιεκμοξ επζιμνθςηέξ κα παναημθμοεήζμοκ έκα πθήνεξ ιάεδια 

(δζάνηεζαξ 1 χναξ) ελ απμζηάζεςξ ζε έκα πενζαάθθμκ επζημζκςκίαξ ιέζς Internet – βζα 

πανάδεζβια skype. 

Aθμφ ζογδηδεμφκ ηα ηεπκζηά ηαζ παζδαβςβζηά παναηηδνζζηζηά, μζ δοκαηυηδηεξ, ηα 

πθεμκεηηήιαηα ηαζ ηα ιεζμκεηηήιαηα ημο πενζαάθθμκημξ, ζηδ ζοκέπεζα μζ εηπαζδεουιεκμζ 
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επζιμνθςηέξ πναβιαημπμζμφκ ιζα ιζηνμδζδαζηαθία – ηςκ 10 θεπηχκ – εη πενζηνμπήξ ζημ 

πενζαάθθμκ αοηυ. 

ημ ηέθμξ, πναβιαημπμζείηαζ ιζα ημοθάπζζημκ οκεδνία ζηδκ μπμία ελεηάγμκηαζ μζ 

δοκαηυηδηεξ, ηα πθεμκεηηήιαηα ηαζ ηα ιεζμκεηηήιαηα ημο πενζαάθθμκημξ πμο εα 

πνδζζιμπμζδεεί ηαζ ιάθζζηα ζοβηνζηζηά ιε άθθα πενζαάθθμκηα πμο βκχνζζακ ή 

πνδζζιμπμίδζακ μζ εηπαζδεουιεκμζ επζιμνθςηέξ. 

 

9. Δπεθηάζεηο 

Οζ εηπαζδεουιεκμζ επζιμνθςηέξ ιπμνμφκ κα ζογδηήζμοκ ηαζ άθθα πενζαάθθμκηα ελ 

απμζηάζεςξ εηπαίδεοζδξ 9ζφβπνμκδξ ή αζφβπνμκδξ). 

 

 

10. Βηβιηνγξαθία – Αλαθνξέο  - πξόζζεην πιηθό 

 

http://www.bath.ac.uk/dacs/cdntl/pMachine/morriblog_more.php?id=310_0_4_0_M  εθίδα 

υπμο πενζβνάθμκηαζ ηα δοκαηά ηαζ αδφκαηα ζδιεία ημο Moodle 

 

Hirzallah, N. (2007). An authoring tool for as-in-class e-lectures in e-learning systems. 

American Journal of Applied Sciences, 4(9), 686-692. Μεθέηδ πμο αζπμθείηαζ ιε ηα ααζζηά 

παναηηδνζζηζηά πμο πνέπεζ κα δζαηνίκμοκ ηάεε  ζφζηδια e-learning. 

 

 

(*) Πνμηείκεηαζ δ πνμιήεεζα εκυξ ζοζηήιαημξ υπςξ ημ Moodle – ηαζ δ εκζαζμπμίδζδ 

ηςκ δζαδζηαζζχκ εβηαηάζηαζδξ ηαζ πνήζδξ ημο. 

(*) Μπμνεί επίζδξ κα πνδζζιμπμζδεεί ημ ζφζηδια e-class πμο είκαζ εβηαηεζηδιέκμ ζημ 

Πακεθθήκζμ πμθζηυ Γίηηομ  

(*) Πνμηείκεηαζ επίζδξ κα γδηδεεί (δςνεάκ) ημ δζηαίςια πνήζδξ ημο ζοζηήιαημξ CoMPUs ημο 

Πακεπζζηδιίμο Μαηεδμκίαξ (http://compus.uom.gr) 

 

http://www.bath.ac.uk/dacs/cdntl/pMachine/morriblog_more.php?id=310_0_4_0_M
http://compus.uom.gr/
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ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Β’ ΔΠΙΠΔΓΟΤ  
 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΥΡΗΔΙ ΣΩΝ ΣΠΔ 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ 
ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 
 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ  

ΔΝΟΣΖΣΑ 5: Υξήζε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΩΡΔ: 40 (από ζύλνιν 100)  

 

 

Οζ επζιμνθςηέξ πνέπεζ: 

• Να βκςνίγμοκ ζημζπεία ζζημνίαξ ηδξ ακάπηολδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ 

θμβζζιζηχκ ηαζ ημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ δ ελέθζλδ ηδξ πθδνμθμνζηήξ 

ηαζ ηςκ επζζηδιχκ ηδξ αβςβήξ επδνέαζακ ημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ 

παναβςβή δζαθυνςκ εζδχκ θμβζζιζημφ. 

• Να βκςνίγμοκ ηζξ ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ θμβζζιζημφ απυ πθεονάξ 

παναηηδνζζηζηχκ ηαζ απυ πθεονάξ δναζηδνζμηήηςκ ιε ηδ πνήζδ ημοξ. 

• Να είκαζ ζε εέζδ κα απμθακεμφκ βζα ηδκ ηαηαθθδθυηδηα εκυξ 

εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ. 

• Να βκςνίγμοκ ημ πθαίζζμ έκηαλδξ εκυξ εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ ιεηά 

απυ ζπεηζηή αλζμθυβδζή ημο. 

• Να είκαζ εκδιενςιέκμζ βζα υθα ηα εβηεηνζιέκα απυ ημ Τπμονβείμ 

Παζδείαξ εηπαζδεοηζηά θμβζζιζηά. 

ζμκ αθμνά δε ηδ πνήζδ εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ εζδζηυηδηαξ, μζ 

επζιμνθςηέξ πνέπεζ κα είκαζ άνηζα ηαηανηζζιέκμζ ζηδ πνήζδ ηαζ ηζξ 

ιεευδμοξ αλζμπμίδζδξ θμβζζιζηχκ ηδξ δζηήξ ημοξ εζδίηεοζδξ ηαζ κα 

ιπμνμφκ κα ηαηακμήζμοκ πμφ ειπίπηεζ ημ ζοβηεηνζιέκμ θμβζζιζηυ ζε 
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ζπέζδ ιε ηζξ ηαηδβμνίεξ εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ ηαζ ηδκ ζζημνζηή 

ελέθζλδ ηςκ θμβζζιζηχκ.  

Δζδζηυηενα μζ επζιμνθςηέξ πνέπεζ: 

• Να είκαζ άνζζηα ηαηανηζζιέκμζ ζηδ πνήζδ ηςκ ααζζηχκ εζδχκ 

θμβζζιζημφ ηδξ εζδίηεοζήξ ημοξ. 

• Να είκαζ ζε εέζδ κα αλζμθμβμφκ ηδκ πμζυηδηα ηςκ εηπαζδεοηζηχκ 

θμβζζιζηχκ ηδξ εζδζηυηδηάξ ημοξ, ηδκ ηαηαθθδθυηδηά ημοξ ηαεχξ ηαζ ηα 

εκδεπυιεκα ιαεδζζαηά μθέθδ, έηζζ χζηε κα ιπμνμφκ κα επζθέβμοκ 

θμβζζιζηά πμο εα πνδζζιεφζμοκ ηαηά ηδκ επζιυνθςζδ εηπαζδεοηζηχκ. 

• Να ιπμνμφκ κα πνμεημζιάγμοκ ιαεήιαηα επζιυνθςζδξ ηαζ κα 

ζπεδζάγμοκ εηπαζδεοηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ιε αοηά. 
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ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Β’ ΔΠΙΠΔΓΟΤ  
 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΥΡΗΔΙ ΣΩΝ ΣΠΔ 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ 
ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 5: Υξήζε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ 

                            

5.1 ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Δ ΥΔΖ 

ΜΔ ΣΖΝ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ 
ΣΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΖ ΑΓΩΓΖ 

 

 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ ΟΛΟΚΛΖΡΖ: 40 ώξεο (από 
ζύλνιν 100) 

 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ ΘΔΜΑΣΟ:  2 ώπερ  
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1. Σίηινο 

Ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ ζε ζρέζε κε ηελ 

εμέιημε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Δπηζηεκώλ ηεο Αγσγήο. 

 

 

2. Μνξθή θαη νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο  

Πνυηεζηαζ βζα έκα ιάεδια βκςνζιίαξ ιε ηδκ ελέθζλδ ζημ πχνμ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ θμβζζιζηχκ 

υπςξ ηαζ ιε ηδκ μπηζηή παζδαβςβζηή βςκία ζηδκ μπμία ααζζγυηακ ηυζμ μ ζπεδζαζιυξ υζμ ηαζ δ 

πνήζδ ημοξ. 

 

3. Απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή 

Απαζηείηαζ έκαξ ανζειυξ Ζ/Τ ηαζ έκαξ αζκηεμπνμαμθέαξ ημοθάπζζημκ ή θμβζζιζηυ δζαιμίναζδξ 

μεμκχκ. Πνμθακχξ ζημ ενβαζηήνζμ Πθδνμθμνζηήξ, απαζηείηαζ ζηακυξ ανζειυξ Ζ.Τ. Καθυκ 

είκαζ κα οπάνπεζ δοκαηυηδηα ζφκδεζδξ ηςκ Ζ.Τ. ζημ Γζαδίηηομ. 

Σμκίγεηαζ υηζ ημ πανυκ ιάεδια ζοκμδεφεηαζ ηαζ απυ ρδθζαηυ οθζηυ (ζοκμδεοηζηυ CD ή 

δζεφεοκζδ ζημ Γζαδίηηομ). Δπίζδξ κα ημκζζηεί υηζ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ δζάθμνμζ 

θοθθμιεηνδηέξ βζα ηδκ πθμήβδζδ ζημ Γζαδίηηομ (Internet Explorer, Firefox, ....). 

 

Παναηδνήζεζξ ηεπκζημφ παναηηήνα: 

 θμζ μζ θοθθμιεηνδηέξ δεκ δζέπμκηαζ απυ ηδκ ίδζα ζπεδζαζηζηή θζθμζμθία ηαζ βζ‘ αοηυ 

είκαζ πζεακυκ ενβαθεία ή παναηηδνζζηζηά πμο είκαζ ανπζημπμζδιέκα ζημκ έκα κα ιδκ 

ειθακίγμκηαζ ζημκ άθθμ. Γζα ημ θυβμ αοηυ είκαζ απαναίηδημ κα θδθεεί ιένζικα χζηε 

ακελάνηδηα ιε ημκ επζθεβυιεκμ θοθθμιεηνδηή μζ επζιμνθμφιεκμζ (ή μζ ιαεδηέξ) κα έπμοκ 

ζηδ δζάεεζή ημοξ ηάεε θμνά ηα ελίζμο δζαεέζζια ηα απαναίηδηα ενβαθεία. 

 Τπάνπεζ εκδεπυιεκμ δ ζφκδεζδ ζημ δίηηομ κα βίκεηαζ ιέζς ιζα πμθφ ανβήξ ζφκδεζδξ 

πνάβια πμο ηαεζζηά δφζημθδ ηδ ιεηαηίκδζδ απυ ηδ ιζα ζεθίδα ζηδκ άθθδ θυβς ημο 

ζπεηζημφ υβημο ημο πανμοζζαγυιεκμο οθζημφ. Μζα ηέημζα δοζημθία ιπμνεί κα λεπεναζηεί 

ιε ηδ πνήζδ θοθθμιεηνδηχκ πμο πανμοζζάγμοκ ιυκμ ημ ηείιεκμ ηδξ ζζημζεθίδαξ ζηδκ 

μευκδ (υπςξ μ Lynx) 

 

 

4. Γλσζηηθά πξναπαηηνύκελα 

Οζ επζιμνθμφιεκμζ πνέπεζ κα βκςνίγμοκ ηζξ θεζημονβίεξ ημο πνδζζιμπμζμφιεκμο θοθθμιεηνδηή 

ζηακμπμζδηζηά, ζε επίπεδμ ηέημζμ, χζηε κα ιπμνμφκ κα ιεηαηζκμφκηαζ ζηζξ ζεθίδεξ πμο 

επζθέβμοκ (ιπνμξ πίζς), κα απμεδηεφμοκ, κα ακηζβνάθμοκ ηθπ., πςνίξ αμήεεζα.  
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5. Γηδαθηηθνί θαη Μεηαγλσζηηθνί ηόρνη 

Οζ επζιμνθμφιεκμζ ιέζα απυ ηδ ζοβηεηνζιέκδ εκυηδηα εα είκαζ ζε εέζδ κα βκςνίγμοκ ηδκ 

ζζημνζηή ελέθζλδ ημο ζδιενζκμφ θμβζζιζημφ ηαζ ηζξ δζάθμνεξ παζδαβςβζηέξ ανπέξ πμο 

οπδνεημφζε ηάεε θμνά.  

 

 

6. Δθηηκώκελε δηάξθεηα 

Ζ εκδεζηηζηή δζάνηεζα βζα ηδκ οθμπμίδζδ ημο πανυκημξ ιαεήιαημξ είκαζ 2 ώξεο.  

 

 

7. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

 

Α. Μνληέιν δηάδνζεο 

 Οζ πνχημζ ηνυπμζ πνήζδξ ημο οπμθμβζζηή βζα εηπαζδεοηζημφξ θυβμοξ ήηακ επδνεαζιέκμζ απυ 

ημκ ζοιπενζθμνζζιυ (behaviourism) ηαζ δ πζμ πνμθακήξ έκδεζλδ είκαζ δ πνήζδ ηςκ 

πνμβναιιάηςκ πναηηζηήξ ηαζ εηβφικαζδξ (drill and practice) πμο ηονίςξ ζημπεφμοκ ζηδκ 

ελάζηδζδ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηδκ ακάπηολδ ζοβηεηνζιέκδξ, ζοπκά ανηεηά πενζμνζζιέκδξ, 

επάνηεζαξ ηαζ ζηακμηήηςκ. Βέααζα ηαζ αοηά ηα πνμβνάιιαηα έπμοκ οπμζηεί ελεθίλεζξ. Απυ ηα 

πνχηα ζοζηήιαηα, υπμο υθεξ μζ πζεακέξ απακηήζεζξ ήηακ απυ πνζκ πνμβναιιαηζζιέκεξ, ηχνα 

ζηα ζοζηήιαηα, υπμο δ πνήζδ ηεπκζηχκ ηαζ ιεευδςκ ηδξ ηεπκδηήξ κμδιμζφκδξ επζηνέπεζ ηδκ 

ελαημιίηεοζδ ηδξ δζεπαθήξ, ημκ ηφπμ ηςκ πνμηεζκυιεκςκ αζηήζεςκ ηαζ ηδκ ακαηνμθμδυηδζδ 

πμο επζηοβπάκεηαζ. Αηυιδ ηαζ ζήιενα ηα ζοζηήιαηα αοηά πενζέπμοκ θίβμ δζδαηηζηυ οθζηυ ηαζ 

ηονίςξ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα ελεηαζηεί δ απυηηδζδ ζοβηεηνζιέκςκ δελζμηήηςκ πμο 

πνμαθέπμκηαζ απυ ηα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα. 

ε ακηίεεζδ ηα tutorial systems πενζέπμοκ δζδαηηζηυ οθζηυ ζπεηζηυ ιε ηάπμζμ εέια. ε αοηά 

απμδίδεηαζ ζπμοδαζυηδηα ζε πανάβμκηεξ υπςξ δ απμικδιυκεοζδ, δ εκίζποζδ, δ πανμοζίαζδ 

ακηζηεζιέκςκ, μζ μπμζεζδήπμηε ενςηήζεζξ απαζημφκ εθανιμβή εκκμζχκ πμο έπμοκ ηαθοθεεί 

απυ ημ δζδαηηζηυ οθζηυ ηαζ δ ακαηνμθμδυηδζδ είκαζ δζαβκςζηζημφ παναηηήνα. Αλζμπμζμφκηαζ 

ηονίςξ απυ ημ δάζηαθμ ςξ έκα ενβαθείμ αμδεδηζηυ ζηδ δμοθεζά ημο.  

Καζ ζηζξ δομ πενζπηχζεζξ πνυηεζηαζ βζα πενζαάθθμκηα υπμο δ βκχζδ δζααζαάγεηαζ πνμηεζιέκμο 

κα απμηηδεεί απυ ημ πνήζηδ. 

 

Β. Μαζεηνθεληξηθό κνληέιν 

Ζ παναδμπή ανβυηενα υηζ δ μοζία ηδξ ιάεδζδξ πάκεηαζ ακ αοηή πενζμνζζηεί απθά ζηδκ 

δζάδμζδ ηδξ βκχζδξ ηαζ υηζ δ ιάεδζδ ααζίγεηαζ ζε ιζα εκενβή ελενεφκδζδ ηαζ πνμζςπζηή 

ηαηαζηεοή (μπηζηή βςκία ημο ημκζηνμοηηζαζζιμφ – constructivism) μδήβδζε ζε αθθαβέξ ηαζ 

ζηδ πνήζδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ηεπκμθμβίαξ. 

Οζ Μζηνυημζιμζ (microworlds) είκαζ έκα πανάδεζβια ζοζηήιαημξ ζπεδζαζιέκμο ιε αοηυ ημ 

βεκζηυ πθαίζζμ. ε ζπέζδ ιε ημκ μνζζιυ εκυξ ιζηνυημζιμο μζ ενεοκδηέξ ζοιθςκμφκ ςξ πνμξ 

έκακ ανζειυ παναηηδνζζηζηχκ πμο εεςνμφκηαζ ζοκήεςξ απαναίηδηα ζημ κα απμδμεεί ζε έκα 

ζφζηδια μ παναηηδνζζιυξ ιζηνυημζιμξ. Πανέπεζ ζημ πνήζηδ έκακ ανζειυ πνςηανπζηχκ 
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ακηζηεζιέκςκ ή ζοκανηήζεςκ πμο ιπμνμφκ κα ζοκδοαζημφκ πνμηεζιέκμο κα πανάβμοκ έκα 

επζεοιδηυ απμηέθεζια. Δπζηνέπμοκ ηδκ άιεζδ δζαπείνζζδ ακηζηεζιέκςκ. Ο ιζηνυημζιμξ 

δμιείηαζ βφνς απυ ιζα δμζιέκδ βκχζδ δ μπμία πνέπεζ κα ελενεοκδεεί ιέζς ιζαξ 

αθθδθεπίδναζδξ ημο πνήζηδ ιε ημ ζφζηδια. οκεπχξ έπεζ δμεεί ιζα αολδιέκδ ζπμοδαζυηδηα 

ζηδκ επζζηδιμθμβία ςξ αάζδξ ημο ιζηνυημζιμο πμο ημ ηαεζζηά πνυζθμνμ πενζαάθθμκ πνμξ 

ελενεφκδζδ (ππ δ πενίπηςζδ ημο Cabri). 

 

Γ. Μνληέιν ζπκκεηνρήο 

Πνμμδεοηζηά ζηζξ ιένεξ δίκεηαζ ιζα αολδιέκδ αανφηδηα ζηζξ ακάβηεξ ημο δζδάζημκηα πμο εα 

πνδζζιμπμζήζεζ ηδκ ηεπκμθμβία, ζημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ αοηή εα πνδζζιμπμζδεεί, ηα 

ακηζηείιεκα ημο ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ, ημ ημζκςκζηυ πθαίζζμ ηαζ ημοξ ηνυπμοξ μνβάκςζδξ 

ηδξ δζδαζηαθίαξ. Αοηά έπμοκ ακαιεκυιεκα ζοκέπεζεξ ζημκ ημιέα ηδξ εηπαζδεοηζηήξ 

ηεπκμθμβίαξ. Έπεζ ζδιεζςεεί ζημ εεςνδηζηυ επίπεδμ ιζα ζηνμθή απυ ημ ηζξ βκςζηζηέξ εεςνίεξ 

ηαζ ηδκ έιθαζδ ζημ ιειμκςιέκμ ιαεδηή ηαζ ηδ ζηέρδ ημο πνμξ ιζα έιθαζδ ζηδκ ημζκςκζηή 

θφζδ ηδξ βκχζδξ ηαζ ημο κμήιαημξ ηδξ. Αοηή δ ιεηαηίκδζδ έπεζ επζδνάζεζξ ζηδκ εθανιμβή 

ηδξ ιαεδζζαηήξ ηεπκμθμβίαξ. 

Σα ιαεδζζαηά πενζαάθθμκηα πμθθαπθχκ πενζααθθυκηςκ (multi-environment learning systems) 

ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ ςξ δ κέα βεκζά ζοζηδιάηςκ ακμζηηήξ ιάεδζδξ ηαζ είκαζ 

ηαηαθθδθυηενα κα ιεζμθααήζμοκ βζα ηδκ εθανιμβή ηςκ κέςκ ηνυπςκ εεχνδζδξ ηδξ 

δζδαηηζηήξ ηαζ ιαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ. Καεζζημφκ δζαεέζζια ενβαθεία ζηακά κα 

οπμζηδνίλμοκ υπζ ιυκμ ηδ ζπέζδ ημο ιαεδηή ιε ηδκ πνμζδμηχιεκδ βκχζδ αθθά ηαζ ηδ ζπέζδ 

ιεηαλφ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ζηδ δζδαηηζηή αοηή δναζηδνζυηδηα, οπμζηδνίγμκηαξ έηζζ ηδκ 

ημζκςκζηή αθθδθεπίδναζδ (ππ ημ ARI-LAB, ζφζηδια πμο ακαπηφπεδηε βζα κα οπμζηδνίλεζ ημ 

δάζηαθμ ζημ ζπεδζαζιυ δναζηδνζμηήηςκ επίθοζδξ ανζειδηζηχκ πνμαθδιάηςκ ζηδκ ηάλδ αθθά  

ηαζ βζα κα οπμζηδνίλεζ ηαζ ημοξ ιαεδηέξ ζηδ θφζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ αοηχκ). 

    

8. Πξνηεηλόκελα ζπλνδεπηηθά θύιια εξγαζίαο θαη 
πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο. 

 

 

Φύιιν εξγαζίαο 1 

  

 

 

9. Βηβιηνγξαθία – Αλαθνξέο  - πξόζζεην πιηθό 

 

http://www.nime.ac.jp/en/ Ζ ζεθίδα ημο Δεκζημφ Ηκζηζημφημο πμθοιεζζηήξ εηπαίδεοζδξ ζηδκ 

Ηαπςκία. 

http://www.merlot.org/merlot/index.htm  εθίδα πμθοιεζζηχκ εηπαζδεοηζηχκ πυνςκ βζα ηδκ 

online ιάεδζδ ηαζ δζδαζηαθία. 

http://www.nime.ac.jp/en/
http://www.merlot.org/merlot/index.htm
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http://www.uen.org/general_learner/multimedia_resources.shtml    Πμθοιεζζημί πυνμζ βζα 

εηπαζδεοηζημφξ ηαζ ζπμοδαζηέξ απυ ημ εηπαζδεοηζηυ δίηηομ ηδξ UTAH 

http://www.agocg.ac.uk/mmedia.htm  εθίδα ιε ηεπκζηέξ ακαθμνέξ βζα δζάθμνα εέιαηα ηαζ 

ιεηαλφ αοηχκ βζα ηα πμθοιέζα ζηδκ εηπαίδεοζδ 
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ημκ οπμθμβζζηή ιάεδζδξ ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ηαζ ηα πμθοιέζα. 

 

Ivers, K.S., & Barron, A.E. (2002). Multimedia Projects in Education. Designing, Producing 

and Assessing. Libraries Unlimited. Σμ αζαθίμ αλζμπμζεί ηα πθεμκεηηήιαηα πμο πανέπεζ δ 

ακάπηολδ ηςκ πμθοιεζζηχκ εθανιμβχκ ηαζ εθμδζάγεζ ημοξ εηπαζδεοηέξ ιε ζηναηδβζηέξ ζδέεξ 

βζα ηδκ εκζςιάηςζδ ηςκ πμθοιεζζηχκ εθανιμβχκ ζημ ακαθοηζηυ πνυβναιια. 

 

Solomon, M. (1994). What‘s wrong with multimedia in higher education?. IALL Journal of 

Language Learning Technologies, 27(2), 27-32. Δνεοκά ηα ειπυδζα ζηδ πνήζδ πμθοιεζζηχκ 

ιαεδιάηςκ ζηδ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ ηαζ ημοξ πανάβμκηεξ πμο απαζημφκηαζ βζα κα 

εοδμηζιήζμοκ ηα πμθοιέζα ζημ πενζαάθθμκ αοηυ. 

 

Hede, A. (2002). Integrated Model of Multimedia Effects on Learning. Journal of Educational 

Multimedia and Hypermedia. 11 (2), pp. 177-191 Πνμηείκεηαζ έκα ιμκηέθμ πμο εεςνείηαζ 

πνήζζιμ ζημ κα οπμβναιιίζεζ ηδκ πμθοπθμηυηδηα ηδξ θφζδξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηςκ 

πμθοιέζςκ ζηδ ιάεδζδ ηαζ ζημ κα εκζζπφζεζ ημ δζδαηηζηυ ζπεδζαζιυ πμο εα ιπμνμφζε κα 

ακηζιεηςπίζεζ αοηήκ ηδκ πμθοπθμηυηδηα. 

http://www.agocg.ac.uk/mmedia.htm
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ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Β’ ΔΠΙΠΔΓΟΤ  
 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΥΡΗΔΙ ΣΩΝ ΣΠΔ 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ 
ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ  

ΔΝΟΣΖΣΑ 5: Υξήζε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ 

                            

5.2 & 5.3 Βαζηθέο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθνύ 
ινγηζκηθνύ - Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ 

 

 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ ΟΛΟΚΛΖΡΖ: 40 ώξεο γηα 
ην γεληθό κέξνο (ζε ζύλνιν 100) 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ ΘΔΜΑΣΟ: 10 ώπερ 
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1. Σίηινο 

Βαζηθέο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ - Κξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ 

 

2. Μνξθή θαη νξγάλσζε ηεο ελόηεηαο 

Ακάπηολδ ηδξ πνμαθδιαηζηήξ βζα ηα είδδ ημο εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ πμο οθίζηακηαζ ηαζ 

ηςκ πνμαθδιάηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ αλζμθυβδζδ ημο εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ. 

Ζ δζδαζηαθία ηδξ εκυηδηαξ πενζθαιαάκεζ έκα ηιήια εεςνδηζηχκ δζαθέλεςκ, επίδεζλδ ηαζ 

ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. 

 

3. Απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή 

Απαζηείηαζ έκαξ Ζ/Τ ηαζ έκαξ αζκηεμπνμαμθέαξ ημοθάπζζημκ ή θμβζζιζηυ δζαιμίναζδξ μεμκχκ. 

Δπίζδξ απαζηείηαζ ενβαζηήνζμ Ζ.Τ. βζα ηδκ πναηηζηή ηςκ επζιμνθμοιέκςκ. Καθυ είκαζ κα 

είκαζ πνμεβηαηεζηδιέκα μνζζιέκα ααζζηά θμβζζιζηά (ημοθάπζζημκ αοηά ιε ηα μπμία εα 

απμηηήζμοκ ηάπμζα ελμζηείςζδ μζ επζιμνθμφιεκμζ). 

Δπεζδή ζηδκ πανμφζα εκυηδηα οπάνπμοκ πμθθέξ ακαθμνέξ ζε ελςηενζημφξ οπενδεζιμφξ 

(links), ίζςξ εα ήηακ ζηυπζιμ, ζημ ιέηνμ ημ δοκαημφ κα πνμεημζιαζημφκ ηαηάθθδθεξ 

ζζημζεθίδεξ (ή ημοθάπζζημκ ιζα ζζημζεθίδα) ιε ζοβηεκηνςιέκμοξ ημοξ ζπεηζημφξ οπενδεζιμφξ, 

χζηε κα επζηαποκεμφκ μζ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ επζιμνθμοιέκςκ. 

 

 

4. Γλσζηηθά πξναπαηηνύκελα 

Οζ επζιμνθμφιεκμζ δεκ είκαζ απαναίηδημ κα βκςνίγμοκ ηζξ θεζημονβίεξ ηςκ θμβζζιζηχκ πμο εα 

πνδζζιμπμζδεμφκ. Χζηυζμ ιζα πνχηδ βκςνζιία ιε μνζζιέκα απυ αοηά εα ήηακ ελαζνεηζηά 

πνήζζιδ. Πνμηείκεηαζ κα αθζενςεεί θίβμξ πνυκμξ (εκδεπμιέκςξ 2 δζδαηηζηέξ χνεξ ζοκμθζηά) 

βζα κα «βκςνίζμοκ» (κα απμηηήζμοκ υθμζ μζ επζιμνθμφιεκμζ, ακελανηήηςξ εζδζηυηδηαξ, έκα  

ημοθάπζζημκ θμβζζιζηυ απυ ηάεε ηαηδβμνία (Πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ηαζ Μαεδιαηζηχκ, 

Φοζζηήξ ηαζ Γθςζζζηχκ ιαεδιάηςκ ηδξ Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ).  

 

 

5. Δπηζπκεηνί Γηδαθηηθνί θαη Μεηαγλσζηηθνί ηόρνη 

Οζ επζιμνθμφιεκμζ εα ιάεμοκ ιενζηέξ ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ ηαζ 

εηπαζδεοηζηχκ πενζααθθυκηςκ βεκζηυηενα ηαζ μνζζιέκα ηνζηήνζα βζα ηδκ ηαηδβμνζμπμίδζδ ημο 

εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ ηαζ ηδκ αλζμθυβδζή ημο. Θα βκςνίζμοκ επίζδξ ηα ααζζηά 

πνμαθήιαηα ηαζ ημ βεκζηυηενμ εεςνδηζηυ πθαίζζμ ζημ μπμίμ εκηάζζμκηαζ δ ηαηδβμνζμπμίδζδ 

ηαζ δ αλζμθυβδζή ημο εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ. 
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6. Δθηηκώκελε δηάξθεηα 

Ζ εκδεζηηζηή δζάνηεζα βζα ηδ δζδαζηαθία ηδξ πανμφζαξ εκυηδηαξ είκαζ 10 ώξεο.  

 

 

7. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο ελόηεηαο 

Κεκηνζηή ζδέεξ πμο δζέπμοκ ηδκ εκυηδηα είκαζ:  

 ζμκ αθμνά ζηδκ ηαηδβμνζμπμίδζδ ημο εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ δεκ οθίζηαηαζ ιζα ηαζ 

ιυκδ απμδεηηή ηαηδβμνζμπμίδζδ, αθθά πενζζζυηενεξ, μζ μπμίεξ ζε ιεβάθμ ααειυ 

ζοκανηχκηαζ, υπςξ είκαζ θοζζηυ, ιε ηα ηνζηήνζα πμο εέηεζ ηακείξ. Θα πανμοζζαζημφκ ζηζξ 

επυιεκεξ παναβνάθμοξ μνζζιέκεξ βεκζηέξ ηαηδβμνίεξ θμβζζιζημφ ηαζ εα βίκμοκ επίζδξ 

ζπεηζηέξ παναπμιπέξ βζα πεναζηένς ακάθοζδ. Δίκαζ παναηηδνζζηζηυ υηζ αηυιδ ηαζ μ υνμξ 

«εηπαζδεοηζηυ θμβζζιζηυ» είκαζ ζήιενα οπυ ηνζηζηή ακαεεχνδζδ, ηαεχξ (α) βίκεηαζ ακαθμνά 

ιάθθμκ ζε «εηπαζδεοηζηά πενζαάθθμκηα» (μκηυηδηεξ ηαηά πμθφ εονφηενεξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ 

θμβζζιζηχκ) πανά ζε ιειμκςιέκα θμβζζιζηά (α) οπάνπεζ ζοκεπήξ ελέθζλδ ηαζ ειθάκζζδ κέμο 

είδμοξ οπδνεζζχκ ηαζ πνμσυκηςκ, ηα μπμία δφζημθα ιπμνμφκ κα ηαηδβμνζμπμζδεμφκ – κα 

εκηαπεμφκ δδθαδή ζηζξ οθζζηάιεκεξ ήδδ ηαηδβμνίεξ ηαζ (β) έκαξ ιεβάθμξ υβημξ οθζημφ, 

θμβζζιζημφ ηαζ πενζααθθυκηςκ (απυ ηα θμβζζηζηά θφθθα ςξ ηα wikis ηαζ απυ ηζξ web ηάιενεξ 

ςξ ημ Skype) ηα μπμία δε ιπμνμφκ κα παναηηδνζζημφκ ςξ «εηπαζδεοηζηά», δδθαδή δε 

ζπεδζάζηδηακ ανπζηά βζα εηπαζδεοηζηή πνήζδ, αθθά, πανυθα αοηά, πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα 

εηπαζδεοηζημφξ-δζδαηηζημφξ θυβμοξ.  

 ζμκ αθμνά ζηδκ αλζμθυβδζδ ημο εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ, εα πνέπεζ κα ηαηαζηεί 

ζαθέξ υηζ πνυηεζηαζ βζα ιζα δζαδζηαζία ελαζνεηζηά πμθφπθμηδ. ημπυξ ηδξ εκυηδηαξ είκαζ 

αηνζαχξ κα εζζαβάβεζ ημοξ επζιμνθςηέξ ζηδκ πνμαθδιαηζηή ηδξ αλζμθυβδζδξ ημο 

εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ. Θα πνέπεζ κα ημκζζηεί υηζ δ αλζμθυβδζδ ημο θμβζζιζημφ ζοκδέεηαζ, 

ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ, ιε ηδκ πζζημπμίδζδ ημο θμβζζιζημφ, δδθαδή ιε ηδκ επίζδιδ 

επζηφνςζδ ηδξ πμζυηδηάξ. ημο.  ηδκ Δθθάδα ηα θμβζζιζηά ιπμνμφκ κα πζζημπμζμφκηαζ απυ ημκ 

Δθθδκζηυ Ονβακζζιυ Σοπμπμίδζδξ  (ΔΛΟΣ, http://www.elot.gr/), αθθά ηδκ επίζδιδ 

πζζημπμίδζδ βζα ηα εηπαζδεοηζηά θμβζζιζηά (πνμηεζιέκμο δδθαδή κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζε 

δδιυζζα ζπμθεία) ηδ πμνδβεί ημ Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ (http://www.pi-schools.gr). ημ 

πανεθευκ ηαζ άθθμζ μνβακζζιμί ηαζ πνμβνάιιαηα πνμέαδζακ ζε αλζμθυβδζδ εηπαζδεοηζημφ 

θμβζζιζημφ ηαζ πενζααθθυκηςκ, υπςξ βζα πανάδεζβια ηα θμβζζιζηά ηα μπμία πανήπεδζακ ζηα 

πθαίζζα ημο ένβμο «ΟΓΤΔΗΑ», αλζμθμβήεδηακ ιε ζοζηδιαηζηυ ηνυπμ απυ ημ ΔΑΗΣΤ (ηυηε: 

ΗΣΤ). Χζηυζμ, επίζδιμξ θμνέαξ πζζημπμίδζδξ παναιέκεζ ημ Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ, ημ μπμίμ 

αλζμθμβεί ηα εηπαζδεοηζηά θμβζζιζηά ζε ηνεζξ θάζεζξ: «ηθζκζηή» (ενβαζηδνζαηή) αλζμθυβδζδ 

ηδξ θεζημονβζηυηδηαξ ηαζ ηςκ ηεπκζηχκ παναηηδνζζηζηχκ εκυξ θμβζζιζημφ, παζδαβςβζηή-

δζδαηηζηή αλζμθυβδζδ απυ Δπζηνμπή ειπεζνμβκςιυκςκ ηαζ ηεθζηή αλζμθυβδζδ ζε πναβιαηζηέξ 

ζοκεήηεξ (πνήζδ ιέζα ζε ζπμθζηή ηάλδ). Σμ Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ αλζμθμβεί απμηθεζζηζηά 

εηπαζδεοηζηά θμβζζιζηά ηαζ πενζαάθθμκηα ηςκ μπμίςκ δ παναβςβή (έιιεζα ή άιεζα) 

ζπεηίγεηαζ ιε ημ ίδζμ ημ Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ – δε θεζημονβεί δδθαδή ςξ εθεφεενμξ θμνέαξ 

μπμίμξ εα αλζμθμβμφζε μζαδήπμηε εηπαζδεοηζηά θμβζζιζηά ή πενζαάθθμκηα εα οπεαάθμκημ 

πνμξ αλζμθυβδζδ. ε μνζζιέκεξ πχνεξ, ζηζξ μπμίεξ δ ηοπμπμίδζδ ηςκ πνμσυκηςκ ηαζ 

οπδνεζζχκ είκαζ πμθφ δζαδεδμιέκδ ηαζ ζζπονή (εεζιζηά ηαζ ημζκςκζηά), υπςξ βζα πανάδεζβια 

http://www.pi-schools.gr/
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ζηζξ Ζ.Π.Α., δ δζαδζηαζία ηδξ πζζημπμίδζδξ είκαζ πμθφ ζδιακηζηή, ηαεχξ ημ εηπαζδεοηζηυ 

θμβζζιζηυ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζείηαζ απυ πμθθμφξ εηπαζδεοηζημφξ εεζιμφξ (δεδμιέκδξ ηδξ 

απμηέκηνςζδξ ημο εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ) ή αηυιδ ηαζ κα πςθείηαζ ζημ εθεφεενμ 

ειπυνζμ. ηδκ αλζμθυβδζδ ηαζ πζζημπμίδζδ θμζπυκ ημο εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ οπεζζένπεηαζ 

εκδεπμιέκςξ ηαζ έκαξ ελςεηπαζδεοηζηυξ, μζημκμιζηυξ πανάβμκηαξ. Ζ Δθθάδα δεκ έπεζ ιεβάθδ 

αβμνά, αθθά πνυζθαηα, ημ εέια έπεζ ηεεεί ιε ιζα άθθδ ιμνθή: εεςνχκηαξ, ιε ηδκ εονεία 

έκκμζα, ςξ εηπαζδεοηζηά ηα πενζαάθθμκηα ηα μπμία πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηζξ δζάθμνεξ 

πζζημπμζήζεζξ δελζμηήηςκ επαββεθιαηζημφ ηφπμο (υπςξ μζ πζζημπμζήζεζξ δελζμηήηςκ πνήζδξ 

Ζ.Τ.), ηα ηεθεοηαία έηδ έπεζ επεηηαεεί δ ακάπηολδ ηαζ πνήζδ πενζααθθυκηςκ online 

ιεηεηπαίδεοζδξ/επζιυνθςζδξ/ηαηάνηζζδξ αθθά ηαζ αλζμθυβδζδξ. Καεχξ ημ ζπεηζηυ 

μζημκμιζηυ δζαηφαεοια είκαζ ζδιακηζηυ, οπάνπεζ ιζα ζπεηζηή δζαιάπδ πμο ζπεηίγεηαζ ηυζμ ιε 

ηδκ αλζμπζζηία ηαζ πμζυηδηα ηςκ πενζααθθυκηςκ αοηχκ, υζμ ηαζ ιε ημ βεκζηυηενμ πνυαθδια 

ηδξ ειπμνζηήξ ημοξ πνήζδξ. Σέθμξ, εα πνέπεζ κα ακαθενεεί υηζ δ ακάπηολδ ημο θεβυιεκμο 

Web2.0, έπεζ εοκμήζεζ ηδκ ακάπηολδ δζαδζηαζζώκ ημζκςκζημύ παναηηήνα αηυιδ ηαζ ζηδκ 

αλζμθυβδζδ ημο εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ ηαζ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πενζααθθυκηςκ. Έηζζ, ζε 

πχνεξ υπςξ μζ Ζ.Π.Α., αθθά ηαζ δζεεκχξ, έπεζ ακαπηοπεεί έκα εονφ δίηηομ απυ sites, μιάδεξ ιε 

εζδζηυ εκδζαθένμκ, επζηνμπέξ ειπεζνμβκςιυκςκ, εζδζηέξ οπδνεζίεξ ηαζ άθθεξ πδβέξ, μζ μπμίεξ 

αλζμθμβμφκ εηπαζδεοηζηά πνμσυκηα (ηαζ θμβζζιζηά ή εηπαζδεοηζηά πενζαάθθμκηα) ααζζγυιεκα 

ηαηά ηφνζμ θυβμ ζηδ βκχιδ ηςκ πνδζηχκ. ημ Γζαδίηηομ οπάνπμοκ πμθθμί ζζημπχνμζ ιε 

αλζμθμβήζεζξ εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ. Παναηίεεκηαζ μνζζιέκεξ δζεοεφκζεζξ πμο πανέπμκηαζ 

ζημ http://school.discoveryeducation.com/schrockguide/sci-tech/scicom.html.  

 
 «Δξγαιεία» γηα ηελ αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ 

 Childrens' Software Revue: Software Evaluation Instrument 

(http://www.childrenssoftware.com/rating.html) 

 Criteria for Evalutating Computer Courseware                                          

(http://rilw.itim-cj.ro/99/papers/Perniu.html)  

 Eau Claire (WI) Area School District: Software Evaluation Form 

(www.ecasd.k12.wi.us/techprodev/SHAC/Software_Evaluation1.doc)  

 Educator's Guide for Evaluating Software                         

(http://www.ncrel.org/tech/claims/) 

 ESL Software Evaluation Form                                                                            

http://www.education.ky.gov/users/otl/Textbooks/EvalForms/ESL_EvalFrom_2005-

2011.pdf) 

 ISTE: Educational Software Evaluation Form 

(http://www.iste.org/inhouse/nets/cnets/teachers/web/t_form_software-eval.html)  

 Kathy Schrock's Software Evaluation Form 

(http://kathyschrock.net/1computer/page4.htm)  

 Software Evaluation Form 

(http://seamonkey.ed.asu.edu/emc300/software/evalform.html) 

 Waynesville (MO) Schools: Software Evaluation Form 

(http://waynesville.k12.mo.us/fileadmin/wps/home/District/Media/software_eval_form.

pdf) 

http://school.discoveryeducation.com/schrockguide/sci-tech/scicom.html
http://www.childrenssoftware.com/rating.html
http://www.ncrel.org/tech/claims/
http://www.iste.org/inhouse/nets/cnets/teachers/web/t_form_software-eval.html
http://kathyschrock.net/1computer/page4.htm
http://seamonkey.ed.asu.edu/emc300/software/evalform.html
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 Webquest on Software Evaluation 

(http://jwilson.coe.uga.edu/EMT668/EMAT6680.F99/Glazer/softeval/index.html) 

Ηζηνρώξνη γηα ηελ αμηνιόγεζε Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ 

 All Star Review                                                                      

(http://www.allstarreview.com/) 

 California Learning Resource Network                                                  

(http://clrn.org/home/) 

 Multimedia & Internet@Schools : Product Reviews in Brief 

(http://www.internetatschools.com/ ) 

 School House Software Review (http://worldvillage.com/category/games/educational-

software)  

 Superkids Software Reviews                                                  

(http://www.superkids.com/) 

 Through the Glass Wall             

(http://mathequity.terc.edu/gw/html/TERCTimespaper.html) 

 Nova Scotia Software Evaluation Reports                   

(http://lrt.ednet.ns.ca/softeval.shtml) 

 Ohio SchoolNet Software Review Project 

(http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED420506.pdf ) 

 ReviewZone: CD-ROM Reviews                                       

(http://www.thereviewzone.com/) 

Πνζκ απυ ηδκ ακαθοηζηυηενδ πανμοζίαζδ ηςκ ηαηδβμνζχκ εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ ηαζ 

εηπαζδεοηζηχκ παναβυκηςκ, εα πνέπεζ κα οπμβναιιίζμοιε ημ βεβμκυξ υηζ δ ζπεηζηή 

πμθοπθμηυηδηα ημο εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ δεκ επζηνέπεζ πάκημηε μφηε ηδκ ιμκμζήιακηδ 

ηαηδβμνζμπμίδζδ, μφηε ηδκ απυθοηδ αλζμθυβδζδ. Σα υνζα ακάιεζα ζηζξ δζάθμνεξ ηαηδβμνίεξ 

ηαζ ζηα ηνζηήνζα αλζμθυβδζδξ ιενζηέξ θμνέξ δεκ είκαζ ανημφκηςξ ζαθή ηαζ είκαζ εκδεπυιεκμ δ 

αλζμθυβδζδ εκυξ θμβζζιζημφ κα ιδκ είκαζ απμθφηςξ αηνζαήξ ηαζ δ ηαηδβμνζμπμίδζή ημο 

ηεθείςξ αζαθήξ (βζα πανάδεζβια έκα θμβζζιζηυ κα πνδζζιμπμζείηαζ ιε ηεθείςξ δζαθμνεηζημφξ 

ηνυπμοξ ηαζ έηζζ κα οπάβεηαζ ηαοημπνυκςξ ζε πενζζζυηενεξ απυ ιζα ηαηδβμνίεξ).Άνα δ 

ηαηδβμνζμπμίδζδ ημο θμβζζιζημφ δεκ πνέπεζ κα εεςνδεεί ςξ ιζα δζαίνεζδ ζε αιμζααία 

απμηθεζυιεκεξ μιάδεξ, αθθά ιάθθμκ ςξ ιζα πενζβναθή ηθάζεςκ δοκαημηήηςκ. Καη‘ αοηυκ ημκ 

ηνυπμ, έκα θμβζζιζηυ πμο ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ηαηά πμθθμφξ δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ εα 

εεςνείηαζ ακηίζημζπα υηζ ακηζζημζπεί ζε πενζζζυηενεξ απυ ιζα ηαηδβμνίεξ – δ εεχνδζδ αοηή 

θαίκεηαζ κα είκαζ πζμ νεαθζζηζηή – πζμ ημκηά ζηδ ζφβπνμκδ πναβιαηζηυηδηα – ηαζ πζμ 

θεζημονβζηή. Ακάθμβα ζζπφμοκ ηαζ βζα ηα ηνζηήνζα αλζμθυβδζδξ ημο εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ 

– ηα μπμία εκδεπμιέκςξ δε ιπμνμφκ πάκημηε κα εθανιμζημφκ ιε απυθοηδ αηνίαεζα ηαζ 

εβηονυηδηα ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ, ή δεκ πενζθαιαάκμοκ εθανιμβέξ πμθφ ζφβπνμκεξ (βζα 

πανάδεζβια, δε θαίκεηαζ κα έπεζ ακαπηοπεεί έκα πθήνεξ, δζελμδζηυ ζφζηδια αλζμθυβδζδξ 

θμβζζιζημφ/πενζααθθυκηςκ βζα ημ mobile learning).  

 

http://jwilson.coe.uga.edu/EMT668/EMAT6680.F99/Glazer/softeval/index.html
http://www.allstarreview.com/
http://clrn.org/home/
http://www.superkids.com/
http://lrt.ednet.ns.ca/softeval.shtml
http://www.thereviewzone.com/
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7.1 Καηεγνξηνπνίεζε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ 

Σμ ααζζηυ ενχηδια ζηδκ ηαηδβμνζμπμίδζδ ημο Δηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ είκαζ δ μιάδα ηςκ 

ηνζηδνίςκ πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ αηνζαχξ βζα ηδκ ηαηδβμνζμπμίδζδ. Γζα πανάδεζβια, εα 

ιπμνμφζακ κα οπάνπμοκ ηνζηήνζα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ πμζμξ (μ ιαεδηήξ ή μ δζδάζηςκ) έπεζ 

ημκ έθεβπμ ζηδ πνήζδξ εκυξ εηπαζδεοηζημφ πενζαάθθμκημξ (ακ είκαζ ιαεδημηεκηνζηυ ή 

δαζηαθμηεκηνζηυ). ε άθθεξ πενζπηχζεζξ, υπςξ δ εεςνία ηςκ Mindηools – κμδηζηχκ 

ενβαθείςκ – o (D. Jonassen 2000) εεςνεί υηζ ηα θμβζζιζηά ιπμνμφκ ηαζ πνέπεζ κα θεζημονβμφκ 

ςξ ενβαθεία ζηδκ οπδνεζία ημο ιαεδηή πνμηεζιέκμο αοηυξ κα ακαπηφλεζ ηνζηζηή ζηέρδ 

. Δίκαζ θακενυ υηζ ζηδκ ηαηδβμνία αοηχκ ηςκ θμβζζιζηχκ ιπμνμφκ κα πενζθδθεμφκ θμβζζιζηά 

βζα δζάθμνα βκςζηζηά ακηζηείιεκα, βζα δζαθμνεηζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ααειίδεξ ηαζ ιε 

δζαθμνεηζηά ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά. 

Έπμοκ πνμηαεεί δζάθμνεξ μιάδεξ ηνζηδνίςκ. Γομ απυ ηζξ πθέμκ δζαδεδμιέκεξ (βζα πανάδεζβια, 

Β. Κυιδξ, 2004, ζεθίδεξ 112-134) είκαζ δ ηαηδβμνζμπμίδζδ ιε αάζεζξ ηζξ οπμηείιεκεξ εεςνίεξ 

ιάεδζδξ ηαζ ηζξ ζοκεπαβόιεκεξ δζδαηηζηέξ πναηηζηέξ ηαζ δ ηαηδβμνζμπμίδζδ ιε αάζδ ηζξ 

ηεπκμθμβίεξ ακάπηολδξ ηαζ ηα παζδαβςβζηά νεύιαηα.  ηδκ πνχηδ δζαηνίκμοιε ηα εηπαζδεοηζηά 

θμβζζιζηά ζηζξ ελήξ ηαηδβμνίεξ: 

 Καεμδδβμφιεκδξ (απυ ημ ζφζηδια) δζδαζηαθίαξ – δζδαζηαθίαξ (tutorials) – πναηηζηήξ 

ηαζ εηβφικαζδξ (πμο ζηδνίγμκηαζ ηονίςξ ζε εεςνίεξ ιάεδζδξ ζοιπενζθμνζηέξ ηαζ βκςζηζηέξ) 

 Καεμδδβμφιεκδξ ακαηάθορδξ ηαζ δζενεφκδζδξ (πμο ζηδνίγμκηαζ ηονίςξ ζε εεςνίεξ 

ιάεδζδξ βκςζηζηέξ ηαζ ημκζηνμοηηζαζζηζηέξ) 

 Έηθναζδξ, επζημζκςκίαξ, οκενβαζίαξ, Γδιζμονβίαξ (πμο ζηδνίγμκηαζ ηονίςξ ζε 

εεςνίεξ ιάεδζδξ ημκζηνμοηηζαζζηζηέξ ηαζ ημζκςκζημπμθζηζζηζηέξ). 

 

ηδ δεφηενδ δζαηνίκμοιε ηα εηπαζδεοηζηά θμβζζιζηά ζηζξ ελήξ ηαηδβμνίεξ: 

 

 Λμβζζιζηά ζηα μπμία ημ πθδνμθμνζηυ ζφζηδια θεζημονβεί ςξ «δάζηαθμξ» 

 Λμβζζιζηά ζηα μπμία ημ πθδνμθμνζηυ ζφζηδια θεζημονβεί ςξ «ιαεδηήξ» 

 Λμβζζιζηά ζηα μπμία ημ πθδνμθμνζηυ ζφζηδια θεζημονβεί ςξ «ζοκενβάηδξ» ημο ιαεδηή 

ή ςξ ενβαθείμ ιάεδζδξ. 

 

ηζξ ηαηδβμνίεξ πμο ακαθένμκηαζ παναηάης, αημθμοεείηαζ ιζα ιζηηή ηαηδβμνζμπμίδζδ. 

Πενζθαιαάκμκηαζ ηαηδβμνίεξ ιε δζάθμνα ηνζηήνζα ηαζ υπζ ιυκμ ηα εηπαζδεοηζηά θμβζζιζηά ηαζ 

πενζαάθθμκηα, αθθά ηαζ ηα πζμ δζαδεδμιέκα πενζαάθθμκηα βζα ηδ δδιζμονβία ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ θμβζζιζηχκ ηαζ πενζααθθυκηςκ. Σμ ααζζηό ηνζηήνζμ πμο πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδ 

ζοβηνόηδζδ δ εεώνδζδ ηαζ πανμοζίαζδ ιζαξ ηαηδβμνίαξ, είκαζ δ ύπανλδ εκόξ ανζειμύ 

θμβζζιζηώκ ή πενζααθθόκηςκ ιε ιζα ημζκή πνμαθδιαηζηή ή έκα ημζκό παναηηδνζζηζηό, ημ μπμίμ 

κα είκαζ ζδιακηζηό από δζδαηηζηή/ιαεδζζαηή άπμρδ. Οζ παναηζεέιεκμζ οπενδεζιμί 

παναπέιπμοκ ζοκήεςξ ζηδκ ανπζηή ζζημζεθίδα ημο ακηίζημζπμο θμβζζιζημφ ή πενζαάθθμκημξ 

ηαζ υπζ ζε δεοηενεφμοζεξ (υπςξ βζα πανάδεζβια ζζημζεθίδεξ ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο – 

αοηέξ ακαθένμκηαζ πθήνςξ ζε άθθδ οπμεκυηδηα ιένμξ). Γε βίκεηαζ δζάηνζζδ ακάιεζα ζε 

θμβζζιζηά πμο θεζημονβμφκ ζε ιειμκςιέκμοξ Ζ.Τ., (stand alone), ζε εθανιμβέξ πμο 

θεζημονβμφκ δζηηοαηά ηαζ ζε εθανιμβέξ πμο θεζημονβμφκ online. Mενζηέξ απυ ηζξ πθέμκ 

ζοκήεεζξ ηαηδβμνίεξ θμβζζιζημφ είκαζ μζ ελήξ: 
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 Λμβζζιζηά ηαζ πενζαάθθμκηα πμο θεζημονβμφκ ςξ απθέξ πδβέξ πθδνμθυνδζδξ. Σμ ίδζμ ημ 

Γζαδίηηομ, ιπμνεί κα εεςνδεεί ςξ ιζα πδβή πθδνμθμνζχκ. Χζηυζμ οθίζηακηαζ ηαζ εζδζηυηενεξ 

άθθεξ πδβέξ πθδνμθυνδζδξ είηε ζημ Γζαδίηηομ μνβακςιέκεξ ιε ιμνθή «εβηοηθμπαίδεζαξ», 

θελζηχκ, εονεηδνίςκ, «εδζαονχκ» (ιε πθέμκ βκςζηή ηδ wikipedia, http://www.wikipedia.org), 

αάζεςκ δεδμιέκςκ (βζα πανάδεζβια, http://www.eric.ed.gov/), ρδθζαηχκ αζαθζμεδηχκ, 

ελεζδζηεοιέκςκ ποθχκ ή αηυιδ ηαζ ιε ηδ ιμνθή εειαηζηχκ ή ελεζδζηεοιέκςκ ζζημπχνςκ (βζα 

πανάδεζβια: http://www.aace.org ηαζ http:// www.iste.org). Τπάνπμοκ έκαξ πμθφ ζδιακηζηυξ 

αζνειυξ ζπεηζηχκ πδβχκ πθδνμθμνζχκ ηαζ πθδνμθυνδζδξ ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα (ζηδκ 

Δθθάδα ηαζ ηδκ Κφπνμ). Πανυιμζεξ είκαζ ηαζ μζ online οπδνεζίεξ ζοζηδιαηζηήξ ή 

πενζζηαζζαηήξ απμδεθηίςζδξ εηπαζδεοηζηχκ κέςκ (βζα πανάδεζβια: http://www.apo.gr ). 

διακηζηά ζημζπεία ζε αοηέξ ηζξ πδβέξ απμηεθμφκ δ εοημθία πνυζααζδξ, δ «ζηυπεοζδ» ηδξ 

πθδνμθμνίαξ (υπςξ βζα πανάδεζβια portals ιε απμηθεζζηζηά εηπαζδεοηζηυ πενζεπυιεκμ), δ 

μνβάκςζδ, δ «δυιδζδ» ηδξ πθδνμθμνίαξ ηαζ δ «δζδαηηζηή πνυεεζδ» ηδξ, δ εοημθία 

ακαγήηδζδξ ηαζ εκημπζζιμφ πθδνμθμνζχκ, ημ ηυζημξ (μζημκμιζηυ) πνυζααζδξ ηαζ πνήζδξ ηδξ 

πθδνμθμνίαξ, ημ εφνμξ ηαζ ημ αάεμξ ηδξ πθδνμθμνίαξ, δ εβηονυηδηα ηδξ πθδνμθμνίαξ ηαζ δ 

δοκαηυηδηα επζηαζνμπμίδζδξ, ακακέςζδξ ηδξ πθδνμθμνίαξ. 

 

 Λμβζζιζηά βζα δζδαζηαθία (tutorials, δζδαηηζζιζηά). Απμηεθμφκ ιζα πμθφ δζαδεδμιέκδ 

ηαηδβμνία θμβζζιζημφ. Πμθθέξ θμνέξ δεκ έπμοκ απμηθεζζηζηά ζπμθζηή πνήζδ ηαζ έηζζ 

οπάνπμοκ πμθθά ζημ εθεφεενμ ειπυνζμ (βζα πανάδεζβια πνμμνζγυιεκα βζα παζδζά πνμζπμθζηήξ 

δθζηίαξ ή ιε πενζεπυιεκμ ηαθθζηεπκζηυ, αθζενςιέκμ ζε ιεβάθα ιμοζεία ή ζε ζοβηεηνζιέκμοξ 

ηαθθζηέπκεξ). Σοπζηυ πανάδεζβια απμηεθεί ημ online «ζπμθείμ» βζα ημκ πνμβναιιαηζζιυ ημο 

Γζαδζηηφμο ιε δεηάδεξ δζαθμνεηζηχκ ιαεδιάηςκ (http://www.w3schools.com).   

 

 Πενζαάθθμκηα πναηηζηήξ ηαζ εηβφικαζδξ (drill and practice). Πνυηεζηαζ βζα ηα πζμ 

δδιμθζθή ηαζ δζαδεδμιέκα εηπαζδεοηζηά πνμβνάιιαηα – ίζςξ βζαηί είκαζ ηα απθμφζηενα ζηδκ 

ηαηαζηεοή ημοξ ή βζαηί εφημθα ιπμνμφκ κα πανμοζζάζμοκ ηάπμζμο είδμοξ «απμηεθέζιαηα» 

(αεθηίςζδξ ζοβηεηνζιέκςκ δελζμηήηςκ). Θα ιπμνμφζε ηακείξ κα ζζπονζζηεί υηζ έκα ιεβάθμ 

ιένμξ ηςκ ειπμνζηχκ εηπαζδεοηζηχκ θμβζζιζηχκ οπάβμκηαζ ζηδκ ηαηδβμνία αοηή (βζα 

πανάδεζβια http://www.superkids.com/aweb/tools/math/). ε μνζζιέκεξ ιάθζζηα βκςζηζηέξ 

πενζμπέξ ζηζξ μπμίεξ δ απμικδιυκεοζδ παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ (υπςξ δ Βζμθμβία ή δ Ηζημνία), 

ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ μζ αζηήζεζξ πναηηζηήξ ηαζ εηβφικαζδξ πενζθαιαάκμοκ ηονίςξ 

ενςηήζεζξ πμθθαπθήξ επζθμβήξ – βζα πανάδεζβια οπάνπμοκ ζοζηήιαηα επζθμβήξ ηαζ 

δζαιυνθςζδξ ενςηήζεςκ πμο ζηδνίγμκηαζ ζε ιεβάθεξ αάζεζξ δεδμιέκςκ ηαζ δδιζμονβμφκ ηεζη 

εθέβπμο βκχζεςκ βζα θμζηδηέξ ζαηνζηήξ ηαζ οπμρδθίμοξ ζαηνζηχκ ζπμθχκ – πμθθέξ απυ ηζξ 

μπμίεξ είκαζ online. οκήεςξ οπάνπεζ ηαηαβναθή ηδξ πνμυδμο ηςκ ζπμοδαζηχκ, ελάζηδζδ βζα 

αεθηίςζδ ηςκ πνυκςκ ηαζ ιζα ζεζνά πνυζεεηςκ δοκαημηήηςκ βζα ηδκ ηαθφηενδ πνμβφικαζδ 

ηαζ ελάζηδζδ ηςκ ζπμοδαζηχκ. ε μνζζιέκα απυ ηα πζμ πνμδβιέκα ζοζηήιαηα ηδξ ηαηδβμνίαξ 

αοηήξ, δ ελάζηδζδ ηαζ πνμβφικαζδ ιπμνεί κα είκαζ «ηαεμδδβμφιεκδ» απυ ημ ζφζηδια (ημ 

μπμίμ παίγεζ έκα νυθμ e-ιέκημνα ή ρδθζαημφ εζδζημφ). 

 

http://www.eric.ed.gov/
http://www.aace.org/
http://www.iste.org/
http://www.apo.gr/
http://www.w3schools.com/
http://www.superkids.com/aweb/tools/math/
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 Πενζαάθθμκηα δζαπείνζζδξ πμθοιεζζημφ οθζημφ ηαζ δδιζμονβίαξ απθχκ εθανιμβχκ 

πανμοζίαζδξ. ηδκ ηαηδβμνία αοηή εκηάζζμκηαζ απθά πενζαάθθμκηα πανμοζίαζδξ, υπςξ ημ 

Impress ή ημ PowerPoint. 

 

 Πενζαάθθμκηα πνμζμιμίςζδξ. Σα πενζαάθθμκηα αοηά έπμοκ βκςνίζεζ πμθφ ιεβάθδ 

ακάπηολδ ηαεχξ μζ πνμζμιμζχζεζξ είκαζ πθέμκ πμθφ νεαθζζηζηέξ. ε πμθθέξ πενζπηχζεζξ (βζα 

πανάδεζβια: ελμιμζςηέξ πηήζεςξ) δ πνμζμιμίςζδ πενζθαιαάκεζ ηαζ εζδζηή οπμδμιή, αθθά ζε 

άθθεξ πενζπηχζεζξ δ πνμζμιμίςζδ πναβιαημπμζείηαζ ελ μθμηθήνμο ζηδκ μευκδ ημο Ζ.Τ. 

(ζαηνζηέξ επειαάζεζξ ζημ: http://www.newmediamedicine.com/forum/content/ ηαζ virtual ημιή 

ααηνάπμο βζα ημ ιάεδια ηδξ Βζμθμβίαξ  

http://dissect.froguts.com/). Tα πενζαάθθμκηα εζημκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ (Virtual reality), 

επζηνέπμοκ ηδκ πνμζμιμίςζδ πενζααθθυκηςκ ιε πζζηυηδηα ορδθμφ ααειμφ (πάνδ ζε εζδζηυ 

ελμπθζζιυ). Δπζηνέπμοκ αηυιδ ηαζ ηδκ πνμζμιμίςζδ πενζααθθυκηςκ πμο δεκ οθίζηακηαζ – 

ηςκ μπμίςκ υιςξ είκαζ δζαεέζζιδ δ πενζβναθή ή μζ «πνμδζαβναθέξ». Σα πενζαάθθμκηα 

πνμζμιμίςζδξ επζηνέπμοκ ζοπκά ηδκ ακάπηολδ ζηναηδβζηχκ επίθοζδξ πνμαθδιάηςκ (problem 

solving) ηαζ οπμζηδνίγμοκ, ηαηά ηακυκα, ηζξ δζενεοκδηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. 

 

 ηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ ιε ηζξ πνμζμιμζχζεζξ (έκα αήια πζμ πένα ίζςξ) απμηεθμφκ ηα 

θμβζζιζηά ηαζ πενζαάθθμκηα δζαπείνζζδ πναβιαηζηχκ ενβαζηδνίςκ ή επελενβαζίαξ 

πναβιαηζηχκ δεδμιέκςκ (βζα πανάδεζβια 

 http://passporttoknowledge.com/hst/video/video3s.html ή ζοζηήιαηα ελ απμζηάζεςξ 

δζαπείνζζδξ νμιπμηζηχκ αναπζυκςκ ή άθθςκ μκημηήηςκ).  

 

 Δνβαθεία βεκζηήξ πνήζδξ: εηηυξ απυ ηζξ εηπαζδεοηζηέξ πνήζεζξ ηςκ θεβμιέκςκ «βεκζηχκ 

εθανιμβχκ» (εθανιμβχκ βναθείμο), οθίζηακηαζ ηαζ θμβζζιζηά απθμπμζδιέκα, ή 

πνμζανιμζιέκα βζα παζδζά, ηα μπμία εηηεθμφκ ακάθμβεξ ενβαζίεξ. Γζα πανάδεζβια οπάνπμοκ 

θμβζζιζηά πμο θεζημονβμφκ ιε ηδ θμβζηή ηςκ αάζεςκ δεδμιέκςκ (θμβζζιζηυ Σabletop ηαζ 

Tabletop Jr. http://www.smartkidssoftware.com/lcdlec3.htm), ή αηυιδ ηαζ θμβζζιζηά βζα ηδκ 

μνβάκςζδ ζδεχκ, projects (http://cmap.ihmc.us/ ηαζ 

http://www.smartdraw.com/specials/concept-map.htm?id=201189 ή 

http://www.inspiration.com/ βζα ακηίζημζπα ειπμνζηά πνμσυκηα) 

 

 Πνμβνάιιαηα δδιζμονβζηυηδηαξ ηαζ θακηαζίαξ. Πενζθαιαάκμκηαζ πνμβνάιιαηα ηα 

μπμία οπμζηδνίγμοκ δ δδιζμονβζηυηδηα ηςκ παζδζχκ – ή ηαζ ηςκ εκδθίηςκ. Ζ δδιζμονβζηυηδηα 

αοηή ιπμνεί κα ζπεηίγεηαζ ιε υθεξ ηζξ ιμνθέξ βναπημφ θυβμο (αθήβδζδ, πμίδζδ ή άθθδ), ηδκ 

ηαθθζηεπκζηή δδιζμονβία (γςβναθζηή, ιμοζζηή, αίκηεμ,..). Σοπζηά πνμβνάιιαηα αοηήξ ηδξ 

ηαηδβμνίαξ είκαζ ημ KidPix (θμβζζιζηυ βζα ηδ γςβναθζηή 

http://www.hereinreality.com/babies/paint/, αθθά ηαζ ζηδ wikipedia: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kid_Pix), ημ εθθδκζηυ παηέημ «Πήβαζμξ» 

(http://www.cc.uoa.gr/~araptis/Home.html), ημ HyperStudio  

(http://www.mackiev.com/hyperstudio/index.html) ηαζ, ζε ηάπμζμ ιέηνμ, ημ ακάθμβμ ημο  

(αθθά πζμ ζφκεεημ) Microworlds (http://www.microworlds.com/solutions/mwex.html). Σα δομ 

αοηά ηεθεοηαία θμβζζιζηά (εη ηςκ μπμίςκ ημ Microworlds έπεζ ήδδ ελεθθδκζζηεί ηαζ 

http://passporttoknowledge.com/hst/video/video3s.html
http://www.smartkidssoftware.com/lcdlec3.htm
http://cmap.ihmc.us/
http://www.smartdraw.com/specials/concept-map.htm?id=201189
http://www.inspiration.com/
http://www.mackiev.com/hyperstudio/index.html
http://www.microworlds.com/solutions/mwex.html


Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηψλ Σεχρνο 1:  ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

ΔΑΗΣΤ - Σνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΣΔΚ) 363/488 

πνμςεήεδηε ζηα ζπμθεία), ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ επίζδξ υηζ ακήημοκ ηαζ ζηδκ ηαηδβμνία 

ηςκ πενζααθθυκηςκ δδιζμονβίαξ πμθοιεζζηχκ εθανιμβχκ. Δίκαζ ζαθέξ υιςξ υηζ πνυεεζδ ηςκ 

ηαηαζηεοαζηχκ είκαζ κα αάθμοκ ημ ιαεδηή ζηδ εέζδ ημο δδιζμονβμφ (ηαζ υπζ ιυκμ ημο 

πνήζηδ) ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ ζοιπενζεθήθεδζακ ζηδκ ηαηδβμνία αοηή. 

 

 Ακμζπημί ιζηνυημζιμζ. Απμηεθμφκ ηδκ ηαηδβμνία θμβζζιζηχκ πμο είκαζ μζ πθέμκ 

δζενεοκδιέκμζ ηαζ εεςνμφκηαζ, απυ πμθθμφξ ενεοκδηέξ, ςξ ηα πθέμκ ζδιακηζηά εηπαζδεοηζηά 

θμβζζιζηά. ηδκ ηαηδβμνία αοηή εκηάζζμκηαζ ιενζηά βκςζηά θμβζζιζηά Γοκαιζηήξ 

Γεςιεηνίαξ (Cabri, Geometer‘s Sketchpad), Άθβεαναξ ηαζ Ανζειδηζηήξ (FunctionProbe ηαζ 

Excel), Φοζζηήξ (Interactive Physics), ιμκηεθμπμίδζδξ (Modellus), υπςξ ηαζ δ βθχζζα Logo 

ηαζ μζ ηθάδμζ ηδξ. Σα θμβζζιζηά αοηή ηδξ ηαηδβμνίαξ είκαζ ηα πθέμκ δζαδεδμιέκα δζεεκχξ (ςξ 

ηαηδβμνία θμβζζιζηχκ). Οζ ιζηνυημζιμζ απμηεθμφκ ακμζπηά πενζαάθθμκηα ζηα μπμία 

οθίζηακηαζ ιενζηέξ ααζζηέξ μκηυηδηεξ (υπςξ δ πεθχκα ηδξ Lego ή ημ «Δοηθείδεζμ» επίπεδμ 

ηδξ Γεςιεηνίαξ) ηαζ μ πνήζηδξ ιπμνεί κα δδιζμονβήζεζ ex nihilo ή ζοκδοαζηζηά, ζοκεεηζηά, 

κέεξ μκηυηδηεξ, κέα «ακηζηείιεκα», κα δδιζμονβήζεζ επίζδξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ ακηζηεζιέκςκ 

ηαζ κα ιεθεηήζεζ ηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ ημοξ. Τπάνπεζ ιζα ζπεηζηά εηηεηαιέκδ αζαθζμβναθία 

βφνς απυ ηα ζπεηζηά εέιαηα. ηδκ ίδζα ίζςξ ηαηδβμνία εα πνέπεζ κα εκηάλμοιε ηαζ ηα 

πνμσυκηα (θμβζζιζημφ αθθά ηαζ οθζημφ – hardware) ηδξ εηπαζδεοηζηήξ νμιπμηζηήξ, εκυξ ηθάδμο 

μ μπμίμξ έπεζ βκςνίζεζ ιεβάθδ ακάπηολδ ηα ηεθεοηαία πνυκζα (βζα πανάδεζβια: 

http://mindstorms.lego.com/ ηαζ ζπεηζηή ανενμβναθία: Κ. Καβηάκδ η. ά. "Μία Μεθέηδ 

Πενίπηςζδξ ηδξ Γζδαζηαθίαξ ημο Πνμβναιιαηζζιμύ ζηδ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ ιε ηα 

LEGO Mindstorms", On-line Πναηηζηά 3μο Πακεθθήκζμο οκέδνζμο "Ζ Γζδαηηζηή ηδξ 

Πθδνμθμνζηήξ" ζημ http://www.etpe.gr). Ζ εηπαζδεοηζηή νμιπμηζηή, ζδζαζηένςξ εηείκδ πμο 

ζοκδοάγεζ ηαηαζηεοή ηαζ πνμβναιιαηζζιυ αοηυιαηςκ ιδπακζζιχκ ηαζ νμιπυη (ζε 

ακηζδζαζημθή ιε ηα πνμζμιμζμφιεκα νμιπυη ζηδκ μευκδ ημο Ζ.Τ., ιέζς ελεζδζηεοιέκμο 

θμβζζιζημφ), ελ αζηίαξ ηδξ θφζδξ ηδξ απμηεθεί έκακ πμθφ ζδζαίηενμ ηθάδμ εθανιμβήξ ηςκ ΣΠΔ 

ζηδκ εηπαίδεοζδ, ηαεχξ ζοκδοάγεζ πμθθέξ επζζηδιμκζηέξ πενζμπέξ (ιαεδιαηζηά, 

πνμβναιιαηζζιυ, ιδπακμθμβία, θοζζηή,…) ηαζ βκςνίγεζ ζδζαίηενδ ακάπηολδ ηα ηεθεοηαία 

πνυκζα. 

 

 Λμβζζιζηά ηαζ εηπαζδεοηζηά πενζαάθθμκηα επζημζκςκίαξ. Ζ επζημζκςκία ιέζς ημο 

Γζαδζηηφμο ζε δζάθμνεξ ιμνθέξ (e-mail, πθμήβδζδ ιε θοθθμιεηνδηέξ, εζηυκεξ, αίκηεμ ηαζ ήπμξ 

ιέζς Γζαδζηηφμο) απμηεθμφκ ηζξ πζμ δδιμθζθείξ απυ ηζξ εθανιμβέξ ηςκ ΣΠΔ – αοηυ ζζπφεζ ηαζ 

βζα ηδκ Δηπαίδεοζδ. ηδ βεκζηή αοηή ηαηδβμνία εκηάζζμκηαζ θμβζζιζηά ηαζ πενζαάθθμκηα 

πμθθχκ οπμηαηδβμνζχκ. Ακαθένμκηαζ ιενζηέξ ζδζαίηενα ζδιακηζηέξ: 

Λμβζζιζηά δζεοηυθοκζδξ ηδξ πνυζααζδξ: ζηδκ ηαηδβμνία αοηή οπάβμκηαζ εζδζηά θμβζζιζηά, 

ενβαθεία ηαζ πενζαάθθμκηα ηα μπμία δζεοημθφκμοκ ηδκ πνυζααζδ ζε ρδθζαημφξ πυνμοξ ζε 

άημια ιε ζδζαίηενεξ ακάβηεξ. Χξ απθυ πανάδεζβια ακαθένμκηαζ ηα θμβζζιζηά ηα  μπμία 

επζηνέπμοκ ηδκ αοηυιαηδ ιεβέεοκζδ ηςκ παναηηήνςκ πμο ειθακίγμκηαζ ζηδκ μευκδ 

(ακελάνηδηα απυ ηδκ εζςηενζηή ημοξ ακαπανάζηαζδ) πνμηεζιέκμο κα δζεοημθοκεμφκ άημια ιε 

εθαηηςιέκδ υναζδ. ηδκ ίδζα ίζςξ ηαηδβμνία πνέπεζ κα πενζθδθεμφκ ηαζ μζ αοηυιαημζ 

ιεηαβθςηηζζηέξ ζζημζεθίδςκ, μζ μπμίμζ ιεηαηνέπμοκ ηα πενζεπυιεκα ζζημπχνςκ απυ έκα 

http://www.etpe.gr/
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βθςζζζηυ πενζαάθθμκ ζε έκα άθθμ, επζηνέπμκηαξ έηζζ ηδκ πνυζααζδ ζηδκ πθδνμθμνίαξ ζε 

άημια ιε δζαθμνεηζηέξ βθςζζζηέξ ηαηααμθέξ ηαζ δοκαηυηδηεξ. 

Λμβζζιζηά επζημζκςκίαξ ηαζ πνυζααζδξ ζε ηαηακειδιέκμοξ ρδθζαημφξ πυνμοξ. Τπάνπεζ ιζα 

ακελάκηθδηδ πμζηζθία θμβζζιζηχκ βζα πνυζααζδ ζημ Γζαδίηηομ, δ μπμία έπεζ δζελμδζηχξ 

ακαθοεεί ζε άθθδ εκυηδηα. Οζ εηπαζδεοηζηέξ πνήζεζξ υθςκ ηςκ ζφβπνμκςκ ζοζηδιάηςκ 

επζημζκςκίαξ (απυ ημ Video On demand ηαζ ημ Skype, ςξ ημ e-mail ηαζ ηα ζοζηήιαηα online 

―ζογδηήζεςκ‖) είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηέξ ηαζ απαζημφκ ιζα ζδζαίηενδ ιεθέηδ. Σα ηεθεοηαία 2 

πνυκζα έπμοκ ακαπηοπεεί πμθφ μζ εηπαζδεοηζηέξ εθανιμβέξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ θεβυιεκμ 

Web2.0 – υπςξ sites ηδξ μκμιαγυιεκδξ «ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ» (social networking) πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε wikis, blogs ηαζ ιζα ζεζνά οπδνεζζχκ κέαξ βεκζάξ (εκδεζηηζηά ακαθένμκηαζ ηα 

sites: http://del.icio.us βζα social bookmarking, http://www.imbee.com/ βζα κεανμφξ ιαεδηέξ 

ηαζ http://kathyschrock.net/web20/ βζα ημοξ εηπαζδεοηζημφξ, αθθά ηαζ ηα εονέςξ 

πνδζζιμπμζμφιεκα sites ΤouTube ηαζ MySpace: http://www.youtube.com/ ηαζ 

http://www.myspace.com/).   

 

 Πενζαάθθμκηα ακάπηολδξ εθανιμβχκ – Πνμβναιιαηζζιυξ ιε βθχζζεξ 

πνμβναιιαηζζιμφ. H ηαηδβμνία αοηή πενζθαιαάκεζ ηα πενζαάθθμκηα ακάπηολδξ 

εηπαζδεοηζηχκ εθανιμβχκ, υπςξ μζ «ηοπζηέξ» βθχζζεξ πνμβναιιαηζζιμφ (υπςξ δ C++ ή δ  

βθχζζα Java), αθθά ηαζ πενζαάθθμκηα ακάπηολδξ υπςξ ημ Flash 

(http://www.adobe.com/products/flash/). πςξ είκαζ ακαιεκυιεκμ, θαίκεηαζ κα οπάνπεζ έκα 

«ζοκεπέξ θάζια», απυ ηζξ βθχζζεξ πνμβναιιαηζζιμφ, ζε πενζαάθθμκηα ακάπηολδξ υπςξ ημ 

Flash, αθθά ηαζ ημ Ααάηζμ, ή πενζαάθθμκηα υπςξ ημ HyperStudio ηαζ ημ Microworlds. Aηυιδ 

ηαζ θμβζζιζηά πανμοζζάζεςκ, υπςξ ημ Impress ή ημ PowerPoint έπμοκ ιζα οανζδζηή ιμνθή, 

αθμφ επζηνέπμοκ ηδ δδιζμονβία scripts ηαζ επέηηαζδ ηςκ δοκαημηήηςκ ημο πενζαάθθμκημξ (βζα 

πανάδεζβια, ημ PowerPoint   επζηνέπεζ ηδ πνήζδ ηδξ VBA, Visual Basic for Application). 

 

 Ακαθένμκηαζ ηέθμξ υθα ηα είδδ εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ ή ηαηδβμνζχκ εηπαζδεοηζηχκ 

εθανιμβχκ ηαζ πενζααθθυκηςκ ηα μπμία δεκ έπμοκ ακαθενεεί ζηζξ πνμδβμφιεκεξ ηαηδβμνίεξ 

ηαεχξ είκαζ πμφ ζφβπνμκα ηαζ δεκ έπεζ αηυιδ ακαπηοπεεί έκα επανηέξ ζχια ηνζηδνίςκ βζα ηδκ 

ηαηδβμνζμπμίδζδ ημοξ. ε αοηή ηδκ άηοπδ ηαηδβμνία εκηάζζμκηαζ ηα εηπαζδεοηζηά παζπκίδζα 

ηαζ παίβκζα ηαεχξ ηαζ μζ εθανιμβέξ e-learning (πμο είκαζ ζδζαζηένςξ ζδιακηζηέξ ηαζ απαζημφκ 

ιζα ζδζαίηενδ ηαζ πμθφ ακαθοηζηή πνμζέββζζδ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ελ απμζηάζεςξ 

εηπαίδεοζδ) ηαζ m-learning (μζ μπμίεξ είκαζ επανηχξ ακεπηοβιέκεξ αθθά αθμνμφκ ιάθθμκ ημοξ 

εηπαζδεοηζημφξ πανά ημοξ ιαεδηέξ). 

 

 

7.2  Αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ 

Σμ εηπαζδεοηζηυ θμβζζιζηυ ηαζ βεκζηυηενα ηα εηπαζδεοηζηά πενζαάθθμκηα (ζηα μπμία 

πενζθαιαάκμκηαζ μζ οπυθμζπεξ ρδθζαηέξ πδβέξ δζδαηηζημφ οθζημφ, υπςξ μζ ζζημπχνμζ) 

ιπμνμφκ κα αλζμθμβδεμφκ απυ πμθθέξ πθεονέξ. Ακ πνυηεζηαζ «θμβζζιζηυ δζδαζηαθίαξ» 

(tutorial), δδθαδή βζα θμβζζιζηυ πμο πνυηεζηαζ κα πνδζζιμπμζδεεί ζηδ δζδαζηαθία, ημ ιυκμ 

μοζζαζηζηυ απμηέθεζια, ημ ιυκμ πμο έπεζ πναβιαηζηυ εκδζαθένμκ είκαζ αέααζα δ δζδαηηζηή ημο 

http://del.icio.us/
http://www.imbee.com/
http://kathyschrock.net/web20/
http://www.youtube.com/
http://www.myspace.com/
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απμηεθεζιαηζηόηδηα, ημ ιέηνμ ζημ μπμίμ αμδεά ημοξ πνήζηεξ (ιαεδηέξ ή ζπμοδαζηέξ) κα 

«ιάεμοκ ηαθφηενα». Χζηυζμ, δ εηηίιδζδ ημο δζδαηηζημφ απμηεθέζιαημξ είκαζ πμθφ δφζημθδ, 

υπςξ αηνζαχξ είκαζ δφζημθδ δ εηηίιδζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηαζ ηεθζηά ηδξ δζδαηηζηήξ 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ μζμοδήπμηε εηπαζδεοηζημφ οθζημφ ή πνμσυκημξ, υπςξ, βζα πανάδεζβια, 

εκυξ δζδαηηζημφ εβπεζνζδίμο. 

Έκα εηπαζδεοηζηυ θμβζζιζηυ ηαζ βεκζηυηενα έκα εηπαζδεοηζηυ πενζαάθθμκ ιπμνεί κα εηηζιδεεί 

ανπζηά 

Έκα εηπαζδεοηζηυ θμβζζιζηυ ιπμνεί κα εηηζιδεεί ανπζηά απυ ηεπκζηή πθεονά ηαζ κα 

αλζμθμβδεμφκ παναηηδνζζηζηά υπςξ δ αλζμπζζηία ημο, δ «νςιαθευηδηά» ημο, μ ααειυξ 

ακηαπυηνζζδξ ζηζξ πνμδζαβναθέξ ημο, δ δοκαηυηδηα κα ζοκενβάγεηαζ ιε άθθα θμβζζιζηά – 

υπςξ βζα πανάδεζβια ηα ζφβπνμκα πενζαάθθμκηα βναθείμο. Δπίζδξ ιπμνεί κα αλζμθμβδεεί απυ 

ηδκ άπμρδ ημο εκδζαιέζμο, ηδξ δζεπαθήξ: ακ αοηή είκαζ νδηήξ έηθναζδξ, άιεζδξ δζαπείνζζδξ, 

ηάπμζμο άθθμο είδμοξ ή ιεζηηή, ακ είκαζ ζοκεπήξ ηαζ θζθζηή ζημ πνήζηδ. Ακ ημ θμβζζιζηυ έπεζ 

ηάπμζμο είδμοξ πενζεπυιεκμ, ιπμνεί κα ελεηαζηεί δ πμζυηδηα ημο πενζεπμιέκμο (βθχζζα, 

πμθζηζζιζηά ζημζπεία), ημ πυζμ ζφβπνμκμ είκαζ ημ πενζεπυιεκμ ηαζ πυζμ βνήβμνα ιπμνεί κα 

ακακεςεεί.. Φοζζηά, έκα εηπαζδεοηζηυ θμβζζιζηυ πνέπεζ κα εηηζιδεεί ηαηά πνχημκ ηαζ ηονίςξ 

απυ δζδαηηζηή/παζδαβςβζηή άπμρδ. ηδκ επυιεκδ πανάβναθμ παναηίεεκηαζ ακαθοηζηυηενα 

ζημζπεία βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ημο θμβζζιζημφ. 

 

Ακ δ αλζμθυβδζδ μνζζηεί βεκζηά ςξ δ ζοθθμβή, δ ακάθοζδ ηαζ δ ενιδκεία δεδμιέκςκ πμο 

απμζημπμφκ ζηδκ εηηίιδζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ημο ηαζ ηδξ απμδμηζηυηδηαξ ημο 

θμβζζιζημφ (Υ. Πακαβζςηαηυπμοθμξ η. ά, 2003), ηυηε εα πνέπεζ ανπζηά κα πνμζδζμνζζηεί έκα 

βεκζηυηενμ πθαίζζμ βζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ιζαξ ζοζηδιαηζηήξ αλζμθυβδζδξ. Θα πνέπεζ κα 

ελεηαζημφκ ζημζπεία υπςξ ηα αηυθμοεα: 

 Πμζμ είκαζ ημ βεκζηυ εεςνδηζηυ-εκκμζμθμβζηυ πθαίζζμ ηδξ αλζμθυβδζδξ  

 Πμζμζ είκαζ μζ ακηζηεζιεκζημί ζηυπμζ ηδξ αλζμθυβδζδ (ηυζμ ηδξ ηεπκζηήξ, υζμ ηαζ ηδξ 

εηπαζδεοηζηήξ-παζδαβςβζηήξ): βζα πανάδεζβια ακ αλζμθμβείηαζ δ απμηεθεζιαηζηυηδηα 

εκδεπμιέκςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ ή ηαζκμημιζχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ, μ ααειυξ 

ηαηαθθδθυηδηάξ ημο θμβζζιζημφ, μ θυβμξ ηυζημοξ πνμξ απυδμζδ (δζδαηηζηή ή άθθδ απυδμζδ). 

 Πμζμοξ αθμνά δ αλζμθυβδζδ, ιε άθθα θυβζα πμζμζ εα είκαζ μζ ηεθζημί απμδέηηεξ ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ ηδξ αλζμθυβδζδξ 

 Πμζμζ εα απμηεθμφκ ημοξ αλζμθμβδηέξ ηαζ ιε πμζμ ηνυπμ εα επζθεβμφκ μζ αλζμθμβδηέξ 

 Πμζα ηαηδβμνία (ζηναηδβζηή) αλζμθυβδζδξ επζθέβεηαζ: ακαθοηζηή ή ζοκμπηζηή, 

πμζμηζηή, πμζμηζηή, δζεοηνζκζζηζηή, ζοκδοαζιέκδ ηθπ 

 Σμ είδμξ ηδξ αλζμθυβδζδξ πμο επζθέβεηαζ: δζαιμνθςηζηή, ηεθζηή, ενιδκεοηζηή ή 

ζφιθςκδ ιε δζάθμνα άθθα ιμκηέθα, υπςξ ημ ιμκηέθμ Lawton. 

 

Μζα ζοζηδιαηζηή αλζμθυβδζδ ζηδνίγεηαζ θοζζηά ζε ιζα ζεζνά δεδμιέκςκ, ηα μπμία έπμοκ 

ζοθθεβεί ηαζ ηαηαβναθεί, είηε ιε ζοζηδιαηζηυ ηνυπμ (ζηα πθαίζζα ιζαξ ένεοκαξ πμζμηζηήξ ή 

πμζμηζηήξ) είηε ιε ιδ-ζοζηδιαηζηυ ηνυπμ, βζα πανάδεζβια εηηζιχκηαξ ηδκ ειπεζνία ηαζ ηζξ 

πνμζςπζηέξ εκηοπχζεζξ εηπαζδεοηζηχκ, μζ μπμίμζ πνδζζιμπμίδζακ ημ οπυ αλζμθυβδζδ 

θμβζζιζηυ ή εηπαζδεοηζηυ πενζαάθθμκ. Ζ ζοθθμβή δεδμιέκςκ ιπμνεί κα πενζθαιαάκεζ: 

ενςηδιαημθυβζα, ζοκεκηεφλεζξ (δμιδιέκεξ ή αδυιδηεξ), αοημιαημπμζδιέκεξ ιεηνήζεζξ (βζα 
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πανάδεζβια αοηυιαηδ ηαηαβναθή δεδμιέκςκ απυ ημ ίδζμ ημ πενζαάθθμκ, ηδκ χνα ηδξ 

θεζημονβίαξ ημο), ιεθέηεξ πεδίμο – δδθαδή παναηήνδζδ ηαζ ηαηαβναθή ηδξ πνήζδξ ημο 

θμβζζιζημφ ζε ζοκεήηεξ πναβιαηζηήξ πνήζδξ. ηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ εθανιυγμκηαζ πνμθακχξ 

υθεξ μζ ζπεηζηέξ ηεπκζηέξ ηαζ ιέεμδμζ ηδξ πμζμηζηήξ ηαζ πμζμηζηήξ ακάθοζδξ. 

Ζ αλζμθυβδζδ ημο θμβζζιζημφ ιπμνεί κα πενζθαιαάκεζ: 

 Σδκ αλζμθυβδζδ ημο πενζεπμιέκμο – εθυζμκ οθίζηαηαζ. Σμ πενζεπυιεκμ ιπμνεί κα 

εηηζιδεεί απυ πμθθέξ απυρεζξ, υπςξ απυ ηδκ άπμρδ ημο υβημο ημο, ηδξ επζζηδιμκζηήξ 

εβηονυηδηάξ ημο, ηδξ δυιδζδξ ηαζ ηδξ πανμοζίαζήξ ημο, ηδξ πθδνυηδηάξ ημο, ημο ηνυπμο 

πανμοζίαζδξ ημο, ηδξ βθχζζαξ ηαζ ηδξ αζζεδηζηήξ ημο, ηδξ ζοιθςκίαξ ημο ιε ηα πμθζηζζηζηά 

ηαζ ημζκςκζηά δεδμιέκα ηδξ ημζκςκίαξ ζηδκ μπμία απεοεφκεηαζ. ημ ζδιείμ αοηυ εα πνέπεζ κα 

ημκζζηεί υηζ ζε πμθθά ηαζ εονέςξ δζαδεδμιέκα εηπαζδεοηζηά πενζαάθθμκηα δεκ οθίζηαηαζ 

ηάπμζμ είδμξ πενζεπμιέκμο: βζα πανάδεζβια ηα θμβζζιζηά πνμζμιμίςζδξ ή μζ ιζηνυημζιμζ δεκ 

έπμοκ «πενζεπυιεκμ» (ηα πενζαάθθμκηα Logo-like, ηα θμβζζιζηά Γοκαιζηήξ Γεςιεηνίαξ, ημ 

Interactive Physics, αθθά ηαζ ημ Excel απμηεθμφκ ηοπζηά παναδείβιαηα θμβζζιζηχκ ηαζ 

εηπαζδεοηζηχκ πενζααθθυκηςκ πςνίξ «πενζεπυιεκμ»). ηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ είκαζ απαναίηδημ 

κα εηηζιδεμφκ μνζζιέκεξ πανάιεηνμζ πμο πνμζζδζάγμοκ ζε ηάεε θμβζζιζηυ. Γζα πανάδεζβια, 

ζηα πενζαάθθμκηα Γοκαιζηήξ Γεςιεηνίαξ οθίζηακηαζ άννδημζ ηακυκεξ δζαπείνζζδξ, μζ μπμίμζ 

πνέπεζ κα αλζμθμβδεμφκ – ηαζ ιάθζζηα κα πενζθδθεμφκ ζηζξ ζπεηζηέξ μδδβίεξ πνμξ ημοξ 

εηπαζδεοηζημφξ. Χξ ηοπζηά παναδείβιαηα ιπμνμφκ κα ακαθενεμφκ ηα ελήξ: 

ηα πενζαάθθμκηα Γοκαιζηήξ Γεςιεηνίαξ έκα ζδιείμ ιπμνεί κα είκαζ «μναηυ», αθθά κα 

ιδκ «οθίζηαηαζ» ηοπζηά. Έηζζ δ ηοπζηή θνάζδ ηδξ Δοηθείδεζαξ βεςιεηνίαξ «έζης Λ ημ ζδιείμ 

ημιήξ ηςκ εοεεζχκ α ηαζ α», ζημ πενζαάθθμκ ηδξ Γοκαιζηήξ Γεςιεηνίαξ ζδιαίκεζ υηζ αηυιδ 

ηαζ ακ μζ εοεείεξ α ηαζ α ηέικμκηαζ ζηδκ μευκδ ημο Ζ.Τ., ημ ζδιείμ ημιήξ ημοξ πνέπεζ κα 

μνζζηεί νδηά (κα βίκεζ ζοβηεηνζιέκδ επζθμβή απυ θίζηα επζθμβχκ) ηαζ ζηδ ζοκέπεζα κα 

μκμιαζηεί «Λ». 

Ακ έκα ζδιείμ παναπεεί ιε δομ ηνυπμοξ, ζημ πενζαάθθμκ ηδξ Γοκαιζηήξ Γεςιεηνίαξ εα 

οθίζηακηαζ δομ δζαηεηνζιέκα ζδιεία. Ακ βζα πανάδεζβια πνμζδζμνζζηεί ημ ζδιείμ ημιήξ ηςκ 

δζαβςκίςκ εκυξ ηεηναβχκμο ηαζ ημ ζδιείμ ημιήξ ηςκ ιεζμηαεέηςκ δομ εθελήξ πθεονχκ ημο, 

αοηά, ζημ πενζαάθθμκ Γοκαιζηήξ Γεςιεηνίαξ, απμηεθμφκ 2 μκηυηδηεξ, μζ μπμίεξ ιπμνμφκ κα 

μκμιαζημφκ ιε δζαθμνεηζηά μκυιαηα ηθπ. 

Ακ ζε έκα εοεφβναιιμ ηιήια «ημπμεεηδεεί» έκα ηοπαίμ ζδιείμ, ηυηε πμο εα 

«απεζημκίγεηαζ» ημ ζδιείμ αοηυ υηακ ημ εοεφβναιιμ ηιήια επζιδηοκεεί αοεαίνεηα, ιε άιεζδ 

δζαπείνζζδ (υηακ δδθαδή «επζιδηφκμοιε» ημ εοεφβναιια ηιήια ιε ημ πμκηίηζ); 

Ακάθμβα παναηηδνζζηζηά πανμοζζάγμκηαζ ζε υθα ηα πενζαάθθμκηα πμο είκαζ ανημφκηςξ 

ζφκεεηα χζηε κα ακηζιεηςπίγμοκ ζε αάεμξ έκακ επζζηδιμκζηυ ηθάδμ (βζα πανάδεζβια ηδ 

Γεςιεηνία, ηδ Φοζζηή, ηδκ Άθβεανα). Σα παναηηδνζζηζηά αοηά ιπμνμφκ κα επδνεάζμοκ ζε 

ζδιακηζηυ ααειυ ηδκ πμνεία εκυξ ιαεήιαημξ ηαζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηά ημο ηαζ είκαζ 

απαναίηδημ κα εκημπίγμκηαζ ηαζ κα επζζδιαίκμκηαζ. 

 Αλζμθυβδζδ ηδξ παζδαβςβζηήξ ή δζδαηηζηήξ ιεευδμο ή αηνζαέζηενα ηδξ εεςνίαξ 

ιάεδζδξ ιε ηδκ μπμία ιπμνεί κα ζοζπεηζζηεί έκα εηπαζδεοηζηυ θμβζζιζηυ ή πενζαάθθμκ. 

Πνμθακχξ δεκ οπάνπεζ έκαξ ηαζ ιμκαδζηυξ ηνυπμξ πνήζδξ εκυξ θμβζζιζημφ ηαζ δ μνβάκςζδ 

εκυξ ιαεήιαημξ ιπμνεί κα είκαζ ηεθείςξ ζφιθςκδ ιε ιζα πνμβναιιαηζζιέκδ δζδαζηαθία, ζηα 

πθαίζζα ηδξ μπμίαξ μζ ιαεδηέξ κα απμζηδείγμοκ μνζζιμφξ ηαζ βεβμκυηα, αηυιδ ηαζ ακ μ 
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εηπαζδεοηζηυξ πνδζζιμπμζεί έκα ακμζπηυ πενζαάθθμκ. Χζηυζμ, ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ 

ηα εηπαζδεοηζηά θμβζζιζηά ή πενζαάθθμκηα έπμοκ δδιζμονβδεεί ιε αάζδ ηάπμζα παζδαβςβζηή ή 

δζδαηηζηή εεχνδζδ, ιε αάζδ ηάπμζα εεςνία ιάεδζδξ. Έηζζ, βζα κα δμεεί έκα αηναίμ 

πανάδεζβια, ζε έκα πμθοιεζζηυ θμβζζιζηυ ζημ μπμίμ οπάνπμοκ ιυκμ αζηήζεζξ ιε 

ιμκμζήιακηδ απάκηδζδ δφζημθα εα ιπμνμφζε κα εεςνδεεί ζφιθςκμ ιε ηζξ 

ημκζηνμοηηζαζζηζηέξ εεςνίεξ. Άνα, ζηδκ πενίπηςζδ αοηή, δεκ αλζμθμβείηαζ δ παζδαβςβζηή 

ιέεμδμξ ημο εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ ή πενζαάθθμκημξ (δ μπμία δεκ οθίζηαηαζ ηαεεαοηή), 

αθθά ιάθθμκ μζ δοκαηυηδηεξ πμο πνμθένμκηαζ βζα εκζςιάηςζδ ημο θμβζζιζημφ ζε ιάεδια 

ζοβηεηνζιέκμο είδμοξ. Δπίζδξ δ αλζμθυβδζδ ηδξ παζδαβςβζηήξ ή ηδξ δζδαηηζηήξ ιεευδμο 

ιπμνεί κα πενζθάαεζ ηαζ εέιαηα πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ηδ ζηήνζλδ ημο ιαεδηή, ημο εηπαζδεοηζημφ 

ηαζ ημο ιαεήιαημξ. Δίκαζ ζηυπζιμ επίζδξ κα αλζμθμβδεεί δ ζοιααηυηδηα ημο θμβζζιζημφ ή 

πενζαάθθμκημξ ιε ημ ακαθοηζηυ πνυβναιια ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ααειίδαξ βζα ηδκ μπμία 

πνμμνίγεηαζ ηαζ ιε ημ βεκζηυηενμ εηπαζδεοηζηυ πθαίζζμ ζημ μπμίμ εα εκηαπεεί.  

 Αλζμθυβδζδ ηδξ δζεπζθάκεζαξ ζοζηήιαημξ-πνήζηδ (ημο interface). Πνυηεζηαζ βζα έκα 

πμθφ ζδιακηζηυ ζδιείμ. Φοζζηά εα πνέπεζ ημ οθζηυ κα είκαζ άνηζμ ζηδκ ειθάκζζδ ημο (βζα 

πανάδεζβια ηαθή πμζυηδηα εζηυκςκ, θςημβναθζχκ ηαζ αίκηεμ). Ζ δζεπζθάκεζα δεκ πνέπεζ 

ςζηυζμ κα ελεηαζηεί ιυκμ απυ ενβμκμιζηή άπμρδ (βζα πανάδεζβια ακ ηα πενζεπυιεκα ηςκ 

ιεκμφ είκαζ μνεμθμβζηά ηαηακειδιέκα), αθθά ηαζ απυ ηαεανά δζδαηηζηή. Σα ζπεηζηά αίκηεμ, μζ 

εζηυκεξ ηαζ μζ θςημβναθίεξ (βζα κα ακαθενεμφιε ζημ ίδζμ οθζηυ) δεκ πνέπεζ κα είκαζ ιυκμ 

ηαθήξ πμζυηδηαξ, αθθά κα ζηδνίγμοκ ηδ ιάεδζδ: κα πνμηαθμφκ ενςηήζεζξ ηαζ απμνίεξ, κα 

οπμδεζηκφμοκ «δνυιμοξ» ακαγήηδζδξ ηαζ δζενεφκδζδξ, κα πνμηαθμφκ ημ εκδζαθένμκ ηςκ 

ιαεδηχκ. Δπίζδξ, δ δζεπζθάκεζα εα πνέπεζ κα είκαζ πνμζακαημθζζιέκδ ζηδ δζδαζηαθία ηαζ κα 

θαιαάκεζ οπυρδ ηδξ ηζξ ηνέπμοζεξ απυρεζξ ηδξ Παζδαβςβζηήξ ηαζ ηςκ Γζδαηηζηχκ ηςκ 

δζαθυνςκ επζζηδιμκζηχκ ηθάδςκ. Γζα πανάδεζβια, ηα πενζαάθθμκηα άιεζδξ δζαπείνζζδξ (υπςξ 

ηδξ Γοκαιζηήξ Γεςιεηνίαξ) ηαζ ηα πενζαάθθμκηα νδηήξ δζαηφπςζδξ εκημθχκ (υπςξ είκαζ δ 

μζημβέκεζα ηςκ Logo-πενζααθθυκηςκ) πανμοζζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ ζδιακηζηυηαηεξ δζαθμνέξ ιε 

επζπηχζεζξ ζηδ δζδαζηαθία (ημκ ηνυπμ πμο μνβακχκεηαζ ημ ιάεδια) ηαζ ηδ ιάεδζδ. Σα 

εηπαζδεοηζηά θμβζζιζηά ιπμνμφκ κα αμδεήζμοκ πμθφ ζηδ δζελαβςβή εκυξ ιαεήιαημξ, αθθά κα 

εζζαβάβμοκ επίζδξ ηαζ πανακμήζεζξ ή εζθαθιέκεξ ακηζθήρεζξ: ηα πενζαάθθμκηα Γοκαιζηήξ 

Γεςιεηνίαξ (θυβς ημο ζδζαζηένμο interface πμο έπμοκ) ιπμνμφκ, βζα πανάδεζβια, κα εοκμήζμοκ 

ακηζθήρεζξ ηςκ βεςιεηνζηχκ ζπδιάηςκ ςξ «εθαζηζηχκ» («θαζηζπέκζα εοεφβναιια ηιήιαηα»). 

Ακηζθήρεζξ αοημφ ημο είδμοξ έπμοκ ηαηαβναθεί ζηδ δζεεκή αζαθζμβναθία, αθθά δεκ έπμοκ 

δζενεοκδεεί ζοζηδιαηζηά (F. Bellemain, 1987). Ζ «ακηίδναζδ» ημο ζοζηήιαημξ ζηζξ εκένβεζεξ 

ή ηα «αζηήιαηα» ημο πνήζηδ εα πνέπεζ κα είκαζ επίζδξ πμθφ ζαθήξ ηαζ ακάθμβδ ιε ημ 

«πνμθίθ» ημο πνήζηδ: βζα πανάδεζβια έκα ιήκοια θάεμοξ ζηδ βθχζζα Logo πνέπεζ κα είκαζ 

ζε απθή, ηαηακμδηή βθχζζα ηαζ κα αμδεάεζ ημ πνήζηδ – θαιαάκμκηαξ οπυρδ ημ βεβμκυξ υηζ μ 

πνήζηδξ εα είκαζ ιάθθμκ έκαξ ιαεδηήξ ηδξ Πνςημαάειζαξ ή ηδξ Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ 

ηαζ υπζ έκαξ πεπεζναιέκμξ πνμβναιιαηζζηήξ Ζ.Τ. Ζ εοημθία εηιάεδζδξ ημο πενζαάθθμκημξ 

ηαζ δ εοημθία ζηδ δζαπείνζζή ημο απμηεθμφκ επίζδξ ζδιακηζηά ζημζπεία ηδξ δζεπζθάκεζαξ πμο 

πνέπεζ κα αλζμθμβδεμφκ. 

 Αλζμθυβδζδ ιαεδηή ηαζ ιαεδζζαημφ απμηεθέζιαημξ («δζδαηηζηή 

απμηεθεζιαηζηυηδηα»). πςξ είκαζ θακενυ δ αλζμθυβδζδ αοηή είκαζ ίζςξ δ πζμ ζδιακηζηή ηαζ 

δ πζμ πμθφπθμηδ – δεδμιέκμο υηζ ηαζ ιυκμ μ πνμζδζμνζζιυξ ηδξ «ιάεδζδξ» απμηεθεί 
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ακηζηείιεκμ ζογήηδζδξ ηδξ ακηίζημζπδξ επζζηδιμκζηήξ ημζκυηδηαξ εδχ ηαζ πμθθά πνυκζα. Χξ 

πανάδεζβια εα ιπμνμφζε κα ακαθενεεί δ δοζημθία πμο οπάνπεζ κα δζαπζζηςεεί δ αεθηίςζδ 

ηςκ ζηακμηήηςκ ηςκ ιαεδηχκ κα επζθφμοκ βεςιεηνζηά πνμαθήιαηα, δ μπμία μθείθεηαζ ζηδ 

πνήζδ εκυξ ζοβηεηνζιέκμο θμβζζιζημφ Γοκαιζηήξ Γεςιεηνίαξ. 

 ηήνζλδ ηδξ δζδαζηαθίαξ. Ζ φπανλδ ιζαξ ζπεηζηήξ αζαθζμβναθίαξ δεκ απμηεθεί αέααζα 

εκδμβεκέξ παναηηδνζζηζηυ εκυξ εηπαζδεοηζημφ πενζαάθθμκημξ ή θμβζζιζημφ, αθθά ιπμνεί κα 

ζοκεηηζιδεεί ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ υπςξ, βζα πανάδεζβια, ζηδκ πενίπηςζδ επζθμβήξ 

ακάιεζα ζε ιζα ζεζνά μιμεζδή ή ζζμδφκαια (απυ δζδαηηζηή άπμρδ) πνμσυκηα. διακηζηή είκαζ 

ςζηυζμ δ φπανλδ εβπεζνζδίςκ ηαζ θμζπμφ οπμζηδνζηηζημφ οθζημφ είηε ζοκμδεοηζημφ, είηε 

εκζςιαηςιέκμο ζημ ίδζμ ημ θμβζζιζηυ. ημ οθζηυ αοηυ εα ιπμνεί κα πενζθαιαάκεηαζ ιζα 

ζαθήξ πενζβναθή ηςκ ζηυπςκ ημο θμβζζιζημφ, αθθά ηαζ εκδεζηηζηά ή πθήνδ ιαεήιαηα ή 

δζδαηηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ζηα πθαίζζα ημ θμβζζιζημφ. Ακάθμβδ πνέπεζ κα είκαζ ηαζ δ 

εηηίιδζδ ηδξ ζηήνζλδξ ημο ιαεδηή: πμζυηδηα ηαζ ηαπφηδηα ιδκοιάηςκ πνμξ ημ ιαεδηή (πμο 

ζπεηίγεηαζ ηαζ ιε ηδ δζεπζθάκεζα), δοκαηυηδηα πανμπήξ αμήεεζαξ πνμζανιμζιέκδξ ζηζξ 

ακάβηεξ ημο ηάεε πνήζηδ, δοκαηυηδηα πναηηζηήξ ελάζηδζδξ (δζαθυνςκ ααειχκ δοζημθίαξ, 

ιδ-επακαθαιαακυιεκδξ), δοκαηυηδηα δζαζφκδεζδξ ιε Γζαδίηηομ, ιε δθεηηνμκζηυ θάηεθμ 

οθζημφ (e-portfolio), δοκαηυηδηα δζαζφκδεζδξ ιε άθθμοξ πνήζηεξ βζα ζοκενβαζία. Μπμνεί 

επίζδξ κα αλζμθμβδεεί δ πανμπή δοκαημηήηςκ βζα ηδ δζεοηυθοκζδ ημο ένβμο ημο δζδάζημκημξ, 

υπςξ διενμθυβζμ ιαεδιάηςκ, αλζμθυβδζδξ, δοζημθζχκ ηαζ πνμυδμο ηςκ ιαεδηχκ, 

πνμβνάιιαηα ηαζ «ενβαθεία» δζαπείνζζδξ ηδξ ηάλδξ, δζαπείνζζδξ εηπαζδεοηζηχκ ζεκανίςκ ηαζ 

αζηήζεςκ  

 Αλζμθυβδζδ ηυζημοξ. Μζα εηηίιδζδ ημο απαζημφιεκμο ηυζημοξ βζα ηδκ 

πνμιήεεζα/πνμζανιμβή ζε ημπζηέξ ζοκεήηεξ (βζα πανάδεζβια, εθθδκμπμίδζδ εκυξ 

αθθυβθςζζμο πενζαάθθμκημξ) ή ηδ δδιζμονβία εκυξ εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ, ηδκ 

εβηαηάζηαζδ, ηδ πνήζδ, ηδ ζοκηήνδζδ ηαζ ηδκ εκδεπυιεκδ ακααάειζζή ημο (ζε αοηυ πνέπεζ κα 

ζοκεηηζιδεεί δ εκδεπυιεκδ απαναίηδηδ οθζημηεπκζηή οπμδμιή, δ επζιυνθςζδ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ ηαζ άθθμζ ζοκαθείξ πανάβμκηεξ).  

 Σεπκζηή αλζμθυβδζδ. ημκ ηεπκζηυ ημιέα αλζμθμβμφκηαζ δ θεζημονβζηυηδηα ηαζ δ 

δζαθεζημονβζηυηδηα ημο εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ ή πενζαάθθμκημξ, υπςξ δ αλζμπζζηία, δ 

εοπνδζηία, απμδμηζηυηδηα, δ αζθάθεζα αθθά ηαζ δ ζοιααηυηδηα ημο ιε άθθα θμβζζιζηά, 

θεζημονβζηά ζοζηήιαηα ηαζ ζφβπνμκα πενζαάθθμκηα ενβαζίαξ 

 Λμζπά εέιαηα: αλζμθμβμφκηαζ υρεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ θμβζζιζηχκ ηαζ πενζααθθυκηςκ 

πμο δεκ πενζθαιαάκμκηαζ εκδεπμιέκςξ ζηζξ παναπάκς ηαηδβμνίεξ. 

 

Σα παναπάκς ζοκζζημφκ (ιενζηέξ απυ ηζξ) βεκζηέξ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ βζα ηδκ 

αλζμθυβδζδ εηπαζδεοηζηχκ θμβζζιζηχκ ηαζ βεκζηυηενα εηπαζδεοηζηχκ πενζααθθυκηςκ. Ζ 

ζηαδζαηή ημοξ ελεζδίηεοζδ, ακάθμβα ιε ημοξ επζδζςηυιεκμοξ ζηυπμοξ, δ «εηθέπηοκζή» ημοξ 

μδδβεί ζηαδζαηά ζ έκα ζφκμθμ ενςηήζεςκ, ηεζη ηαζ εθέβπςκ πμζμηζηήξ ηαζ πμζμηζηήξ θφζεςξ 

πμθφ θεπημιενείξ. Γζα πανάδεζβια,  έκα ζπεηζηά πθήνεξ ζφζηδια εθέβπμο, ενςηδιαημθμβίςκ 

ηαζ ζπεηζηχκ δεζηηχκ, ιπμνεί κα πενζθαιαάκεζ ηεθζηά εηαημκηάδεξ ζημζπείςκ. Ζ ζπεηζηή 

αζαθζμβναθία ηαζ μζ άθεμκεξ πδβέξ ζημ Γζαδίηηομ πανέπμοκ πμθθά δείβιαηα απυ θίζηεξ 

εθέβπμο (check lists), ενςηδιαημθυβζα ηθπ. 
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8. Πξνηεηλόκελα ζπλνδεπηηθά θύιια εξγαζίαο θαη 
πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο. 

 ογήηδζδ ιε ημοξ επζιμνθςηέξ πάκς ζηα παναηηδνζζηζηά ηςκ πνμβναιιάηςκ 

πανμοζίαζδξ. Να ημκζζηεί ζδζαίηενα ημ βεβμκυξ υηζ εα πνέπεζ ηαζ αοημί ιε ηδ ζεζνά ημοξ,  

κα επζζδιακεμφκ ηα παναηηδνζζηζηά αοηά ζημοξ επζιμνθμφιεκμοξ εηπαζδεοηζημφξ. 

 Να γδηδεεί απυ ημοξ επζιμνθςηέξ κα δδιζμονβήζμοκ ιαεήιαηα ηαζ πανμοζζάζεζξ βζα 

δζάθμνα εέιαηα εηιεηαθθεουιεκμζ ηζξ δοκαηυηδηεξ ημο θμβζζιζημφ πμο εα 

πνδζζιμπμζήζμοκ (PowerPoint, Impress η.ά). Οζ εηπαζδεοηέξ ιπμνμφκ κα γδηήζμοκ επίζδξ 

απυ ημοξ επζιμνθςηέξ κα επζθέλμοκ ενβαζίεξ ημοξ βζα ηαηαπχνδζδ ζημ θάηεθμ οθζημφ 

(portfolio). 

 

 

Φύιιν εξγαζίαο  

 Πνμηείκεηαζ δ ακεφνεζδ ζζημπχνςκ  πμο ζπεηίγμκηαζ είηε ιε ηζξ ηαηδβμνίεξ ημο 

εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ είηε ιε ηα ηνζηήνζα αλζμθυβδζήξ ημο. Δπίζηερδ επίζδξ ηςκ 

ζζημπχνςκ πμο ήδδ ακαθένμκηαζ ιέζα ζημ ηείιεκμ. 

 Να πνμζδζμνζζημφκ εηπαζδεοηζηά θμβζζιζηά ή πενζαάθθμκηα ζφιθςκα ιε ηδ εεςνία 

ηςκ κμδηζηχκ ενβαθείςκ (Mind Tools, Jonassen 2000) ηαζ κα ακαθοεμφκ ηα 

παναηηδνζζηζηά ημοξ πάνδ ζηα μπμία εκηάζζμκηαζ ζηδκ ηαηδβμνία αοηή. Ζ εεςνία 

αοηή πνμζδζμνίγεζ ιζα ηαηδβμνία θμβζζιζηχκ ή ιζα ηαηδβμνία πνήζεςκ ηςκ 

θμβζζιζηχκ βζα εηπαζδεοηζημφξ ζημπμφξ;   

 Τπάνπμοκ δζάθμνεξ μιάδεξ ηνζηδνίςκ βζα ηδκ ηαηδβμνζμπμίδζδ ημο εηπαζδεοηζημφ 

θμβζζιζημφ ηαζ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πενζααθθυκηςκ, υπςξ μζ εεςνίεξ ιάεδζδξ ηαζ μζ 

δζδαηηζηέξ πναηηζηέξ ή ηζξ ηεπκμθμβίεξ ακάπηολδξ ηαζ ηα παζδαβςβζηά νεφιαηα.  Με 

αάζδ ηζξ δζάθμνεξ μιάδεξ ηνζηδνίςκ βζα ηδκ ηαηδβμνζμπμίδζδ ημο εηπαζδεοηζημφ 

θμβζζιζημφ  κα  επζπεζνδεεί ιζα (ιενζηή) ηαλζκυιδζδ μνζζιέκςκ θμβζζιζηχκ.  

 Να επζπεζνδεεί ιζα ακάθοζδ ηςκ ηνζηδνίςκ ηαηδβμνζμπμίδζδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ημο 

εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ ηαζ βεκζηυηενα ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πενζααθθυκηςκ: ηδξ 

ζπεηζηήξ ζπμοδαζυηδηάξ ημοξ βζα ημκ εηπαζδεοηζηυ, ηδξ εοημθίαξ εθανιμβήξ ημοξ. 

 Πμζα απυ ηα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ηάεε θμβζζιζημφ ή εηπαζδεοηζημφ 

πενζαάθθμκημξ πνέπεζ κα ακαθενεμφκ ηαζ ελδβδεμφκ επανηχξ ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ; 

Πμζα εηηζιάηαζ υηζ πνέπεζ κα είκαζ δ ααζζηή βκχζδ ηαζ μζ δελζυηδηεξ πμο πνέπεζ κα 

έπμοκ μζ εηπαζδεοηζημί υζμκ αθμνά ζηδκ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηαζ αλζμθυβδζδ θμβζζιζηχκ 

ηαζ εηπαζδεοηζηχκ πενζααθθυκηςκ, χζηε κα ακηαπελένπμκηαζ ζηακμπμζδηζηά ζηδκ 

ηαεδιενζκή πνάλδ. 

 Θα ιπμνμφζακ κα δδιζμονβδεμφκ πενζβναθέξ δζδαζηαθζχκ εκυξ εέιαημξ, πμο 

πνδζζιμπμζμφκ δζαθμνεηζηέξ πνμζεββίζεζξ, ιε πνήζδ ςζηυζμ ημο ζδίμο θμβζζιζημφ.  

 Σα θμβζζιζηά ημο ΤΠΔΠε, αθθά ηαζ υζα πνμηείκμκηαζ βεκζηυηενα ζηδκ επζιυνθςζδ 

αοηή, ζοκδέμκηαζ ιε ηάπμζμ ηνυπμ ιε ηζξ εεςνίεξ ιάεδζδξ; Πμζα είκαζ δ ζφκδεζδ; 
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9. Δπεθηάζεηο 

Γομ κέμζ ηφπμζ θμβζζιζηχκ θαίκμκηαζ κα δζεονφκμοκ ηςκ ήδδ βκςζηχκ εθανιμβχκ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ εηπαίδεοζδ: είκαζ μζ εθανιμβέξ m-learning (mobile learning) ηαζ ηα 

παίβκζα (games).  

Πνμηείκεηαζ κα δζενεοκδεμφκ – εθυζμκ οπάνπεζ ζπεηζηή δζαεεζζιυηδηα πνυκμο – μζ ηαηδβμνίεξ 

αοηέξ, ηάης απυ ημ πνίζια ηδξ πνμαθδιαηζηήξ πμο ακαπηφπεδηε ζηζξ πνμδβμφιεκεξ 

παναβνάθμοξ (ηαηδβμνζμπμίδζδ ηαζ αλζμθυβδζδ). 

 

 

10. Βηβιηνγξαθία – Αλαθνξέο  - πξόζζεην πιηθό 
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δ αλζμθόβδζή ημο, εηδυζεζξ Μεηαίπιζμ. 

 F. Bellemain (1992) Conception, réalisation et expérimentation d'un logiciel d'aide à 

l'enseignement de la géométrie: Cabri-géomètre, ζηδ Γαθθζηή βθχζζα, Αββθζηυξ 

ηίηθμξ: Design, implementation and experimentation of a computer environment for 
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Verlag.  
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Σεπκμθμβίαξ βζα ηδ Μεηελέθζλδ ηδξ Δηπαζδεοηζηήξ Πναηηζηήξ. Δπζιέθεζα: 

Κοκδβυξ, Υ. & Γδιανάηδ. Β., Δηδ. Καζηακζχηδ, 27-53. 

 Ξέκμο Ν. (2002) Γοκαηυηδηεξ αλζμπμίδζδξ πμθοακαπαναζηαζζαηχκ θμβζζιζηχκ ζηδ 

δζδαζηαθία ηςκ ζοκανηήζεςκ. Νμδηζηά Δνβαθεία ηαζ Πθδνμθμνζαηά Μέζα: Παζδαβςβζηή 

Αλζμπμίδζδ ηδξ φβπνμκδξ Σεπκμθμβίαξ βζα ηδ Μεηελέθζλδ ηδξ Δηπαζδεοηζηήξ Πναηηζηήξ. 

Δπζιέθεζα: Κοκδβυξ, Υ. & Γδιανάηδ. Β., Δηδ. Καζηακζχηδ, 198-232. 

 D. Jonassen (2000) Computers as Mindtools for Schools: Engaging Critical Thinking, 

Prentice Hall. 

 Α. Ράπηδξ ηαζ Α. Ράπηδ (2004) Μάεδζδ ηαζ δζδαζηαθία ζηδκ Δπμπή ηδξ Πθδνμθμνίαξ, 

Συιμξ Α‘ ηαζ Β‘, αοημέηδμζδ.  

 Β. Κυιδξ (2004) Δζζαβςβή ζηζξ εηπαζδεοηζηέξ εθανιμβέξ ηςκ Σεπκμθμβζχκ Πθδνμθμνίαξ 

ηαζ Δπζημζκςκζχκ, Δηδυζεζξ Νέςκ Σεπκμθμβζχκ 

 http://www.library.cornell.edu/olinuris/ref/research/webeval.html Ηζημπχνμξ ημο Cornell 

University, USA, ιε ηνζηήνζα αλζμθυβδζδξ ζζημπχνςκ ηαζ ζζημζεθίδςκ (ηεθεοηαία 

επίζηερδ: Απνίθζμξ 2011) 

 http://olinuris.library.cornell.edu/ref/research/skill26.htm Απμηεθεί έκα είδμξ 

«ζφκμρδξ» ηςκ πνμδβμοιέκςκ ηνζηδνίςκ. 

 http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/Evaluate.html Κνζηήνζα 

αλζμθυβδζδξ ζζημπχνςκ ηαζ ζζημζεθίδςκ (ηεθεοηαία επίζηερδ: Οηηχανζμξ 2007) 

απυ ενεοκδηέξ ημο Πακεπζζηδιίμο ημο Berkeley CA, USA. 

 http://www.lesley.edu/library/guides/research/evaluating_web.html Κνζηήνζα 

αλζμθυβδζδξ ζζημπχνςκ ηαζ ζζημζεθίδςκ (ηεθεοηαία επίζηερδ: Οηηχανζμξ 2007) 

απυ ηδ αζαθζμεήηδ ημο Πακεπζζηδιίμο Lesley, USA. 

 

11. Πξνηεηλόκελεο εξγαζίεο γηα ην θάθειν πιηθνύ 

Γεκ πνμηείκμκηαζ ζδζαίηενεξ ενβαζίεξ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ επζιμνθμοιέκςκ ηαζ ηδ 

ζοιπθήνςζδ ημο θαηέθμο οθζημφ. 

http://www.library.cornell.edu/olinuris/ref/research/webeval.html
http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/Evaluate.html
http://www.lesley.edu/library/guides/research/evaluating_web.html
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ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Β’ ΔΠΙΠΔΓΟΤ  
 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΥΡΗΔΙ ΣΩΝ ΣΠΔ 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ 
ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ  

ΔΝΟΣΖΣΑ 5: Υξήζε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ 

                            

5.4. Παξνπζίαζε, εμεξεύλεζε θαη ρξήζε 
πθηζηάκελνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ 
(Λνγηζκηθό ΤΠΔΠΘ) - Γξαζηεξηόηεηεο 

 

 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ ΟΛΟΚΛΖΡΖ: 10 ώξεο 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ ΘΔΜΑΣΟ: 28 ώπερ  
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1. Σίηινο 

Παξνπζίαζε, εμεξεύλεζε θαη ρξήζε πθηζηάκελνπ εθπαηδεπηηθνύ 

ινγηζκηθνύ (Λνγηζκηθό ΤΠΔΠΘ) - Γξαζηεξηόηεηεο 

 

2. Μνξθή θαη νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο  

Πνυηεζηαζ βζα έκα ιάεδια ημ μπμίμ πενζθαιαάκεζ μοζζαζηζηά 2 δζαηνζηά ηιήιαηα. ημ έκα ελ 

αοηχκ πανμοζζάγεηαζ ημ δζαεέζζιμ θμβζζιζηυ απυ ημ ΤΠΔΠΘ ηαζ μζ δοκαηυηδηεξ πμο 

πνμζθένεζ. ημ ηιήια αοηυ εα βίκεζ ενβαζηδνζαηή πανμοζίαζδ ηςκ θμβζζιζηχκ ηαζ ιενζηή 

εκαζπυθδζδ ηςκ επζιμνθμοιέκςκ ιε (μνζζιέκα απυ) ηα θμβζζιζηά. 

ημ δεφηενμ ιένμξ πνμηείκμκηαζ μνζζιέκεξ δναζηδνζυηδηεξ μζ μπμίεξ έπμοκ ςξ ζημπυ ηδκ 

πανμοζίαζδ ηςκ δοκαημηήηςκ ηςκ θμβζζιζηχκ, ακελάνηδηα απυ ημ ζοβηεηνζιέκμ βκςζηζηυ 

πεδίμ ζημ μπμίμ ακαθένεηαζ δ δναζηδνζυηδηα. Οζ επζιμνθμφιεκμζ εα έπμοκ δναζηδνζυηδηεξ 

ζπεηζηέξ ιε ηα θμβζζιζηά. 

Συζμ ημ πνχημ, υζμ ηαζ ημ δεφηενμ ηιήια πνμηείκεηαζ κα θάαμοκ πχνα ζημ ενβαζηήνζμ. 

 

3. Απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή 

Απαζηείηαζ έκαξ ανζειυξ Ζ/Τ ηαζ έκαξ αζκηεμπνμαμθέαξ ημοθάπζζημκ ή θμβζζιζηυ δζαιμίναζδξ 

μεμκχκ. Πνμθακχξ ζημ ενβαζηήνζμ Πθδνμθμνζηήξ, υηακ μζ εηπαζδεουιεκμζ/επζιμνθμφιεκμζ 

ακαγδηήζμοκ ζπεηζηέξ πθδνμθμνίεξ, απαζηείηαζ ζηακυξ ανζειυξ Ζ.Τ., δοκαηυηδηα ζφκδεζδξ 

ηςκ Ζ.Τ. ζημ Γζαδίηηομ ηαζ εβηαηεζηδιέκα ηα θμβζζιζηά πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ. 

 

4. Γλσζηηθά πξναπαηηνύκελα 

Γεκ οπάνπμοκ απαζηήζεζξ βζα πνμαπαζημφιεκεξ βκχζεζξ ή δελζυηδηεξ 

 

 

5. Γηδαθηηθνί θαη Μεηαγλσζηηθνί ηόρνη 

Οζ εηπαζδεουιεκμζ εα απμηηήζμοκ ααζζηέξ βκχζεζξ βζα ημ πζζημπμζδιέκμ δζαεέζζιμ 

εηπαζδεοηζηυ θμβζζιζηυ βζα ηδκ εθθδκζηή εηπαίδεοζδ ηαζ εα απμηηήζμοκ ιενζηέξ ζημζπεζχδεζξ 

βκχζεζξ βζα ηα είδδ, ηζξ δοκαηυηδηεξ ηαζ ημοξ ηνυπμοξ πνήζδξ ημο δζαεεζίιμο αοημφ 

θμβζζιζημφ, ακελανηήηςξ εζδζηυηδηαξ. 

 

 

6. Δθηηκώκελε δηάξθεηα 

Ζ εκδεζηηζηή δζάνηεζα βζα ηδκ οθμπμίδζδ ημο πανυκημξ ιαεήιαημξ είκαζ 28 ώξεο, ηζξ μπμίεξ ηα 

ΠΑΚΔ εα ηαηακείιμοκ ηαηά ηδ δζηή ημοξ επζθμβή ζε Α‘ ηαζ Β‘ ηιήια..  
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7. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

ΣΜΖΜΑ Α’ – παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ 
Πανμοζίαζδ θμβζζιζημφ πμο δζαηίεεηαζ απυ ημ ΤΠΔΠΘ. 

ημ θμβζζιζηυ πενζθαιαάκμκηαζ ηα ελήξ: 

(α) ημ θμβζζιζηυ πμο έπεζ παναπεεί απυ ημ Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ (http://www.pi-schools.gr). 

Ηδζαίηενα ζηδ δζεφεοκζδ: http://pi-schools.sch.gr/software/dimotiko/ οπάνπμοκ ηα κευηενα 

θμβζζιζηά βζα ηδκ Πνςημαάειζα Δηπαίδεοζδ. 

(α) Σμ θμβζζιζηυ πμο έπεζ παναπεεί απυ ημ ΔΑΗΣΤ. Πανμοζίαζδ ηςκ θμβζζιζηχκ πμο έπμοκ 

ακαπηοπεεί ή ελεθθδκζζηεί ζηα πθαίζζα δζαθυνςκ οπμένβςκ ηδξ ΟΓΤΔΗΑ (υπςξ 

NAYΗΚΑ, EΗΡΖΝΔ, ΚΗΡΚΖ, ΠΖΝΔΛΟΠΖ ηά.), οπάνπεζ ζηδ δζεφεοκζδ: 

http://odysseia.cti.gr/about.htm ηαζ μνζζιέκα ζημζπεία ημοξ ζημ http://odysseia.cti.gr/action-

logismiko/. Ακάθμβα, οπάνπεζ πανμοζίαζδ θμβζζιζηχκ πμο έπμοκ παναπεεί ζηα πθαίζζα ημο 

οπμένβμο ΥΡΤΑΛΛΗΓΔ (http://portal.pleiades.cti.gr:8080/external/default.aspx).  

(β) Δηπαζδεοηζηυ οθζηυ πμο πνδζζιμπμζεί ημ θμβζζιζηυ αοηυ (αθθά ηαζ θμβζζιζηυ ακμζπηυ, 

υπςξ ηαζ ααζζηέξ εθανιμβέξ βναθείμο ηαζ άθθμ θμβζζιζηυ) οπάνπεζ ζημ Πακεθθήκζμ πμθζηυ 

Γίηηομ (http://www.sch.gr/), ζημ e-yliko ημο ΤΠΔΠΘ (http://www.e-yliko.gr/default.aspx) ηαζ 

επίζδξ δζαεέζζιμ ακάθμβμ οθζηυ εα οπάνλεζ (υηακ μθμηθδνςεεί δ δζαδζηαζία αλζμθυβδζδξ 

ημο) ζηα πθαίζζα ημο οπμένβμο ΝΖΡΖΗΓΔ 

(http://portal.pleiades.cti.gr:8080/external/default.aspx).     

  

ΣΜΖΜΑ B’ – Γξαζηεξηόηεηεο 
ημ Σιήια αοηυ εα πανμοζζαζημφκ μνζζιέκεξ δναζηδνζυηδηεξ πμο ζηδνίγμκηαζ ζημ θμβζζιζηυ 

ημο ΤΠΔΠΘ (ή ζε ακμζπηυ θμβζζιζηυ) μζ μπμίεξ ηαθφπημοκ έκα εονφ θάζια βκςζηζηχκ 

ακηζηεζιέκςκ, ηνυπςκ πνμζέββζζδξ ηαζ ηφηθςκ εηπαίδεοζδξ. 

Βαζζηυξ ζηυπμξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ αοηχκ είκαζ: 

 

Γεληθέο αξρέο γηα ην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό 

Βαζζηυξ ζημπυξ ηδξ ακάπηολδξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ πμο εκηάζζμκηαζ ζηδκ οπμεκυηδηα 

αοηή, είκαζ δ ζημζπεζχδδξ βκχζδ ηςκ βεκζηχκ ανπχκ (ζπεδζαζηζηχκ, αθθά ιε δζδαηηζηέξ 

επζπηχζεζξ) ηςκ ζφβπνμκςκ εηπαζδεοηζηχκ θμβζζιζηχκ ηαζ εηπαζδεοηζηχκ πενζααθθυκηςκ. 

Σμ ζφβπνμκμ εηπαζδεοηζηυ θμβζζιζηυ ζοκδοάγεζ – αηνζαέζηενα, πνμζπαεεί κα ζοκδοάζεζ - ηζξ 

ηεπκμθμβζηέξ ελεθίλεζξ ηαζ ηζξ πνμυδμοξ ηδξ δζδαηηζηήξ - αθθά ηαζ ηςκ θμζπχκ επζζηδιμκζηχκ 

πεδίςκ πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ηδκ εηπαίδεοζδ. Καη‘ ακάβηδ θμζπυκ, μνζζιέκμζ απυ ημοξ 

ηακυκεξ πμο δζέπμοκ ηδ ζπεδίαζδ ηαζ ηαηαζηεοή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πνμβναιιάηςκ 

ειθακίγμκηαζ ηυζμ ζοπκά ζηα ακηίζημζπα πνμσυκηα, πμο απμηημφκ ημ παναηηήνα βεκζηχκ 

ανπχκ ζπεδίαζδξ. Δίκαζ βκςζηυ υηζ δομ απυ ηα ιεβάθα νεφιαηα ζημ πχνμ ηδξ βκςζηζηήξ 

ροπμθμβίαξ, ημ νεφια ημο ημκζηνμοηηζαζζιμφ (δμιδηζζιμφ) ηαζ αοηυ ημο ιπδπεαζμνζζιμφ 

(ζοιπενζθμνζζιμφ) έπμοκ ιεηαλφ ημοξ ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα μδδβμφκ ζε 

δζαθμνεηζηέξ ανπέξ ζπεδίαζδξ δζδαηηζηχκ ηαηαζηάζεςκ ηαζ ιαεδζζαηχκ πενζααθθυκηςκ.  

Ο ιπδπεαζμνζζιυξ απμδίδεζ ιεβαθφηενδ ζδιαζία ζηδκ πανμοζίαζδ ηδξ βκχζδξ, δδθαδή 

ζηδ δμιή ηδξ πανμοζίαζδξ αοηήξ, ζημ πνμκζζιυ ηδξ, ζημ ιέβεεμξ ηάεε ηιήιαημξ ημο 

πενζεπμιέκμο πμο πνυηεζηαζ κα δζδαπεεί. Ο ημκζηνμοηηζαζζιυξ απμδίδεζ ιεβαθφηενδ ζδιαζία 

http://www.pi-schools.gr/
http://www.sch.gr/
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ζηδ δναζηδνζυηδηα ημο ζπμοδαζηή, ζηδ δναζηδνζυηδηα ημο ιακεάκμκημξ οπμηεζιέκμο. ε υηζ 

αημθμοεεί πανμοζζάγμκηαζ ζοκμπηζηά ιενζηέξ ανπέξ βζα ηδ ζπεδίαζδ εηπαζδεοηζημφ 

θμβζζιζημφ. Οζ ανπέξ αοηέξ ζηδνίγμκηαζ ηονίςξ, αθθά υπζ απμηθεζζηζηά, πάκς ζηζξ 

ημκζηνμοηηζαζζηζηέξ παναδμπέξ. Πανμοζζάγμοιε ζοκμπηζηά ιενζηέξ απυ ηζξ ανπέξ αοηέξ ηαζ 

ζηδ ζοκέπεζα πενζβνάθμκηαζ εκδεζηηζηά μνζζιέκεξ δναζηδνζυηδηεξ. 

 

Η αξρή ηεο απζεληηθόηεηαο θαη ε “εξγαιεηαθή ινγηθή”  

Μζα ζδιακηζηή ανπή είκαζ αοηή πμο μνζζιέκμζ ενεοκδηέξ απμηαθμφκ ανπή ηδξ 

αοεεκηζηόηδηαξ: πνυηεζηαζ βζα ηδκ απαίηδζδ ηδξ πανμοζίαζδξ ηδξ βκχζδξ ιέζα απυ 

αοεεκηζηέξ ηαηαζηάζεζξ. Ζ έκκμζα ηδξ αοεεκηζηυηδηαξ ςζηυζμ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή δεκ είκαζ 

ιμκμζήιακηδ. Θα ιπμνμφζε κα ζδιαίκεζ δζαθμνεηζηά πνάβιαηα.  

ηδ ιζα πενίπηςζδ δ αοεεκηζηυηδηα εα ιπμνμφζε κα ζδιαίκεζ απθά ηδκ απαίηδζδ βζα 

δδιζμονβία ηαηαζηάζεςκ ζηζξ μπμίεξ δ ηαζκμφνζα βκχζδ θεζημονβεί ηαηά ηνυπμ μοζζαζηζηυ, 

αοεεκηζηυ. Ζ αοεεκηζηυηδηα αοηή ζπεδυκ ζοιπίπηεζ ιε ημ αίηδια ηδξ ενβαθεζαηήξ θμβζηήξ 

πμο ακηζζημζπεί ζηδκ απαίηδζδ ηδξ ζπεδίαζδξ ημο εηπαζδεοηζημφ (ηαζ υπζ ιυκμ 

εηπαζδεοηζημφ) θμβζζιζημφ πνμηεζιέκμο κα πνδζζιμπμζδεεί ςξ ενβαθείμ - δδθαδή κα έπεζ ιζα 

πνήζδ, δ μπμία κα δζηαζμθμβεί ηδκ φπανλδ ημο. Σμφημ ζδιαίκεζ, βζα πανάδεζβια, υηζ δ 

ακαπαναβςβή ιε δθεηηνμκζηή ιμνθή, άθθςκ ιέζςκ είκαζ άπνδζηδ: ημ κα ακαπανάβεζ ηακείξ 

ημ ζπμθζηυ αζαθίμ ιέζς ημο ΖΤ πνμβνάιιαημξ δεκ έπεζ ηεθζηά  επζπηχζεζξ ζηδ δζδαηηζηή 

πνάλδ. Ζ ηαζκμφνζα βκχζδ πνέπεζ θμζπυκ κα πανμοζζάγεηαζ ςξ έκα ενβαθείμ (δζακμδηζηυ) ημ 

μπμίμ επζηνέπεζ ηδκ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ πμο είκαζ άθοηα ή δζζεπίθοηα ιε ηζξ παθζυηενεξ 

βκχζεζξ. Χξ έκα ηεηνζιιέκμ πανάδεζβια ιπμνμφιε κα ακαθένμοιε ημκ πμθθαπθαζζαζιυ. 

Θεςνδηζηά, δ βκχζδ ηδξ πνυζεεζδξ είκαζ επανηήξ βζα ηδκ εηηέθεζδ μζμοδήπμηε 

πμθθαπθαζζαζιμφ ηαζ ελάθθμο ηαζ μ βκςζηυξ ιαξ αθβυνζειμξ ημο πμθθαπθαζζαζιμφ 

ζηδνίγεηαζ πάκς ζηδκ άενμζζδ επζιένμοξ απμηεθεζιάηςκ. Χζηυζμ, είκαζ πνμθακέξ υηζ δ 

βκχζδ ημο αθβυνζειμο ιε ημκ μπμίμ εηηεθμφιε ημοξ πμθθαπθαζζαζιμφξ επζηνέπεζ ηδκ 

εηηέθεζδ ημοξ ιε αηνίαεζα, ηαπφηδηα ηαζ ζπεηζηά, εθάπζζημ ηυπμ. 

Ζ αοεεκηζηυηδηα υιςξ, ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ, ιπμνεί κα ζδιαίκεζ ηάηζ πμθφ πζμ 

ζζπονυ: 

 

The goal of authenticity is to prepare students to do the kind of complex tasks that occur in 

life. Much of what is learned in school is never used because it is often the wrong knowledge 

for the modern world; even when it is the right knowledge, people do not know how to apply 

it
23

. 

 

Mε άθθα θυβζα, δ αοεεκηζηυηδηα, ζηδκ πενίπηςζδ αοηή, ζοιπενζθαιαάκεζ ημ αίηδια ηδξ 

πνμζανιμβήξ ηδξ δζδαζηυιεκδξ φθδξ. Τπάνπεζ ςζηυζμ, ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ ιζα αηυιδ 

πζμ ζζπονή απαίηδζδ βζα αοεεκηζηή βκχζδ ιε ηδκ έκκμζα ηδξ άιεζδξ πνδζζιυηδηαξ: δ βκχζδ 

πνέπεζ κα είκαζ «πναηηζηά» πνήζζιδ, ηα παναδείβιαηα επζθεβιέκα απυ ηδκ πναβιαηζηυηδηα 

(δδθαδή ηδκ ηαεδιενζκυηδηα, ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα, μζηεία ζημ ζπμοδαζηή). ηζξ ιζηνέξ 

                                                 
23

 Collins Allan [1996], Design issues for Learning Environments, in Vosniadou Stella, De Corte Erik, 

Glaser Robert and Μandl Heinz (Eds) International Perspectives on the Design of Technology-Supported 

Learning Environments, Lawrence, Erlbaum Publishers., ζεθ. 348 



Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηψλ Σεχρνο 1:  ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

ΔΑΗΣΤ - Σνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΣΔΚ) 376/488 

δθζηίεξ δ απαίηδζδ αοηή έπεζ ιζα βκςζηζηή αζηζμθυβδζδ: μζ ιδ-μζηείεξ ηαηαζηάζεζξ είκαζ πζμ 

δοζκυδηεξ βζα ημοξ πμθφ κεανμφξ ιαεδηέξ ηαζ επμιέκςξ δ επζθμβή ηαηαζηάζεςκ απυ ηδκ 

ηαεδιενζκυηδηα, πνμηεζιέκμο κα πανμοζζαζηεί ιζα ηαζκμφνζα έκκμζα, είκαζ αζηζμθμβδιέκεξ, 

ακ υπζ απαναίηδηεξ. Χζηυζμ ζηζξ ιεβαθφηενεξ δθζηίεξ δ απαίηδζδ αοηή πζεακυκ κα ζηδνίγεηαζ 

ζηδκ (ζδεμθμβζηή) παναδμπή υηζ μ ζημπυξ ημο ζπμθείμο ηαζ ηδξ βκχζδξ είκαζ δ ακηζιεηώπζζδ 

ηςκ ακαβηώκ ηδξ γςήξ. 

ηδ ζπεδίαζδ ηαζ ηαηαζηεοή πάκηςξ εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ, δ ανπή αοηή ακηζζημζπεί 

ζηδκ ακάβηδ βζα δναζηδνζυηδηεξ μζ μπμίεξ έπμοκ ημ παναηηδνζζηζηυ ηδξ αοεεκηζηυηδηαξ, ιε 

ηδκ έκκμζα ςζηυζμ πμο ημ πνμζδζμνίζαιε παναπάκς. 

Θα πνέπεζ αηυιδ, ηαηά ηδ ζπεδίαζδ ηαζ ηαηαζηεοή εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ, κα 

θαιαάκεηαζ οπυρδ έκα ζφκμθμ απυ ζδιακηζηά ενςηήιαηα – ζηα μπμία αηνζαχξ μ 

ηαηαζηεοαζηήξ πνέπεζ κα απακηήζεζ: 

 

Απμικδιόκεοζδ ηαζ «ζε αάεμξ ζηέρδ» 

Φαίκεηαζ ζηζξ ζπμθζηέξ δναζηδνζυηδηεξ κα οθίζηαηαζ ιζα δζάζηαζδ ακάιεζα ζηδκ 

απμικδιυκεοζδ – υπςξ δ απμικδιυκεοζδ ημο πίκαηα ηδξ πνμπαίδεζαξ – ηαζ ηδκ ηαηακυδζδ – 

υπςξ αοηή πμο επζηνέπεζ, βζα πανάδεζβια, ηδκ επίθοζδ πμθφπθμηςκ πνμαθδιάηςκ. 

Ακ ηαζ ζαθχξ ημ είδμξ ηδξ ιάεδζδξ; πμο εεςνείηαζ πζμ ζδιακηζηυ είκαζ ημ δεφηενμ, ςζηυζμ 

ηαζ δ απμικδιυκεοζδ παίγεζ έκακ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ ζπμθζηή γςή αθθά ηαζ ζηδ ιάεδζδ 

βεκζηυηενα. ηδκ πναβιαηζηυηδηα ζηζξ ζπμθζηέξ βκχζεζξ ζζπφεζ έκα είδμξ δζαθεηηζηήξ 

ακηζηεζιέκμο ηαζ ιέζμο. Οζ έκκμζεξ πμθθέξ θμνέξ ιέζα ζημ ζπμθείμ γμοκ ιζα δζπθή γςή: ηδ ιζα 

θμνά ςξ ακηζηείιεκα δζδαζηαθίαξ ηαζ ηδκ άθθδ ςξ ιέζα, πμο ηα πνδζζιμπμζμφκ μζ ιαεδηέξ βζα 

κα επζθφζμοκ πμθοπθμηυηενα πνμαθήιαηα. Οζ ιζηνμί ιαεδηέξ ημο Γδιμηζημφ πμθείμο, 

ιαεαίκμοκ, βζα πανάδεζβια, ημοξ πίκαηεξ ηδξ πνμπαίδεζαξ, μζ μπμίμζ εα ημοξ είκαζ πνήζζιμζ βζα 

ηδκ εηηέθεζδ ηδξ πνάλδξ ημο πμθθαπθαζζαζιμφ. Ζ αοημιαημπμίδζδ ημο αθβυνζειμο ημο 

πμθθαπθαζζαζιμφ επζηνέπεζ, βζα πανάδεζβια, ανβυηενα ημκ οπμθμβζζιυ ηςκ θφζεςκ ιζαξ 

δεοηενμαάειζαξ ελίζςζδξ ιε ηδ αμήεεζα ημο βκςζημφ ηφπμο. Ζ θφζδ επζηνέπεζ ζημοξ ιαεδηέξ 

κα εθανιυζμοκ ηδ ιέεμδμ αοηή, βζα κα οπμθμβίζμοκ, ζηδ Φοζζηή, ημ δζάζηδια πμο δζακφεζ έκα 

ηζκδηυ πμο επζηαπφκεζ ιε βκςζηή επζηάποκζδ επζθφμκηαξ ιζα δεοηενμαάειζα ελίζςζδ. 

Με άθθα θυβζα, ηάεε ηαζκμφνζα έκκμζα είκαζ απαναίηδημ κα ηαηακμδεεί απυ ημκ ιαεδηή, 

ζηαδζαηά δ πνήζδ ηδξ βίκεηαζ πζμ μζηεία, ηεηνζιιέκδ ηαζ ηυηε πνδζζιεφεζ ςξ έκα είδμξ βκςζημφ 

δζακμδηζημφ ενβαθείμο ημ μπμίμ πνδζζιμπμζείηαζ ιε πζμ ζφκεεημ ηνυπμ. 

ηδ ζπεδίαζδ εηπαζδεοηζηχκ θμβζζιζηχκ δ ανπή αοηή ζδιαίκεζ υηζ μζ πνμηεζκυιεκεξ 

δναζηδνζυηδηεξ εα πνέπεζ κα πενζθαιαάκμοκ, εκδεπμιέκςξ, ηαζ ηα δομ είδδ.  

 

Οθμηθδνςιέκεξ ενβαζίεξ ή επί ιένμοξ δελζόηδηεξ 

 Μζα αηυιδ ζοπκή δζάζηαζδ απυρεςκ αθμνά ηζξ πνμηεζκυιεκεξ δναζηδνζυηδηεξ πνμξ ημοξ 

ζπμοδαζηέξ: πνέπεζ κα ημοξ πνμηείκμκηαζ μθμηθδνςιέκεξ, ηαζ επμιέκςξ επίπμκεξ ηαζ 

πμθφπθμηεξ, δναζηδνζυηδηεξ, ή επί ιένμοξ δναζηδνζυηδηεξ μζ μπμίεξ ζοκηεθμφκ ζηδκ 

απυηηδζδ ζδζαζηένςκ δελζμηήηςκ; Χξ έκα ηεηνζιιέκμ πανάδεζβια εα ιπμνμφζαιε κα 

ακαθένμοιε ηδ δζάζηαζδ ακάιεζα ζε δομ βκςζηέξ ιεευδμοξ βζα ηδκ εηιάεδζδ ηδξ 

ακάβκςζδξ: ηδ ιέεμδμ πμο πδβαίκεζ απυ ηα βνάιιαηα ζηζξ ζοθθααέξ ηαζ απυ εηεί ζηζξ θέλεζξ 

ηαζ ηδκ ακηίζηνμθδ ιέεμδμ. Ζ «ζπμθεζμπμίδζδ» ηςκ βκςζηζηχκ ακηζηεζιέκςκ δζένπεηαζ 
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ακαβηαζηζηά απυ έκακ ηαηαηενιαηζζιυ ημοξ: μζ βκχζεζξ πνέπεζ κα ηειαπζζημφκ ζε ηιήιαηα  

ηδξ ιζαξ ζπμθζηήξ χναξ. Δπζπθέμκ ημ ζπμθείμ εοκμεί ηδκ ηαθθζένβεζα ηςκ επζιένμοξ 

δελζμηήηςκ ιε ηδ ζδιαζία πμο απμδίδεζ ζε ενβαζίεξ ηαζ δναζηδνζυηδηεξ ιζηνμφ, ζπεηζηά 

ιεβέεμοξ. Χζηυζμ, αοηυ πμθθέξ θμνέξ ζδιαίκεζ ηδκ απμοζία εκυξ κμήιαημξ, βζαηί ημ κυδια 

ιπμνεί κα ελανηάηαζ απυ ημ ζοκμθζηυ πνυαθδια ηαζ υπζ απυ ηα επζιένμοξ οπμπνμαθήιαηα: 

είκαζ ζακ μζ ιαεδηέξ κα ιαεαίκμοκ ηζξ ηζκήζεζξ ηάεε πζμκζμφ, πςνίξ ςζηυζμ κα βκςνίγμοκ υηζ 

πνυηεζηαζ βζα ζηάηζ. 

Πνμθακχξ, ζηδ ιάεδζδ, ηάεε ιζα απυ ηζξ επζθμβέξ έπεζ μνζζιέκα πνμηενήιαηα. Ζ επζθμβή ηςκ 

επί ιένμοξ δναζηδνζμηήηςκ επζηνέπεζ ηδκ εοημθυηενδ δζάβκςζδ ηςκ δοζημθζχκ πμο έπμοκ μζ 

ζπμοδαζηέξ ζηδκ ηαηακυδζδ ιζαξ εκκμίαξ ή εκυξ αθβμνίειμο. Αηυιδ, επζηνέπεζ πμθθέξ θμνέξ 

ηδκ εοημθυηενδ μθμηθήνςζδ εκυξ πμθφπθμημο ένβμο – ακ ηαζ είκαζ δοκαηυκ ηα εκδζάιεζα 

ζηάδζα κα ιδκ έπμοκ ηακέκα κυδια βζα ημκ ζπμοδαζηή. Χζηυζμ, είκαζ θακενυ υηζ μζ επζιένμοξ 

δναζηδνζυηδηεξ δεκ επζηνέπμοκ ηδκ ακάπηολδ βεκζηώκ ζηναηδβζηώκ βζα ηδκ επίθοζδ εκυξ 

πνμαθήιαημξ μφηε ηαζ επζηνέπμοκ ζηζξ κέεξ έκκμζεξ κα απμηηήζμοκ ημ πθήνεξ κυδια ημοξ – 

αθμφ μ ζπμοδαζηήξ δεκ έπεζ ιζα βεκζηή εζηυκα ημο πνμαθήιαημξ ζημ ζφκμθμ ημο.  

 

Σπγθέληξσζε ζην ζπγθεθξηκέλν ζηόρν: ημ θμβζζιζηυ ιπμνεί κα επζηνέπεζ ζημκ ιαεδηή κα 

επζηεκηνχκεηαζ ηάεε θμνά ζημ πνμξ δζδαζηαθία ακηζηείιεκμ, ζ‘ έκα ζοβηεηνζιέκμ ζηυπμ ηαζ 

κ‘ απμθεφβεζ ιζα ζεζνά πνμκμαυνςκ, ημοναζηζηχκ εκενβεζχκ πμο είκαζ ακαπυθεοηηεξ ζε έκα 

πενζαάθθμκ πανηζμφ-ιμθοαζμφ. Ακ, βζα πανάδεζβια, δ επίθοζδ εκυξ πνμαθήιαημξ απαζηεί ιζα 

ζεζνά ιαηνχκ οπμθμβζζιχκ ιε ζημζπεζχδεζξ υιςξ πνάλεζξ, ημ θμβζζιζηυ εα ιπμνμφζε κα 

δζαεέηεζ ζημκ ιαεδηή έκα είδμξ οπμθμβζζηζηήξ ιδπακήξ (calculator) πνμηεζιέκμο κα 

παναηάιρεζ εφημθα ημοξ οπμθμβζζιμφξ - μζ μπμίμζ εθυζμκ είκαζ βκςζημί (ζημζπεζχδεζξ 

πνάλεζξ) θεζημονβμφκ ςξ ―ευνοαμξ‖ ςξ πνμξ ημκ επζδζςηυιεκμ ζηυπμ. Πανυιμζα ζε έκα 

πενζαάθθμκ ζημ μπμίμ μ ιαεδηήξ εα ιεθεηήζεζ ηζξ ακαθοηζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ ηςκζηχκ ημιχκ μ 

ιαεδηήξ, βζα πνμθακείξ θυβμοξ, εα πνέπεζ κα ιδκ αζπμθδεεί ιε ηζξ ζπεδζαζηζηέξ θεπημιένεζεξ 

ηδξ πάναλδξ ηδξ ηαιπφθδξ - ημ θμβζζιζηυ είκαζ αοηυ πμο εα πνέπεζ κα ―ακαθάαεζ‖ ηδ 

δζαδζηαζία πάναλδξ. 

 

-  Σν ινγηζκηθό δελ πξέπεη λα επηβάιιεη αιιά λα επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα εθθξάζεη ηηο 

αληηιήςεηο ηνπ αθόκε θη’ όηαλ είλαη ιαλζαζκέλεο.  

Οζ ακηζθήρεζξ ημο ιαεδηή απμηεθμφκ έκα είδμξ πνμζςπζηήξ ημο βκχζδξ δ μπμία ιπμνεί κα έπεζ 

έκα πεδίμ εθανιμβήξ, αθθά ιπμνεί κα είκαζ ακεπανηήξ ή θακεαζιέκδ πένακ ημφημο. Γζα 

πανάδεζβια δ ηαεδιενζκυηδηα δζδάζηεζ υηζ ―ημ ιζζυ εκυξ πνάβιαημξ είκαζ πζμ ιζηνυ απυ ημ 

μθυηθδνμ‖ - ανπή υιςξ πμο πανααζάγεηαζ ζηα απεζνμζφκμθα. Δπίζδξ μζ ιαεδηέξ εθανιυγμοκ 

απυ δζαίζεδζδ ηακυκεξ υπςξ δ βναιιζηυηδηα: θ(α * α)=θ(α) * θ(α) αηυιδ ηαζ ζε πενζπηχζεζξ 

υπμο δεκ ζζπφεζ, μπυηε πανάβμκηαζ ηα παζίβκςζηα θάεδ: a b a b (α+α)
2
 = α

2
 + 

α
2
 ηθπ. Οζ ακηζθήρεζξ υιςξ αοηέξ εα πνέπεζ κα απμηεθμφκ αθεηδνία βζα ηδ θεζημονβία ιζαξ 

δζδαηηζηήξ ηαηάζηαζδξ - πνμηεζιέκμο κα βίκεζ ζαθήξ δ αδοκαιία ημοξ. Σμ θμβζζιζηυ θμζπυκ 

εα πνέπεζ κα ιδκ επζαάθθεζ θφζεζξ, πνμηείκμκηαξ βζα πανάδεζβια ηαηεοεείακ ηδ θφζδ εκυξ 

πνμαθήιαημξ, αθθά κα επζηνέπεζ ηδκ έηθναζδ αηυιδ ηαζ θακεαζιέκςκ ακηζθήρεςκ, μζ μπμίεξ 

πνέπεζ κα απμδεζπεμφκ θακεαζιέκεξ αηνζαχξ ζηδκ πμνεία επίθοζδξ. Μέζα ζηα πθαίζζα αοηά 

έκαξ ιεβάθμξ ανζειυξ απυ εηπαζδεοηζηά πνμβνάιιαηα πνμζθένμοκ ηδ δοκαηυηδηα πνυζααζδξ 
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ζε ―οπμθμβζζηζηέξ ιδπακέξ ηζέπδξ‖ (calculators), μζ μπμίμζ πναβιαημπμζμφκ πμθθχκ εζδχκ 

οπμθμβζζιμφξ: εηηυξ απυ ηζξ ηθαζζζηέξ πνάλεζξ, πνμζθένμοκ ηδ δοκαηυηδηα οπμθμβζζιμφ 

ιμνζαηχκ ηφπςκ, βεςιεηνζηχκ ιεβεεχκ ηθπ. 

 

Η δπλακηθή ππόζηαζε, εμεηθόληζε θαη ε αληηθεηκελνπνίεζε ιεηηνπξγηώλ, ελλνηώλ θαη 

ζρέζεσλ, απμηεθμφκ δοκαηυηδηεξ ηςκ κέςκ βναθζηχκ εκδζαιέζςκ (interfaces). Οζ δζδαηηζηέξ 

ημοξ επζπηχζεζξ άνβδζακ κα βίκμοκ ακηζθδπηέξ ζε υθδ ημοξ ηδκ έηηαζδ - ίζςξ μφηε ηαζ ζήιενα 

δεκ βίκμκηαζ πθήνςξ ακηζθδπηέξ – υπςξ εηηεηαιέκα ακαθφεδηε ζε πνμδβμφιεκεξ 

παναβνάθμοξ. 

Γπλακηθή ππόζηαζε είκαζ δ δοκαηυηδηα ιεηααμθήξ εκυξ ακηζηεζιέκμο (βεςιεηνζημφ 

ζπήιαημξ, ελίζςζδξ) ζε ζπέζδ ιε ηδ ιεηααμθή παναιέηνςκ απυ ηζξ μπμίεξ ελανηάηαζ: βζα 

πανάδεζβια ζε μνζζιέκα εηπαζδεοηζηά πνμβνάιιαηα άθβεαναξ, μ πνήζηδξ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα 

κα παναημθμοεήζεζ ηζξ ιεηααμθέξ ηδξ ηαιπφθδξ ρ=π
2
+3π-8 υηακ ημ β(=8) ιεηααάθθεηαζ απυ 8 

ζε 12 ιε αήια 0.1 ζακ κα πνυηεζηαζ βζα ηζκδιαημβναθζηή ηαζκία. Ζ αιεζυηενδ ίζςξ δζδαηηζηή 

επίπηςζδ ηδξ δοκαιζηήξ οπυζηαζδξ ηςκ ακηζηεζιέκςκ αοηχκ είκαζ υηζ ιπμνμφκ κα απμηηήζμοκ 

έκα status ακελάνηδημ απυ ζδζαίηενεξ ηζιέξ ηςκ παναιέηνςκ: βζα πανάδεζβια έκα ―εθεφεενα‖ 

ιεηαζπδιαηζγυιεκμ ηνίβςκμ ιε ηδ αμήεεζα ημο πμκηζηζμφ (drag) παφεζ κα ελανηάηαζ απυ ημκ 

πνμζακαημθζζιυ ημο ηαζ ημ ιέβεεμξ ημο - έηζζ ημ μνεμβχκζμ ηνίβςκμ δεκ έπεζ ακαβηαζηζηά 

πθεονέξ πανάθθδθεξ πνμξ ηζξ πθεονέξ ημο πανηζμφ υπμο ζπεδζάγεηαζ ηθπ. Άνα αοηυ πμο 

ελενεοκά μ ιαεδηήξ δεκ είκαζ μζ ζδζυηδηεξ εκυξ ηνζβχκμο, αθθά ιζαξ ηθάζδξ ηνζβχκςκ, μ 

ιαεδηήξ δεκ αζπμθείηαζ ιε ζπήιαηα ζοβηεηνζιέκα, αθθά ιε έκκμζεξ. 

- Ζ ελεζηυκζζδ θεζημονβζχκ, εκκμζχκ ηαζ ζπέζεςκ είκαζ δ δοκαηυηδηα ακαπανάζηαζδξ ημοξ ιε 

εζηυκεξ: βζα πανάδεζβια ζε έκα πνυβναιια πάναλδξ ηςκζηχκ ημιχκ, δ ιεηαηνμπή ηδξ ηςκζηήξ 

ημιήξ (ζφνμκηαξ ιε ημ πμκηίηζ έκα ζδιείμ ηδξ ηαιπφθδξ) απυ οπεναμθή ζε έθθεζρδ, βίκεηαζ 

άιεζα ακηζθδπηή επεζδή αθθάγεζ ημ πνχια ηδξ ηαιπφθδξ. Ζ αιεζυηδηα ηδξ εζηυκαξ απμηεθεί 

οπυααενμ βζα ηδ δδιζμονβία ιζαξ δζαζζεδηζηήξ βκχζδξ δ μπμία ιπμνεί κα ιδ πανμοζζάγεηαζ 

πάκημηε ζε ιεβάθμ αάεμξ - αθθά ιπμνεί κα ηαθθζενβδεεί ηαζ ζε ιζηνυηενεξ δθζηίεξ: βζα 

πανάδεζβια δ ζπεηζηή εέζδ 5 ζδιείςκ απυ ηα μπμία πενκάεζ ιζα ηςκζηή ημιή ιπμνεί κα βίκεζ 

ακηζθδπηή απυ έκα ιαεδηή, μ μπμίμξ ιπμνεί κα απμηηήζεζ ιζα ―κμδηζηή εζηυκα‖ ηδξ υθδξ 

δζεοεέηδζδξ, έζης ηζ ακ δε ιπμνεί κα εηθνάζεζ αοηέξ ηζξ ζπέζεζξ. 

Η “αληηθεηκελνπνίεζε” ιεηηνπξγηώλ, ελλνηώλ θαη ζρέζεσλ ζδιαίκεζ ηδ δοκαηυηδηα κα 

ακαπανζζηάκμκηαζ μζ θεζημονβίεξ, μζ έκκμζεξ ηαζ ηα ζπήιαηα ιε ηδ ιμνθή ακηζηεζιέκςκ πμο 

έπμοκ ηάπμζμο είδμοξ ζφκδεζδ.  Ακ, βζα πανάδεζβια, δ βναθζηή πανάζηαζδ ιζαξ ελίζςζδξ 

απμηεθεί έκα ―ακηζηείιεκμ‖ ηζ δ ελίζςζδ επίζδξ έκα ‗άθθμ ―ακηζηείιεκμ‖, ηυηε: 

α) μ πνήζηδξ ιπμνεί κα ―εκενβήζεζ‖ πάκς ζημ ακηζηείιεκμ, έπεζ ηδκ άκεζε δηαρείξηζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ. Γζα ηδκ ελίζςζδ αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μ πνήζηδξ ιπμνεί κα ιεηααάθθεζ υθα ηα 

ζημζπεία ηδξ (ζοκηεθεζηέξ, πνμζεήηδ υνςκ, ιεηααμθή εηεεηχκ) - εκχ ημ ζφζηδια απμηνίκεηαζ 

ηνμπμπμζχκηαξ ηαηάθθδθα ηδ βναθζηή πανάζηαζδ. Με έκακ ακηίζημζπμ ηνυπμ δ ηαιπφθδ 

ιπμνεί κα εεςνδεεί ςξ ―οθζηυ ακηζηείιεκμ‖ θηζαβιέκμ απυ ιέηαθθμ ηζ έηζζ μ πνήζηδξ ιπμνεί 

κα ηδκ ιεηαημπίζεζ ζηδκ μευκδ (ιε ημ πμκηίηζ πάκημηε), κα ηδκ ―παναιμνθχζεζ‖ ηαηά πμθθμφξ 

ηνυπμοξ ηαζ ημ ζφζηδια απμηνίκεηαζ ιεηααάθθμκηαξ ηαηάθθδθα ηδκ ακηίζημζπδ ελίζςζδ. Οζ 

αληηζηξνθείο, μζ ζοιιεηνζηέξ αοηέξ ηαηαζηεοέξ πμο επζηοβπάκμοκ ημ ακηίζηνμθμ ιζαξ 

δεδμιέκδξ θεζημονβίαξ, επζηοβπάκμοκ, ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ, ιζα ζοιιεηνία. Σμ πέναζια απυ ημ 
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ανζειδηζηυ ζημ βεςιεηνζηυ ή ημ αθβεανζηυ πθαίζζμ παφεζ κα πνμζδίδεζ πνμκμιζαηυ παναηηήνα 

ζε έκα απυ αοηά - ζοκήεςξ ημ αθβεανζηυ - αθμφ υθα ιπμνμφκ κα είκαζ ―ζζμδφκαια‖ ηαηά ιία 

έκκμζα. 

 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 1 – πξνζρνιηθή ειηθία 

 

ημοξ ιαεδηέξ ηαθθζένβεζα θεπηήξ ηζκδηζηυηδηαξ, ακαβκχνζζδ πνμηφπςκ (pattern 

recognition).. 

 

Πνυηεζηαζ βζα απθέξ δναζηδνζυηδηεξ πνςιαηζζιμφ, ζφιθςκα είηε ιε ηάπμζεξ μκμιαζίεξ, δ 

ζφιθςκα ιε ηδκ «θμβζηή» ηδξ εζηυκαξ. ε έκα πενζαάθθμκ, υπμο ιπμνμφκ κα πνςιαηζζημφκ 

ακηζηείιεκα (υπςξ έκα πνυβναιια ζπεδίαζδξ), γδηείηαζ απυ ηα παζδζά κα πνςιαηίζμοκ 

«ζηαβυκεξ» ζφιθςκα ιε ηδκ μκμιαζία ημοξ (δ δναζηδνζυηδηα αοηή πνμηάεδηε ιε ιζα 

δζαθμνεηζηή ιμνθή, ζημ e-yliko απυ ηδ Νδπζαβςβυ η. Καναβά Ακηςκία):  

 

ΜΑΤΡΟ   ηαζ ακηίζημζπα KOKKINO ή ΠΡΑΗΝΟ (μζ μκμιαζίεξ 

ιπμνμφκ κα είκαζ ήδδ πνςιαηζζιέκεξ χζηε κα αμδεδεεί ημ παζδί – είηε υπζ). 

 

ε ιζα άθθδ δναζηδνζυηδηα, ημ ηάεε παζδί ηαθείηαζ κα πνςιαηίζεζ ιζα εζηυκα πμο δεκ έπεζ 

πνχιαηα: 

 

 

 

Αηυιδ ιπμνεί κα γδηδεεί απυ ηα παζδζά κα ιζιδεμφκ έκα πνυηοπμ, δδθαδή κα ακηζβνάρμοκ ζημ 

«ηεκυ» πθέβια ημ ακηίζημζπμ «ιμκηέθμ» ημο πνςιαηζζιέκμο (δδθαδή κα πνςιαηίζμοκ ηα 

ακηίζημζπα ηεηναβςκάηζα ιε ηα ίδζα πνχιαηα): 
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ε υθεξ ηζξ ακςηένς πενζπηχζεζξ δ ενβαζία ημο πνςιαηζζιμφ μ ΖΤ επζηνέπεζ ηδ ζοβηέκηνςζδ  

ηςκ παζδζχκ ζημκ επζδζςηυιεκμ ζηυπμ (ακαβκχνζζδ θέλεςκ ηαζ πνςιάηςκ, ακαβκχνζζδ 

«θοζζηχκ» πνςιάηςκ, ακαβκχνζζδ πνμηφπμο ακηίζημζπα) πςνίξ ημ δζδαηηζηυ «ευνοαμ» πμο εα 

πνμηαθμφζε δ ααθή ιε ηζξ ζοκήεεζξ λοθμιπμβζέξ (δοζημθία εηηέθεζδξ ηαζ απχθεζα πνυκμο) – 

ιε ηδκ πνμτπυεεζδ αέααζα ημο υηζ μ δζδαηηζηυξ ζηυπμξ ΓΔΝ είκαζ  δ ελάζηδζδ ζηδ βναθή ή ηδ 

πνήζδ ηςκ μνβάκςκ βναθήξ (υπςξ μζ λοθμιπμβζέξ) – αθμφ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή δ πνήζδ 

ζοιααηζηχκ ενβαθείςκ (ζοκήεεζξ ιπμβζέξ) είκαζ πνμηζιυηενδ απυ ηα ρδθζαηά ιέζα.. Σμ 

ρδθζαηυ ιέζμ έπεζ θμζπυκ ζοβηεηνζιέκμ πεδίμ εθανιμβήξ, έπεζ «κυδια» (δζδαηηζηή 

πνδζζιυηδηα) ιυκμ ιέζα ζε ζοβηεηνζιέκα πθαίζζα ηαζ ακάθμβα ιε ημκ ηζεέιεκμ δζδαηηζηυ 

ζηυπμ. 

  

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 2 – ζεσξεηηθή αληηκεηώπηζε ησλ ζρεκάησλ ζηελ νζόλε 

 

Πνμηεζιέκμο κα βίκμοκ ακηζθδπηέξ μζ δοκαηυηδηεξ αθθά ηαζ ηα υνζα ηςκ ρδθζαηχκ 

πενζααθθυκηςκ, ιπμνμφκ κα πανμοζζαζημφκ ζοκμπηζηά μνζζιέκεξ ζδζυηδηεξ ηςκ ρδθζαηχκ 

ιέζςκ. Μζα ζοκήεδξ ηέημζα ηεπκζηή έβηεζηαζ ζηδκ εηηέθεζδ οπμθμβζζιχκ μζ μπμίμζ δίκμοκ 

θακεαζιέκα απμηεθέζιαηα (αθμφ μζ ανζειμί πμο πνδζζιμπμζμφκ μζ ΖΤ είκαζ πεπεναζιέκμο 

πθήεμοξ, ιε πεπεναζιέκμ πθήεμξ δεηαδζηχκ ρδθίςκ). Έκα ελίζμο ηαθυ πανάδεζβια απμηεθεί 

δ δζαπίζηςζδ ηςκ δζαθυνςκ ηνυπςκ ιε ημοξ μπμίμοξ, ζε δζαθμνεηζηά πενζαάθθμκηα, μ πνήζηδξ 

ιπμνεί κα «δδιζμονβήζεζ» έκακ ηφηθμ ζηδκ μευκδ ημο Ζ.Τ. ημο. Οφηε μζ ανζειμί μφηε ηαζ ηα 

βεςιεηνζηά ζπήιαηα ζημκ ΖΤ ιπμνμφκ κα είκαζ ζζμδφκαια ιε ηα ακηίζημζπα ακηζηείιεκα ηςκ 

Μαεδιαηζηχκ. Δπμιέκςξ, μζ ζοκήεεζξ Μαεδιαηζηέξ ιέεμδμζ έπμοκ ζζπφ ζηδ θφζδ 

πνμαθδιάηςκ ιυκμ ιέζα ζε πενζμνζζιέκα πθαίζζα – έλς απυ αοηά οπάνπεζ ηίκδοκμξ θαεχκ. 

ημ ζοβηεηνζιέκμ πανάδεζβια ηδξ επίπεδδξ βεςιεηνίαξ πμο ιαξ εκδζαθένεζ, ηα ζπήιαηα ζηδκ 

μευκδ ημο ΖΤ είκαζ μοζζςδχξ δζαθμνεηζηά απυ ηα ζπήιαηα ηςκ ιαεδιαηζηχκ. Έκα 

εοεφβναιιμ ηιήια, βζα πανάδεζβια, ζηδ Γεςιεηνία, απμηεθείηαζ απυ άπεζνμο πθήεμοξ ζδιεία 

εκχ έκα εοεφβναιιμ ηιήια ζηδκ μευκδ ημο ΖΤ ακαπανζζηά έκα βεςιεηνζηυ εοεφβναιιμ 
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ηιήια, αθθά ζηδκ πναβιαηζηυηδηα απμηεθείηαζ απυ πεπεναζιέκμο πθήεμοξ βεζημκζηά 

εζημκμζημζπεία: 

 

Έκα εοεφβναιιμ ηιήια θμζπυκ ζηδκ μευκδ ημο ΖΤ υπζ ιυκμ είκαζ απυ ηδ θφζδ ημο 

δζαθμνεηζηυ απυ έκα εοεφβναιιμ ηιήια ηδξ Δοηθείδεζαξ βεςιεηνίαξ, αθθά πνέπεζ ηαζ κα 

ηαηαζηεοαζηεί effectively. Δκχ δδθαδή ημ εοεφβναιιμ ηιήια ηδξ Δοηθείδεζαξ βεςιεηνίαξ 

είκαζ μοζζαζηζηά ιζα αθαίνεζδ, ιζα μκηυηδηα ζηδκ μπμία μ ιαεδιαηζηυξ απμδίδεζ μνζζιέκεξ 

ζδζυηδηεξ, ακηίεεηα ημ βεςιεηνζηυ ζπήια ζημκ ΖΤ πνέπεζ κα ηαηαζηεοαζηεί, δδθαδή κα 

εθανιμζηεί μ ηαηάθθδθμξ αθβυνζειμξ, ή μζ ηαηάθθδθμζ αθβυνζειμζ, μζ μπμίμζ κα επζηνέπμοκ ηδ 

ζπεδίαζδ ημο ζπήιαημξ ζηδκ μευκδ. Σμ ζπήια ζηδκ μευκδ, απμηεθεί επίζδξ ιζα 

ακαπανάζηαζδ εκυξ εοεοβνάιιμο ηιήιαημξ πμο πενζβνάθεηαζ ιε ζοιαμθζηυ ηνυπμ ζηδ ικήιδ 

ημο ΖΤ, αθθά αοηυ δεκ αθθάγεζ ηζξ ζδζυηδηεξ ημο ζπήιαημξ ζηδκ μευκδ. 

Οοζζαζηζηά θμζπυκ δ ηαηαζηεοή εκυξ βεςιεηνζημφ ζπήιαημξ ηδκ μευκδ εκυξ ΖΤ ακηζζημζπεί 

ζε ιζα άθθμο είδμοξ Γεςιεηνία, ιζα βεςιεηνία δζαηνζηή, πεπεναζιέκδ ηαζ ηαηαζηεοαζηζηή. 

Πνάβιαηζ, ηδκ ηεθεοηαία εζημζαεηία ηονίςξ, δ ακάπηολδ ηςκ βναθζηχκ ζημοξ ΖΤ ζοκεηέθεζε 

ζηδ δδιζμονβία ηαζ ακάπηολδ ηδξ Computational Geometry – έκακ ζοκδοαζιυ βναθζηχκ ηαζ 

αθβμνζειζηήξ Γεςιεηνίαξ.  

Έηζζ, δ «πάναλδ» ηαιπφθςκ ηαζ βεκζηά βεςιεηνζηχκ ζπδιάηςκ ζηδκ μευκδ ημο ΖΤ – υπςξ 

εοεεζχκ ηαζ εοεοβνάιιςκ ηιδιάηςκ, ηφηθςκ ηαζ ηυλςκ – απαζηεί ηδ πνήζδ ιενζηχκ 

sophistique αθβμνίειςκ, μζ μπμίμζ επζκμήεδηακ ελ αζηίαξ αηνζαχξ ηδξ ζδζαίηενδξ Γεςιεηνίαξ 

ηδξ μευκδξ. 

Γζα πανάδεζβια, οπάνπμοκ αθβυνζειμζ βζα ηδκ επζθμβή ηςκ εζημκμζημζπείςκ πμο πνέπεζ κα 

«εκενβμπμζδεμφκ» (κα «πνςιαηζζεμφκ») πνμηεζιέκμο κα δδιζμονβδεεί ιαηνμζημπζηά, δ 

εζηυκα εκυξ ηφηθμο. 
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Ζ ιεβέεοκζδ ηδξ εζηυκαξ ζε έκα πενζαάθθμκ γςβναθζηήξ ή ζπεδίαζδξ δείπκεζ ιε ζαθήκεζα ημκ 

ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ζπδιαηίγεηαζ δ εζηυκα εκυξ ηφηθμο. 

 

Ο ζπδιαηζζιυξ θμζπυκ εκυξ ηφηθμο απαζηεί ηδκ εθανιμβή ζδζαίηενςκ ιεευδςκ ηαζ ημ ηεθζηυ 

ακηζηείιεκμ απμηεθεί ιζα ακαπανάζηαζδ ημο ζδεαημφ ιαεδιαηζημφ ακηζηεζιέκμο. Ζ 

πθδνμθμνζηή ιεηαηόπζζδ (transposition informatique) ακαθένεηαζ  ζε αοηήκ αηνζαχξ ηδ 

δζαδζηαζία ηδξ ιεηαηνμπήξ εκυξ ιαεδιαηζημφ ακηζηεζιέκμο ζημ ακηίζημζπμ ακηζηείιεκμ ζημκ 

ΖΤ. 

Σα ζρεδηαζηηθά πξνγξάκκαηα 

Σα ζπεδζαζηζηά πνμβνάιιαηα ιπμνμφκ κα δζαζνεεμφκ ζε δομ ηαηδβμνίεξ: ζηα πνμβνάιιαηα 

γςβναθζηήξ ηαζ ζηα πνμβνάιιαηα ζπεδίαζδξ. Ζ πνχηδ ηαηδβμνία έπεζ ζοκήεςξ ημ επίεεια 

Paint, εκχ δ δεφηενδ ημ επίεεια Draw. ηδκ πνχηδ ηαηδβμνία πνμβναιιάηςκ, δ δδιζμονβία 

ηαζ δ επελενβαζία ηςκ ζπδιάηςκ πναβιαημπμζείηαζ ζημ επίπεδμ ημο εζημκμζημζπείμο, εκχ ζηδ 

δεφηενδ, ηα ζπήιαηα είκαζ ακοζιαηζηά, παναιεηνμπμζδιέκα.. 

ε έκα πνυβναιια θμζπυκ ηφπμο Paint, δ ηαηαζηεοή εκυξ ηφηθμο βίκεηαζ ιε ηδ πνήζδ ημο 

ηαηάθθδθμο ενβαθείμο – ζοκήεςξ δζαεέζζιμο ζε ιζα ενβαθεζμεήηδ.  
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Με έκακ ακάθμβμ ηνυπμ ηαηαζηεοάγμκηαζ ηα ζπήιαηα ηαζ ζηα πενζαάθθμκηα Draw: μ πνήζηδξ 

πνέπεζ κα επζθέλεζ ημ ηαηάθθδθμ ενβαθείμ απυ ιζα ενβαθεζμεήηδ ηαζ κα ζπδιαηίζεζ ημκ ηφηθμ 

πμο επζεοιεί, ζφνμκηαξ ημ πμκηίηζ. 

 

 

 
 

 

Ζ μοζζαζηζηή δζαθμνά ακάιεζα ζηα δομ πενζαάθθμκηα έβηεζηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ ζημ πνχημ 

πενζαάθθμκ μ ηφηθμξ , υηακ ζπεδζαζηεί δε ιπμνεί κα ηνμπμπμζδεεί – ιυκμ κα ιεηαηζκδεεί 

μθυηθδνμξ, εκχ ζημ δεφηενμ πενζαάθθμκ, δ έθθεζρδ ιπμνεί κα ιεηαηναπεί ζε ηφηθμ ή ζε 

έθθεζρδ ιε δζαθμνεηζημφξ άλμκεξ αηυιδ ηαζ ιεηά ηδ ζπεδίαζδ ηδξ.  

Οζ ζδζυηδηεξ ηςκ ηφηθςκ ζηα πενζαάθθμκηα αοηά είκαζ αλζμζδιείςηεξ.  

Καη‘ ανπάξ ημ ζπεηζηυ ενβαθείμ βζα ηδ πάναλδ ηςκ ηφηθςκ είκαζ ιζα έθθεζρδ ηαζ μ ηφηθμξ 

πανμοζζάγεηαζ ζα ιζα εζδζηή πενίπηςζδ έθθεζρδξ: ηαεχξ μ πνήζηδξ ιεηαηζκεί ημ πμκηίηζ, ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα ιεηααάθθεζ ηα ιήηδ ηςκ δομ ηονίςκ αλυκςκ ηαζ υηακ αοηά βίκμοκ ίζα (ηαη‘ 

εηηίιδζδ) ηυηε δ έθθεζρδ βίκεηαζ έκαξ ηφηθμξ. Οζ εθθείρεζξ αοηέξ έπμοκ πάκημηε έκακ 

ζοβηεηνζιέκμ πνμζακαημθζζιυ, ιε ημοξ άλμκεξ ημοξ πανάθθδθμοξ πνμξ ηζξ πθεονέξ ηδξ μευκδξ 

– δ πενζζηνμθή ημοξ ηαηά ιζα ηοπαία βςκία απαζηεί ηδ πνήζδ εζδζηχκ ενβαθείςκ. Χζηυζμ, μζ 

εθθείρεζξ αοηέξ πμο ιεηαηνέπμκηαζ ζε ηφηθμ ιέζα απυ ιζα ζοκεπή ηίκδζδ, απθχξ ιε ηδ 

ιεηαηίκδζδ ημο πμκηζηζμφ, πανμοζζάγμοκ ιε έκακ πμθφ παναζηαηζηυ ηαζ δζαζζεδηζηυ ηνυπμ ηδ 

ζπέζδ έθθεζρδξ ηαζ ηφηθμο. Ζ ιεηαηνμπή ηδξ έθθεζρδξ ζε ηφηθμ ηαζ ακηζζηνυθςξ, είκαζ 

μναηή, δεκ απαζηεί ακαθοηζηή ελήβδζδ αθμφ είκαζ πνμθακήξ.  

Ζ δζαδζηαζία θμζπυκ ηδξ ιεηααμθήξ ηςκ ζπδιάηςκ ζηα πενζαάθθμκηα αοηά ηείκεζ εκδεπμιέκςξ 

κα ηαηαζηήζεζ ηεηνζιιέκμ ημ ιεηαζπδιαηζζιυ έθθεζρδξ-ηφηθμο, ημοθάπζζημκ ζε έκα μπηζηυ-

δζαζζεδηζηυ επίπεδμ. 

Θα πνέπεζ ςζηυζμ κα ζδιεζςεεί ημ βεβμκυξ υηζ δ ηαηαζηεοή ηφηθςκ ζηα δομ πενζαάθθμκηα 

δεκ είκαζ απυθοηα ζηακμπμζδηζηή απυ Μαεδιαηζηή ζημπζά. Καη΄ανπάξ δ ζπεδίαζδ ημο ηφηθμο 

δεκ πναβιαημπμζείηαζ, υπςξ ίζςξ εα πενίιεκε ηακείξ, λεηζκχκηαξ απυ ημ ηέκηνμ ημο ηφηθμο, 

αθθά απυ έκα ζδιείμ ηδξ πενζθενείαξ ημο. Ζ αηνζαήξ θμζπυκ ημπμεέηδζδ ημο ηφηθμο ζε 

ηάπμζα πνμεπζθεβιέκδ εέζδ είκαζ επίπμκδ. Δπζπθέμκ μζ ηφηθμζ αοημί δεκ έπμοκ θακενυ ηέκηνμ 

ηαζ δ αηηίκα ημοξ είκαζ άβκςζηδ. Οοζζαζηζηά μζ ηφηθμζ αοημί δεκ ιπμνμφκ κα έπμοκ ααζζηέξ 

ιαεδιαηζηέξ ζδζυηδηεξ ή , αηνζαέζηενα, μζ ιαεδιαηζηέξ ημοξ ζδζυηδηεξ είκαζ δφζημθα 

εηιεηαθθεφζζιεξ: μζ ηφηθμζ είκαζ πμθφ δφζημθμ κα έπμοκ ζοβηεηνζιέκδ εέζδ – βζα πανάδεζβια 

έκαξ ηφηθμξ πμο πενκάεζ απυ ηνία δμζιέκα ζδιεία -  δ αηηίκα  ηαζ ημ ηέκηνμ ημοξ ιπμνμφκ κα 

οπμθμβζζημφκ ιυκμ ηαη‘ εηηίιδζδ, visually.  

Χζηυζμ, πνυηεζηαζ βζα εθθείρεζξ ηαζ ηφηθμοξ πμο ηαηαζηεοάγμκηαζ ιε άιεζμ ηνυπμ, ιε άιεζδ 

δζαπείνζζδ ηαζ ηαεζζημφκ ζπεδυκ πνμθακή ηδ εεχνδζδ ημο ηφηθμο ςξ ιζαξ εζδζηήξ έθθεζρδξ. 
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Πεξηβάιινληα γηα ηελ έξεπλα ή ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ 

Ζ ακάπηολδ ηςκ ηεθεοηαίςκ εηχκ ηςκ graphical user interfaces (GUI), επέηνερε ηδ δδιζμονβία 

θμβζζιζηχκ πμο επζηνέπμοκ ηδκ ηαηαζηεοή βεςιεηνζηχκ ζπδιάηςκ ιε άιεζμ ηνυπμ. Σοπζηά 

παναδείβιαηα πενζααθθυκηςκ αοημφ ημο είδμοξ απμηεθμφκ ηα θμβζζιζηά Cabri-Γεςιέηνδξ ηαζ 

Geometer Sketchpad. Σα δομ πενζαάθθμκηα πανμοζζάγμοκ ανηεηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ημοξ 

(υπςξ ηαζ ιε άθθα ακάθμβα θμβζζιζηά), αθθά ζημ ζοβηεηνζιέκμ ζδιείμ πμο ιαξ εκδζαθένεζ, 

είκαζ υιμζα. 

Σα πενζαάθθμκηα αοηά πνμθένμοκ ηδ δοκαηυηδηα άιεζδξ δδιζμονβίαξ εκυξ ηφηθμο, μ μπμίμξ 

υιςξ δδιζμονβείηαζ απυ ημ ηέκηνμ ηαζ απυ έκα ζδιείμ ηδξ πενζθενείαξ ημο, δδθαδή 

πνμζδζμνίγμκηαξ ειιέζςξ αθθά ιμκμζήιακηα ηδκ αηηίκα ημο. 

 

Ζ ιεηααμθή εκυξ απυ ηα ζημζπεία αοηά πνμηαθεί ακηίζημζπδ ιεηααμθή ζημκ ηφηθμ. Ζ  

ιεηαηίκδζδ ημο ηέκηνμο ζοκεπάβεηαζ ηδ ιεηαηίκδζδ υθμο ημο ηφηθμο, εκχ δ ιεηαηίκδζδ εκυξ 

ζδιείμο ηδξ πενζθένεζαξ αθήκεζ αηίκδημ ημ ηέκηνμ ηαζ μοζζαζηζηά πνμηαθεί ιεηααμθή ηδξ 

απυζηαζδξ ηέκηνμο ηαζ ζδιείμο, δδθαδή ηδξ αηηίκαξ ημο ηφηθμο. 

Οζ ηφηθμζ αοημί δδιζμονβμφκηαζ ιε άιεζμ ηνυπμ, υπςξ ηαζ ζηα πενζαάθθμκηα ζπεδίαζδξ ηαζ 

γςβναθζηήξ. πςξ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ ζπεδζαζηζηχκ πενζααθθυκηςκ, είκαζ δοκαηή δ 

«δδιζμονβία» εκυξ ηφηθμο απυ ημ ιεηαζπδιαηζζιυ ιζαξ έθθεζρδξ. ημ πενζαάθθμκ Cabri-

Γεςιέηνδξ, βζα πανάδεζβια, μ ηφηθμξ πανμοζζάγεηαζ ςξ εζδζηή πενίπηςζδ έθθεζρδξ ηαζ δ ίδζα 

δ έθθεζρδ ςξ εζδζηή πενίπηςζδ ηςκζηήξ ημιήξ 
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H ζδιακηζηή ςζηυζμ δζαθμνά έβηεζηαζ υηζ ζηα Μαεδιαηζηά πενζαάθθμκηα μζ ηφηθμζ έπμοκ 

δζαεέζζια ηα παναηηδνζζηζηά ημοξ: ηυζμ δ αηηίκα υζμ ηαζ ημ ηέκηνμ ημο ηφηθμο είκαζ μναηά 

ηαζ δζαεέζζια. 

ηδκ πναβιαηζηυηδηα δ δζαθμνά ακάιεζα ζηζξ δομ ηαηδβμνίεξ ηφηθςκ ακηζζημζπεί ζε έκα 

βκςζηυ (δζδαηηζηυ) πνυαθδια ζηδ Γεςιεηνία πμο ζπεηίγεηαζ ιε ημ status ημο βεςιεηνζημφ 

ζπήιαημξ. πεδυκ υθα ηα πνμαθήιαηα ηδξ Γεςιεηνίαξ, απαζημφκ, βζα ηδκ επίθοζή ημοξ, ηδκ 

ηαηαζηεοή ζπδιάηςκ. Σα ζπήιαηα αοηά πνδζζιεφμοκ ςξ αάζδ βζα ηδκ ακάπηολδ 

ζοθθμβζζιχκ, αμδεμφκ ζηδκ επίθοζδ εκυξ πνμαθήιαημξ, αθθά αοηυ πμο εεςνείηαζ θφζδ είκαζ 

μ ζοθθμβζζιυξ ηαζ υπζ ημ ζπήια. Ζ δζάηνζζδ αοηή ακάιεζα ζημ βεςιεηνζηυ ζπήια – ζημ μπμίμ 

απμδίδμκηαζ βεςιεηνζηέξ ζδζυηδηεξ – ηαζ ζημ ζπέδζμ πμο ακαπανζζηά ηάπμζμ ζπήια πςνίξ κα 

έπεζ υιςξ βεςιεηνζηέξ ζδζυηδηεξ είκαζ ελαζνεηζηά θεπηή ηαζ απμηεθεί πδβή δοζημθζχκ βζα ημοξ 

ιαεδηέξ πμο ένπμκηαζ βζα πνχηδ θμνά ζε επαθή ιε ηδκ Δοηθείδεζα (ηδ θεβυιεκδ «εεςνδηζηή») 

Γεςιεηνία. ηδκ πναβιαηζηυηδηα, ημ βεςιεηνζηυ ζπήια δεκ είκαζ ακάβηδ κα είκαζ 

ζπεδζαζηζηχξ μνευ: ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ μ ηαεδβδηήξ πανάγεζ πςνίξ υνβακα έκακ (πενίπμο) 

ηφηθμ ζημκ πίκαηα ηαζ ακαββέθθεζ: «δίκεηαζ μ ηφηθμξ ...». Ζ δζαθμνά θμζπυκ ακάιεζα ζηα 

Μαεδιαηζηά πενζαάθθμκηα ηαζ ζηα ζπεδζαζηζηά είκαζ υηζ ζηα πνχηα δδιζμονβμφκηαζ 

ακαπαναζηάζεζξ βεςιεηνζηχκ ζπδιάηςκ, εκχ ζηα δεφηενα δδιζμονβμφκηαζ ζπέδζα. Ζ δζαθμνά 

αοηή ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί απυ δζδαηηζηή ζημπζά: βζα πανάδεζβια δ επίθοζδ βεςιεηνζηχκ 

πνμαθδιάηςκ ζε ζπεδζαζηζηυ πενζαάθθμκ (κα ηαηαζηεοαζηεί ιζα δζάιεηνμξ εκυξ δμζιέκμο 

ηφηθμο ή κα ανεεεί ημ ηέκηνμ ημο) είκαζ ιζα πμθφπθμηδ ενβαζία δ μπμία ηαεζζηά θακενή ηδκ 

αλία ηςκ βεςιεηνζηχκ μνβάκςκ βζα ηδκ επίθοζδ ηέημζςκ πνμαθδιάηςκ. [%] 

ηα Μαεδιαηζηά πενζαάθθμκηα, μ ηφηθμξ ιπμνεί κα ηαηαζηεοαζηεί ηαζ ιε έιιεζμ ηνυπμ: ςξ 

βεςιεηνζηυξ ηυπμξ ζδιείςκ. Έηζζ, βζα πανάδεζβια, μ βεςιεηνζηυξ ηυπμξ ηςκ ιέζςκ ηςκ 

εοεοβνάιιςκ ηιδιάηςκ πμο εκχκμοκ έκα ζηαεενυ ζδιείμ εηηυξ ηφηθμο ιε έκα ζδιείμ πάκς 

ζηδκ πενζθένεζα ημο, είκαζ έκαξ ηφηθμξ: 
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Ζ ιεηαηίκδζδ ημο ηφηθμο ή δ ιεηααμθή ηδξ αηηίκαξ ημο, πνμηαθεί ιζα ακάθμβδ ιεηααμθή ημο 

βεςιεηνζημφ ηυπμο: 

 

 
 

Ζ εεχνδζδ ημο ηφηθμο ςξ εζδζηήξ πενίπηςζδξ έθθεζρδξ, πμο ακαθένεδηε παναπάκς, ιπμνεί 

κα θεζημονβήζεζ ηαζ ακηζζηνυθςξ: δ έθθεζρδ κα πανμοζζαζηεί ςξ ιζα βεκίηεοζδ ημο ηφηθμο. 

ηα παναηάης πανάδεζβια, δ πθάβζα ζοιιεηνία, ςξ βεκίηεοζδ ηδξ μνεήξ ζοιιεηνίαξ 

ιεηαζπδιαηίγεζ ημκ πενζβεβναιιέκμ ηφηθμ εκυξ ηνζβχκμο ζηδκ πενζβεβναιιέκδ έθθεζρδ ημο 

ζοιιεηνζημφ ηνζβχκμο (ημ μπμίμ δεκ είκαζ ίζμ ιε ημ ανπζηυ): 

 

  
 

Οζ ηφηθμζ ζηα Μαεδιαηζηά πενζαάθθμκηα έπμοκ ιζα πθεζάδα ζδζμηήηςκ πμο επζηνέπμοκ ηδ 

δδιζμονβία πμθθχκ δναζηδνζμηήηςκ ιε δζδαηηζηυ εκδζαθένμκ. 

Ζ πάναλδ εκυξ ηφηθμο ζηα Μαεδιαηζηά πενζαάθθμκηα πναβιαημπμζείηαζ απυ ηα ίδζα ηα 

θμβζζιζηά υηακ πνμζδζμνζζηεί ημ ηέκηνμ ηαζ έκα ζδιείμ ηδξ πενζθένεζαξ ημο ηφηθμο. ημ 

πανηί, έκαξ ηφηθμξ πανάζζεηαζ ιε έκα δζααήηδ. Χζηυζμ μ δζααήηδξ έπεζ ηαζ ιζα άθθδ πνήζδ 

ζηδ ζπμθζηή Γεςιεηνία: επζηνέπεζ ηδ ιεηαθμνά ιδηχκ ηαζ επμιέκςξ επζηνέπεζ εφημθα ηδκ 

ηαηαζηεοή ίζςξ εοεοβνάιιςκ ηιδιάηςκ. 

Ζ ηαηαζηεοή θμζπυκ ίζςκ εοεοβνάιιςκ ηιδιάηςκ ζηα Μαεδιαηζηά πενζαάθθμκηα δεκ είκαζ 

απθή βζα δομ θυβμοξ: 
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ηδ βεκζηή πενίπηςζδ , δ ηαηαζηεοή εκυξ εοεοβνάιιμο ηιήιαημξ ίζμο ιε έκα δμζιέκμ, 

απαζηεί ιζα ζπεηζηά πμθφπθμηδ ηαηαζηεοή εκυξ παναθθδθμβνάιιμο – μοζζαζηζηά ημ ανπζηά 

εοεφβναιιμ ηιήια ιεηαθένεηαζ πανάθθδθα ζε ιζα άθθδ εέζδ.  

Ο πνήζηδξ ιπμνεί ιεηά ηδκ ηαηαζηεοή κα απμηνφρεζ ηα ιδ ακαβηαία ζημζπεία ηδξ 

ηαηαζηεοήξ, αθθά ημ δεφηενμ πνυαθδια παναιέκεζ: ζε μνζζιέκδ εέζδ ημ δεφηενμ εοεφβναιιμ 

ηιήια παφεζ κα οπάνπεζ ηαζ ελαθακίγεηαζ (!) βζαηί δεκ είκαζ δοκαηή δ πανάθθδθδ ιεηαθμνά ημο 

ανπζημφ ηνζβχκμο. 

 

  

 

 

 

Γζα κα ακηζιεηςπζζηεί ημ πνυαθδια αοηυ, ζε μνζζιέκα Μαεδιαηζηά πενζαάθθμκηα, υπςξ ζημ 

Cabri-Γεςιέηνδξ, οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα πνήζδξ εκυξ ρδθζαημφ «δζααήηδ» μ μπμίμξ επζηνέπεζ 

ηδ ιεηαθμνά εκυξ εοεοβνάιιμο ηιήιαημξ ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ.  

Πανυθα αοηά μ ρδθζαηυξ αοηυξ δζααήηδξ, ιπμνεί απυ βεςιεηνζηή άπμρδ κα είκαζ ζζμδφκαιμξ 

ιε ημ θοζζηυ δζααήηδ, κα επζηνέπεζ δδθαδή ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηςκ ίδζςκ ενβαζζχκ, αθθά 

απυ δζδαηηζηή άπμρδ δεκ είκαζ. Ο ρδθζαηυξ δζααήηδξ, βζα ηδκ ηαηαζηεοή ίζςκ εοεοβνάιιςκ 

ηιδιάηςκ απαζηεί ηδκ ηαηαζηεοή εκυξ ηφηθμο ηαζ ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ ημιήξ ημο ιε έκα 

άθθμ βεςιεηνζηυ ζπήια (ζοκήεςξ εοεεία ή εοεφβναιιμ ηιήια), εκχ ζημ πενζαάθθμκ πανηζμφ 

ηαζ ιμθοαζμφ δ ηαηαζηεοή αοηή εκκμείηαζ αθθά δεκ πναβιαημπμζείηαζ αθμφ απθχξ μ δζααήηδξ 

ηίεεηαζ πάκς ζημ εοεφβναιιμ ηιήια. Ζ ηαηαζηεοή ημο ηφηθμο παναιέκεζ θμζπυκ έιιεζα 

εκκμμφιεκδ. Έηζζ μζ ιαεδηέξ βκςνίγμοκ ηδ δζαδζηαζία, αθθά υπζ ηδ θμβζηή ηδξ. Ζ ηαηαζηεοή 

θμζπυκ ίζςκ εοεφβναιιςκ ηιδιάηςκ ζηα Μαεδιαηζηά πενζαάθθμκηα ιπμνεί κα είκαζ 

πμθοπθμηυηενδ απυ αοηήκ ζημ πενζαάθθμκ πανηζμφ ηαζ δζααήηδ ηαζ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ 

αηυιδ ηαζ ιπθμηάνζζια ηςκ ιαεδηχκ. 

 

ε μνζζιέκα Μαεδιαηζηά πενζαάθθμκηα, δ ηαηαζηεοή εκυξ ηφηθμο δεκ πναβιαημπμζείηαζ ιε 

άιεζμ ηνυπμ, αθθά ειιέζςξ, ιέζα απυ ηδκ πενζβναθή ημο. ηζξ πενζζζυηενεξ απυ ηζξ 

πενζπηχζεζξ, πνυηεζηαζ βζα πενζβναθέξ ακαθοηζηέξ, πμο ανίζημοκ ηδκ απανπή ημοξ ζηδκ 

Ακαθοηζηή Γεςιεηνία. Έηζζ, βζα πανάδεζβια, είκαζ δοκαηυκ κα πανάλμοιε έκα ηφηθμ δίκμκηαξ 

απθχξ ηζξ ζοκηεηαβιέκεξ ημο ηέκηνμο ηαζ εκυξ ζδιείμο ηδξ πενζθένεζαξ ημο. Δπεζδή δ ηεπκζηή 
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αοηή ζοκακηάηαζ ηονίςξ ζηα πνμβναιιαηζζηζηά πενζαάθθμκηα, ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ εα 

ιεθεηδεμφκ ανβυηενα. 

 

Πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα 

ηα πνμβναιιαηζζηζηά πενζαάθθμκηα, οπάνπμοκ δομ ηοπζημί ηνυπμζ βζα ημκ ηαεμνζζιυ ηαζ ηδ 

ζπεδίαζδ εκυξ ηφηθμο. 

Ο έκαξ πνδζζιμπμζεί ηοπζηά έημζιεξ δζαδζηαζίεξ, εκζςιαηςιέκεξ ζηδκ ίδζα ηδ βθχζζα 

πνμβναιιαηζζιμφ ημο πενζαάθθμκημξ ενβαζίαξ. Οζ δζαδζηαζίεξ αοηέξ επζηνέπμοκ μοζζαζηζηά 

ημκ πνμζδζμνζζιυ ιζαξ έθθεζρδξ ιέζς ημο πενζβεβναιιέκμο μνεμβςκίμο. Γίκμκηαξ ηζξ 

ζοκηεηαβιέκεξ δομ δζαβχκζςκ ζδιείςκ (ζοκήεςξ ημο πάκς ανζζηενά ηαζ ηάης δελζά) πμο είκαζ 

πενζβεβναιιέκμ ζηδκ έθθεζρδ, ημ ζφζηδια πανάζζεζ ηδκ ακηίζημζπδ έθθεζρδ. 

 

 
 

ε μνζζιέκεξ βθχζζεξ πνμβναιιαηζζιμφ οπάνπμοκ δζαεέζζιεξ εκημθέξ εζδζηά βζα ηδ πάναλδ 

ηφηθςκ ηαζ ζπεδυκ ζε υθεξ οθίζηακηαζ εκημθέξ βζα ηδ πάναλδ ηυλςκ ηφηθμο ιε ζοβηεηνζιέκα 

παναηηδνζζηζηά ηαζ ζε ζοβηεηνζιέκδ εέζδ. 

Ακάθμβεξ ηεπκζηέξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ ζηα πενζαάθθμκηα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηονίςξ βζα 

ηδκ ένεοκα ζηα Μαεδιαηζηά υπςξ ημ Mathematica, ημ Maple ηθπ. 

Ακάθμβεξ είκαζ επίζδξ ηαζ μζ ηεπκζηέξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηφηθςκ ζε 

πενζαάθθμκηα βθςζζχκ Markup (υπςξ δ VML) ή αηυιδ ηαζ δ Latex, δ μπμία δίκεζ ηδ 

δοκαηυηδηα  πάναλδξ ηφηθςκ ιε εκημθέξ υπςξ μζ παναηάης: 

 

 
 

 

Ακάθμβεξ δοκαηυηδηεξ πνμζθένμοκ ηαζ άθθεξ ζοκαθείξ βθχζζεξ. 

Ζ πάναλδ ηφηθςκ ζηα πενζαάθθμκηα αοηά ζηδνίγεηαζ απμηθεζζηζηά ζηδκ Ακαθοηζηή 

Γεςιεηνία.  

ε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ δ πάναλδ, αοηή ηαεεαοηή, ημο ηφηθμο δεκ είκαζ απαναίηδηδ – υπςξ 

αηνζαχξ ιε ημ δζααήηδ ιεηαθένμκηαζ εοεφβναιια ηιήιαηα πςνίξ κα παναπεμφκ ηφηθμζ. Αοηυ 

πμο απαζηείηαζ δεκ είκαζ μ ηφηθμξ, αθθά ηάπμζμ παναηηδνζζηζηυ ημο ζδιείμ – βζα πανάδεζβια δ 
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ημιή ημο ιε ηάπμζα εοεεία. ηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ μ πνμβναιιαηζζηήξ δε πνεζάγεηαζ κα 

πανάλεζ ημκ ηφηθμ, αθθά πνμζδζμνίγεζ ηζξ ζοκηεηαβιέκεξ απυ ημ ζδιείμ πμο ακαγδηά – 

ζοκήεςξ ιέζς ηδξ επίθοζδξ εκυξ ζοζηήιαημξ ελζζχζεςκ. 

 

οκήεςξ ηα πενζαάθθμκηα αοηά ηαζ μζ πανάλεζξ ηφηθςκ εκηάζζμκηαζ ιέζα ζηα πθαίζζα 

ιαεδιάηςκ πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ημκ πνμβναιιαηζζιυ ηαζ υπζ ιε ηα Μαεδιαηζηά. Δλαίνεζδ 

απμηεθμφκ ηα Μαεδιαηζηά πενζαάθθμκηα (υπςξ ημ Mathematica ή to Maple) πμο ιπμνμφκ κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ ηονίςξ ζηζξ ηεθεοηαίεξ ηάλεζξ ηδξ Γεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ.  

ηα πνμβναιιαηζζηζηά πενζαάθθμκηα, ηονίςξ ζηα ηνζημαάειζα ηιήιαηα πνμβναιιαηζζηχκ, δ 

ενβαζία ιε ημοξ ηφηθμοξ αοημφξ εέηεζ ιενζηά εκδζαθένμκηα πνμαθήιαηα υπςξ βζα πανάδεζβια 

ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ ημιήξ εκυξ ηφηθμο ιε έκα ηνίβςκμ, ή ηδκ απυθαζδ βζα ημ ακ έκα 

δεδμιέκμ ζδιείμ ακήηεζ ζε έκακ ηφηθμ ή υπζ. Οζ ηφηθμζ αοημί οθίζηακηαζ ιυκμ ζακ ελζζχζεζξ 

ζηδ ικήιδ ημο ΖΤ, αθθά πανυθα αοηά έπμοκ πμθφ μναηά απμηεθέζιαηα – έκα  θάεμξ ζημοξ 

οπμθμβζζιμφξ ζοπκά έπεζ ηαηαζηνμθζηά απμηεθέζιαηα ζημ ηεθζηυ ζπήια, αοηυ δδθαδή πμο 

ειθακίγεηαζ ζηδκ μευκδ ημο ΖΤ. Ζ ιέεμδμξ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ μνευηδηαξ ηςκ θφζεςκ είκαζ 

ηαεανά ειπεζνζηή. 

 

Μζα δεφηενδ ηαηδβμνία ιεευδςκ βζα ηδ πάναλδ ηφηθςκ ζε πνμβναιιαηζζηζηά πενζαάθθμκηα, 

απαζηεί πζμ πνμδβιέκεξ  πνμβναιιαηζζηζηέξ ηεπκζηέξ. Οζ ιέεμδμζ αοηέξ ααζίγμκηαζ ζηδ 

«ζπεδίαζδ» εκυξ ηαζ ιυκμ εζημκμζημζπείμο (pixel). Mε ηδκ εθανιμβή αθβμνίειςκ πμο 

ακαθέναιε ζε πνμδβμφιεκδ πανάβναθμ (υπςξ ημο Bresenheim) επζθέβμκηαζ εηείκα ηα 

εζημκμζημζπεία ηα μπμία εα ηαηαζημφκ ειθακή (εα «ζπεδζαζημφκ») ηαζ ημ ηεθζηυ μπηζηυ 

απμηέθεζια ζηδκ μευκδ ημο ΖΤ είκαζ έκαξ ηφηθμξ. 

 

οκαθήξ ηνυπμξ πάναλδξ εκυξ ηφηθμο, ή ιάθθμκ ηιήιαημξ εκυξ ηφηθμο, οπάνπεζ ηαζ ζε υθα ηα 

πενζαάθθμκηα ηα μπμία επζηνέπμοκ ηδ πάναλδ ηαιπφθςκ. Βέααζα αοηά πμο παναηηδνίζαιε ςξ 

Μαεδιαηζηά πενζαάθθμκηα, έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα πάναλδξ βναθζηχκ παναζηάζεςκ. Δηηυξ απυ 

αοηά υιςξ, ηδ δοκαηυηδηα αοηή ηδκ έπμοκ ηαζ πενζαάθθμκηα υπςξ ηα θφθθα θμβζζιμφ – υπςξ 

ημ Excel. H εηθμβή ηςκ ηαηάθθδθςκ ηζιχκ πνμηαθεί ηδ πάναλδ εκυξ ηφηθμο. 
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Χζηυζμ, ζηα πενζαάθθμκηα , υπςξ ημ Excel, δ πάναλδ εκυξ ηφηθμο δεκ είκαζ πάκημηε απθή. 

ηδκ πναβιαηζηυηδηα, δ πάναλδ ημο, υπςξ αηνζαχξ ημ Cabri-Γεςιέηνδξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ 

βεςιεηνία ζημ πανηί ηαζ ιε ημ δζααήηδ, απαζηεί ηδ νφειζζδ ιζαξ ζεζνάξ παναιέηνςκ, μζ μπμίεξ 

παναιέκμοκ έιιεζεξ ηαζ άννδηεξ ζηζξ ηαηαζηεοέξ πμο βίκμκηαζ ιε ημ πένζ ή ζηα πενζαάθθμκηα 

υπμο εζζάβεηαζ απεοεείαξ δ ελίζςζδ ημο ηφηθμο. 

Γζα κα είκαζ μ ηφηθμξ απμδεηηυξ μπηζηά (βζα κα ιδ ιμζάγεζ ιε εοεεία ή ιε έθθεζρδ) πνέπεζ μ 

πνήζηδξ υπζ απθχξ κα πνδζζιμπμζήζεζ ηζξ ιαεδιαηζηά μνεέξ ελζζχζεζξ, αθθά επζπθέμκ κα 

ηαεμνίζεζ ημ πθήεμξ ηςκ ηζιχκ πμο εα οπμθμβζζημφκ (υζμ ιεβαθφηενμξ, ηυζμ αηνζαέζηενα εα 

παναπεεί ημ ζπήια), ηζξ ηζιέξ ηςκ αλυκςκ (αθθζχξ μ ηφηθμξ ιπμνεί κα ιμζάγεζ ιε έθθεζρδ) ηαζ 

άθθα ζημζπεία, Ζ πνήζδ θμζπυκ ημο Excel ή άθθςκ πανυιμζςκ πνμβναιιάηςκ βζα ηδ πάναλδ 

βεςιεηνζηχκ ζπδιάηςκ ή βναθζηχκ παναζηάζεςκ, απαζηεί ιζα ενβαζία πάκς ζηδ νφειζζδ 

αοηχκ ηςκ παναιέηνςκ πμο νοειίγμκηαζ ιε δζαζζεδηζηυ ηνυπμ ζημ πενζαάθθμκ πανηζμφ ηαζ 

ιμθοαζμφ ή απυ ημ ίδζμ ημ θμβζζιζηυ υηακ πνδζζιμπμζμφκηαζ Μαεδιαηζηά πενζαάθθμκηα. 

 

Ο θύθινο σο όξην θαλνληθνύ πνιπγώλνπ 

Απυ ηα πνμβναιιαηζζηζηά πενζαάθθμκηα, ζδζαίηενμ δζδαηηζηυ εκδζαθένμκ πανμοζζάγμοκ μζ 

ιζηνυημζιμζ ηφπμο Logo.  

Οζ ιζηνυημζιμζ αοημί, ηαηά ηακυκα, δε δζαεέημοκ έημζιεξ αζαθζμεήηεξ βζα ηδ πάναλδ 

ηαιπφθςκ ή εκ βέκεζ βναθζηχκ – μ πνήζηδξ πνέπεζ κα επζκμήζεζ ηζξ ηαηάθθδθεξ ιεευδμοξ. 

Ζ ζδζαζηενυηδηα ηςκ βναθζηχκ ζηα πενζαάθθμκηα Logo-like έβηεζηαζ, υπςξ είκαζ βκςζηυ, ζημ 

βεβμκυξ υηζ βζα ηδ ζπεδίαζδ ημοξ δεκ πνδζζιμπμζείηαζ δ ηθαζζζηή Ακαθοηζηή Γεςιεηνία, αθθά 

έκα ζδζαίηενμ είδμξ, αοηή πμο ζοκήεςξ απμηαθείηαζ «Γεςιεηνία ηδξ Υεθχκαξ». 

Ζ ηαηαζηεοή ημο ηφηθμο ζημ πενζαάθθμκ αοηυ βίκεηαζ «πνμζεββζζηζηά». ηδκ πναβιαηζηυηδηα 

μ πνήζηδξ δίκεζ εκημθέξ ζηδ πεθχκα κα πανάλεζ έκα ηακμκζηυ πμθφβςκμ ιε ιεβάθμ πθήεμξ 

πθεονχκ, μπυηε ημ ζπήια πμο ζπδιαηίγεηαζ ζηδκ μευκδ δε δζαθένεζ απυ ηφηθμ. 

ημ παναηάης ζπήια οπάνπμοκ δομ ηέημζμζ «ηφηθμζ». Αοηυξ ιε ηδ ιεβαθφηενδ αηηίκα έπεζ 

360 πθεονέξ ιήημοξ δομ ιμκάδςκ, εκχ μ ιζηνυξ έπεζ 360 πθεονέξ ιήημοξ 2 ιμκάδςκ. 

 

 

 

Ζ ηαηαζηεοή ημο ηφηθμο ζηα πενζαάθθμκηα Logo-like ακηζζημζπεί ζε ιζα εεχνδζδ ημο 

ηφηθμο, δ μπμία ζημ ζοκδεζζιέκμ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ πανηζμφ ηαζ ιμθοαζμφ ιέκεζ ιάθθμκ 

πενζεςνζαηή –έπμκηαξ ιυκμ εεςνδηζηυ εκδζαθένμκ – πςνίξ ηαιζά δναζηδνζυηδηα κα 

ακαπηφζζεηαζ βφνς απυ ηδ εεχνδζδ αοηή. 
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Σμ πενζαάθθμκ ηδξ Logo ηαζ βεκζηά ηα Logo-like πενζαάθθμκηα, υπζ ιυκμ πνδζζιμπμζμφκ αοηήκ 

ηδκ πνμζέββζζδ βζα ηδκ ηαηαζηεοή «ηφηθςκ», αθθά επζηνέπμοκ ηδκ ακάπηολδ δναζηδνζμηήηςκ 

πμο δεκ έπμοκ ζζμδφκαιμ ζημ ζοκδεζζιέκμ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ.  

Οζ δναζηδνζυηδηεξ αοηέξ απμηεθμφκ ιεηαθμνά ηςκ ζοκήεςκ πνμαθδιάηςκ πμο πνμηείκμκηαζ 

ζηα πθαίζζα ηδξ Δοηθείδεζαξ ή ηδξ Ακαθοηζηήξ Γεςιεηνίαξ. 

Έηζζ, βζα πανάδεζβια, ζηα πενζαάθθμκηα Logo-like δναζηδνζυηδηεξ αοημφ ημο είδμοξ εα 

ιπμνμφζε κα είκαζ δ πάναλδ ηφηθςκ ιε δμζιέκδ αηηίκα, δ πανάθθδθδ ιεηαθμνά ηφηθςκ, μ 

πνμζδζμνζζιυξ ημο ηέκηνμο εκυξ ηφηθμο, μ πνμζδζμνζζιυξ εκυξ ηφηθμο πμο πενκάεζ απυ ηνία 

δεδμιέκα ζδιεία η.ά. 

Σα πνμαθήιαηα αοηά πανμοζζάγμοκ εκδζαθένμκ βζαηί αθμνμφκ αέααζα ηδ «βεςιεηνία ηδξ 

μευκδξ», ηδξ μπμίαξ ηα ζδιεία είκαζ δζαηνζηά ηαζ πεπεναζιέκμο πθήεμοξ, αθθά δ 

ζδζαζηενυηδηα ηδξ Logo επζαάθθεζ ιζα ακηζιεηχπζζδ δζαθμνεηζηή απυ ηα πνμβναιιαηζζηζηά ή 

ηα ζοκήεδ Μαεδιαηζηά πενζαάθθμκηα. 

 

Ο θύθινο σο απνηέιεζκα παξάιιεισλ δηεξγαζηώλ κε ηπραία δεδνκέλα 

Ζ ακάπηολδ, ηα ηεθεοηαία ζδίςξ πνυκζα, πενζααθθυκηςκ πανάθθδθμο ηαζ ιαγζηά πανάθθδθμο 

πνμβναιιαηζζιμφ δίκεζ κέεξ δζαζηάζεζξ ζηδ εεχνδζδ ημο ηφηθμο – ηαζ ίζςξ υθςκ ηςκ 

βεςιεηνζηχκ ζπδιάηςκ - αθμφ επζηνέπεζ ηδ δδιζμονβία ημο ιέζα απυ ακελάνηδηεξ δζαδζηαζίεξ 

πμο εηηεθμφκηαζ πανάθθδθα ηαζ ηάεε ιζα απυ αοηέξ πνμζδζμνίγεζ έκα ζοζηαηζηυ ζημζπείμ ημο, 

δδθαδή έκα εζημκμζημζπείμ ημο. Σμ ααζζηυ ζημζπείμ ηςκ δομ αοηχκ ιεευδςκ είκαζ υηζ μζ 

εκημθέξ δίκμκηαζ ηαηεοεείακ ζε ηοπαία εζημκμζημζπεία ημο επζπέδμο (ηδξ μευκδξ) - ζε ανηεηά 

ιεβάθμ πθήεμξ υιςξ, έηζζ χζηε έκαξ ζηακυξ ανζειυξ απυ αοηά κα ζπδιαηίζεζ έκακ ηφηθμ. 

ημ πενζαάθθμκ ΜΡΗ (Message Passing Interface), έκα πνυβναιια ζε βθχζζα C, εηηεθείηαζ 

ηαοηυπνμκα απυ πμθθμφξ επελενβαζηέξ – ακ ηαζ εα ιπμνμφζε κα εηηεθεζηεί απυ έκα 

επελενβαζηή, αθθά ηυηε ημ πνυβναιια εα ήηακ οπεναμθζηά ανβυ – ιε ηδκ ελήξ θμβζηή. 

Λαιαάκμκηαζ ηοπαία εζημκμζημζπεία ζημ επίπεδμ (ηδξ μευκδξ) ηαζ ελεηάγμκηαζ ακ ακήημοκ 

ζημκ γδημφιεκμ ηφηθμ, ακ δδθαδή απέπμοκ ιζα ζοβηεηνζιέκδ απυζηαζδ απυ έκα οπμεεηζηυ 

ηέκηνμ – αηνζαέζηενα ακ δ απυζηαζή ημοξ απυ ημ ηέκηνμ είκαζ ακάιεζα ζε δομ υνζα ηα μπμία 

ηαεμνίγμοκ ημ πάπμξ ηδξ πενζθένεζαξ ημο ηφηθμο. Ακ δ απάκηδζδ είκαζ ηαηαθαηζηή, ηυηε ηα 

εζημκμζημζπεία «γςβναθίγμκηαζ» ιαφνα. Μζα απυ ηζξ πανάθθδθεξ δζαδζηαζίεξ δζαηυπηεζ ηζξ 

επακαθήρεζξ αοηέξ υηακ μ ανζειυξ ημοξ λεπενάζεζ ηάπμζμ πνμηαεμνζζιέκμ υνζμ. 

Ακ μ ανζειυξ ηςκ επακαθήρεςκ είκαζ ανημφκηςξ ιεβάθμξ, ηυηε ζηδκ μευκδ εα έπεζ 

ζπδιαηζζηεί έκαξ ηφηθμξ. 
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Ο ηφηθμξ μοζζαζηζηά ζπδιαηίγεηαζ ιυκμκ απυ ηα εζημκμζημζπεία πμο εκενβμπμζμφκηαζ υηακ 

ανίζημκηαζ ζηδκ ηαηάθθδθδ απυζηαζδ απυ ημ ηέκηνμ.  

ημ πενζαάθθμκ αοηυ μ ηφηθμξ ζπδιαηίγεηαζ θμζπυκ απυ ηα «ζδιεία» (εζημκμζημζπεία) πμο 

ζζαπέπμοκ απυ ημ «ηέκηνμ» (ημ μπμίμ ιπμνεί κα είκαζ έκα οπμεεηζηυ Δοηθείδεζμ ζδιείμ). 

H StarLogo είκαζ ιζα βθχζζα ιαγζημφ πανάθθδθμο πνμβναιιαηζζιμφ: μ πνήζηδξ ιπμνεί κα 

πεζνζζηεί πζθζάδεξ «πεθχκεξ» πμο ζοκοπάνπμοκ ζηδκ μευκδ. ηδ StarLogo μ πνήζηδξ ιπμνεί 

αέααζα κα ηαηαζηεοάζεζ ηφηθμοξ ιε ηεπκζηέξ ηδξ απθήξ Logo, αθθά ιπμνεί κα ζπεδζάζεζ 

ηφηθμοξ απυ εζημκμζημζπεία («πεθχκεξ» ζηδ StarLogo). Σα ζημζπεία αοηά εα πνέπεζ κα έπμοκ 

ζηαεενή απυζηαζδ απυ ημ ηέκηνμ. Ακηί ημ πνυβναιια υιςξ  κα ελεηάζεζ εζημκμζημζπεία βζα κα 

δζαπζζηχζεζ πμζα απυ αοηά πθδνμφκ ημ ηνζηήνζμ ηδξ απυζηαζδξ, ημ πνυβναιια ηδξ StarLogo 

οπμπνεχκεζ ηα εζημκμζημζπεία («πεθχκεξ») κα ηζκδεμφκ ηυζμ χζηε κα απμηηήζμοκ ηδκ 

επζεοιδηή απυζηαζδ. 

Ανπζηά γδηείηαζ δ δδιζμονβία εκυξ ιεβάθμο πθήεμοξ πεθςκχκ, αξ πμφιε 5000. Οζ πεθχκεξ 

αοηέξ δδιζμονβμφκηαζ υθεξ ιαγί ζημ ηέκηνμ ηδξ μευκδξ ηαζ έπμοκ ηοπαίεξ ηαηεοεφκζεζξ. 

Πνμηεζιέκμο κα δδιζμονβδεεί έκαξ ηφηθμξ αηηίκαξ 50 ιμκάδςκ, ανηεί κα δμεεί δ εκημθή  

fd 50 

πμο ζδιαίκεζ υηζ υθεξ μζ πεθχκεξ πνμπςνμφκ ηαηά 50 ιμκάδεξ. Καεχξ υιςξ μζ δζεοεφκζεζξ 

ημοξ είκαζ ηοπαίεξ ηαζ ημ πθήεμξ ημοξ πμθφ ιεβάθμ, εα ζπδιαηζζεεί έκαξ ηφηθμξ. 
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ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 3 – δπλακηθή ππόζηαζε ησλ αληηθεηκέλσλ ζηελ νζόλε 

Δκπιεθόκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο 

Καηά ηύνζμ θόβμ Άθβεανα ηαζ Γεςιεηνία. Χζηόζμ δ εεώνδζδ ηδξ δοκαιζηήξ οπόζηαζδξ ηαζ μζ 

δζδαηηζηέξ ηδξ επζπηώζεζξ ιπμνμύκ εύημθα κα επεηηαεμύκ ζηδκ Πθδνμθμνζηή ηαζ ζηδ Φοζζηή.  

 

Τάμεηο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα απεπζύλεηαη 

Πνόηεζηαζ βζα ιζα εεώνδζδ μνζζιέκδξ ηαηδβμνίαξ ιζηνόημζιςκ ηαζ επμιέκςξ αθμνά όθεξ ηζξ 

ηάλεζξ ηδξ δεοηενμαάειζαξ ηαζ πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ (ζημ ααειό πμο θμβζζιζηά αοημύ ημο 

είδμοξ εα πνδζζιμπμζδεμύκ ζηδκ πνςημαάειζα εηπαίδεοζδ). Ηδζαίηενδ πάκηςξ ζδιαζία έπεζ βζα 

ηζξ ηάλεζξ ημο Γοικαζίμο.  

 

Σπκβαηόηεηα κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα  

Ζ δζδαζηαθία ιε ηδ αμήεεζα ηςκ ιζηνόημζιςκ ζημοξ μπμίμοξ ακαθενόιαζηε είκαζ πθήνςξ 

ζοιααηή ιε ημ ζζπύμκ ακαθοηζηό πνόβναιια. 

 

Απαζημφιεκδ οθζημηεπκζηή οπμδμιή 

Απαζηείηαζ έκαξ ανζειυξ Ζ/Τ. Απυ θμβζζιζηυ ηαθυ είκαζ κα οθίζηαηαζ α) έκα οπμθμβζζηζηυ 

θφθθμ α) έκα θμβζζιζηυ ακμζπηχκ βεςιεηνζηχκ ιζηνυημζιςκ (υπςξ ημ Cabri Geometry II ή ημ 

Geometer Sketchpad). Ακ μ επζιμνθςηήξ ημ επζεοιεί, ιπμνεί κα πνδζζιμπμζήζεζ ηαζ α) έκα 

πνυβναιια πμο κα επζηνέπεζ ηδ πάναλδ ηαζ ηδ δζαπείνζζδ ηαιπφθςκ (υπςξ ημ Function Probe ή 

ημ Derive). Aηυιδ, ακ πνυηεζηαζ κα βίκμοκ ακαθμνέξ ζηδκ Πθδνμθμνζηή, δ φπανλδ ιζαξ 

βθχζζαξ πνμβναιιαηζζιμφ (ηαηά πνμηίιδζδ ηδξ Logo) είκαζ επζεοιδηή. 

 

Γζδαηηζημί ζηυπμζ 

Οζ ΣΠΔ δζακμίβμοκ έκα εονφ θάζια κέςκ δζδαηηζηχκ δοκαημηήηςκ. Ονζζιέκεξ απυ αοηέξ 

ζοκδέμκηαζ ιε αοηυ πμο μκμιάγμοιε δοκαιζηή οπόζηαζδ ηςκ ακηζηεζιέκςκ.  ημπυξ ηδξ 

δζδαηηζηήξ εκυηδηαξ είκαζ δ ηαηακυδζδ ηδξ δζδαηηζηήξ ζδιαζίαξ ηδξ εκκμίαξ αοηήξ. 

Ακαθοηζηή πενζβναθή ηδξ εκυηδηαξ 

Σμκίγεηαζ υηζ δε πνυηεζηαζ βζα ηδκ πανμοζίαζδ ιζαξ δζδαζηαθίαξ ιε ηδ αμήεεζα ηςκ ΣΠΔ, αθθά 

βζα ηδκ πανμοζίαζδ εκυξ θίακ ζδιακηζημφ παναηηδνζζηζημφ, απυ δζδαηηζηή άπμρδ, μνζζιέκςκ 

εηπαζδεοηζηχκ θμβζζιζηχκ.  
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Με ημκ υνμ δοκαιζηή οπόζηαζδ εκκμείηαζ ημ βεβμκυξ υηζ ηα «ακηζηείιεκα» ζηα εηπαζδεοηζηά 

θμβζζιζηά (βεςιεηνζηά ζπήιαηα, ανζειμί, πανάιεηνμζ, θέλεζξ η.μ.η) δεκ πνμζδζμνίγμκηαζ ιε 

ηνυπμ ζηαηζηυ ηαζ ιυκζιμ (υπςξ ζημ ζοκδεζζιέκμ πενζαάθθμκ πανηζμφ-ιμθοαζμφ ηαζ 

ιαονμπίκαηα) αθθά ιπμνμφκ κα ιεηαηζκδεμφκ ιε άιεζδ, έιιεζδ ή νδηά εηθναζιέκδ 

δζαπείνζζδ. 

Σμ δζδαηηζηυ πθεμκέηηδια ηδξ δζδαζηαθίαξ ιε ηδ αμήεεζα δζδαηηζηχκ ιζηνυημζιςκ, ζηα 

πθαίζζα ηςκ μπμίςκ ηα ακηζηείιεκα ηαζ μζ ιεηαλφ ημοξ ζπέζεζξ έπμοκ δοκαιζηή οπυζηαζδ, 

έβηεζηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ μζ ιαεδηέξ ηα ακηζιεηςπίγμοκ υπζ ζακ ζδζαίηενεξ πενζπηχζεζξ, αθθά ςξ 

ηαηδβμνίεξ ακηζηεζιέκςκ ιε ακαθθμίςηεξ ζδζυηδηεξ. 

Ακαθοηζηή ηαζ αδιαηζηή πενζβναθή – ακάπηολδ – ενβαζηδνζαηή εηηέθεζδ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ 

Θεςνμφιε υηζ μζ επζιμνθμφιεκμζ έπμοκ ιδδαιζκή έςξ εθάπζζηδ πνμδβμφιεκδ ελμζηείςζδ ιε 

θμβζζιζηυ βεςιεηνίαξ. 

 

Δζζαβςβζηά 

Πανμοζζάγεηαζ ζοκμπηζηά μ πνδζζιμπμζμφιεκμξ βεςιεηνζηυξ ιζηνυημζιμξ (Cabri Geometry 

II, full version ή demo, Geometer Sketchpad ή ηάπμζμξ άθθμξ) 

Υνυκμξ πενίπμο 5‘ 

 

Παξνπζηάδεηαη ην ραξαθηεξηζηηθό ηεο δπλακηθήο ππόζηαζεο. 

ημοξ βεςιεηνζημφξ ιζηνυημζιμοξ ηα ζπήιαηα ιπμνμφκ κα ιεηαζπδιαηζζεμφκ πςνίξ ηακέκα 

πενζμνζζιυ – ηαηά ηακυκα ιε ιζα απθή ηίκδζδ ημο πμκηζηζμφ. 
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Ο «εθεφεενμξ ιεηαζπδιαηζζιυξ» ηςκ ηνζβχκςκ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ έκα ιεβάθμ δζδαηηζηυ 

πθεμκέηηδια ηαεχξ δ ιμκαδζηή ζδζυηδηα πμο παναιέκεζ ακαθθμίςηδ είκαζ δ ζδζυηδηα ημο κα 

είκαζ ηνίβςκα -  υθα ηα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ημοξ, υπςξ, ζζμζηεθή ηνίβςκα, ζζυπθεονα, 

ζηαθδκά, μνεμβχκζα ηθπ δεκ είκαζ πανά ζοιπηςιαηζηά. 

 

Γείηε ηηο δηδαθηηθέο ππνδείμεηο 1 θαη 2 

 

Δίκαζ βκςζηυ υηζ μζ ιαεδηέξ δεκ ακαβκςνίγμοκ εφημθα ζηα ζπήιαηα έκακ ακηζπνμζςπεοηζηυ 

παναηηήνα, αθθά εεςνμφκ υηζ μζ ζδζυηδηεξ αθμνμφκ ιυκμ έκα ζοβηεηνζιέκμ ζπήια – αοηυ πμο 

πνδζζιμπμζμφκ, πμο έπμοκ ζπεδζάζεζ. Αοηή δ δοζημθία ηδξ βεκίηεοζδξ, δδθαδή ηδξ 

δοκαηυηδηαξ κα ηάκμοκ οπμθμβζζιμφξ ή ζοθθμβζζιμφξ πάκς ζε ζπήιαηα, ιεηααθδηέξ ηαζ 

ζπέζεζξ πμο έπμοκ έκακ βεκζηεοιέκμ παναηηήνα δε ζοκακηάηαζ ιυκμ ζηδ βεςιεηνία, αθθά ηαζ 

ζηδκ Άθβεανα.  

 

Ζ δοκαιζηή οπόζηαζδ ιεηααάθθεζ ημ παναηηήνα ημο ιαεήιαημξ 

Υαξάζζνληαη νη κεζνθάζεηεο (δξαζηεξηόηεηα πνπ εθηεινύλ νη καζεηέο)  
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ηε ζπλέρεηα ην ζρήκα θαη πάιη «κεηαηνπίδεηαη» ειεύζεξα. 

 

Γείηε ηηο δηδαθηηθέο ππνδείμεηο 3 θαη 4 

 

ημ ζοκδεζζιέκμ πενζαάθθμκ πανηζμφ ηαζ ιμθοαζμφ ημ πνυαθδια πμο ηίεεηαζ είκαζ ημ ελήξ: 

απμδείληε όηζ μζ ηνεζξ ιεζμηάεεηεξ ζοκηνέπμοκ – ή ακ πνυηεζηαζ βζα Γοικάζζμ, ζοκήεςξ δ 

δναζηδνζυηδηα ιεηαπίπηεζ ζε ιζα δναζηδνζυηδηα «παναηήνδζδξ» ηαζ δζαπίζηςζδξ: ηζ 

παναηδνείηε; - μζ ιαεδηέξ «πνέπεζ» κα παναηδνήζμοκ υηζ μζ ηνεζξ ιεζμηάεεηεξ πενκμφκ απυ ημ 

ίδζμ ζδιείμ. 

Αηυιδ ηαζ ακ ημ ζπήια ηςκ ιαεδηχκ είκαζ αηνζαέξ ηαζ μζ ηνεζξ ιεζμηάεεηεξ ζοκηνέπμοκ, 

αοηυ, βζα ημ ιαεδηή, ιπμνεί κα είκαζ ηεθείςξ ζοιπηςιαηζηυ ηαζ κα ιδκ ζζπφεζ βζα έκα 

«παεμθμβζηυ» ηνίβςκμ (βζα πανάδεζβια, έκα ηνίβςκμ ιε οπεναμθζηά ιζηνέξ πθεονέξ). 

ημ πενζαάθθμκ ημο βεςιεηνζημφ ιζηνυημζιμο, δ μδδβία ημο δζδάζημκημξ πνμξ ημοξ ιαεδηέξ 

ιπμνεί κα είκαζ: εα ηενδίζεζ όπμζμξ ηάκεζ έκα ηνίβςκμ ζημ μπμίμ μζ ηνεζξ ιεζμηάεεηεξ δεκ 

πενκμύκ από ημ ίδζμ ζδιείμ. Ακ μζ ηνεζξ ημνοθέξ εοεοβναιιζζημφκ μζ ιεζμηάεεηεξ βίκμκηαζ 

πανάθθδθεξ – ςζηυζμ ημ ζπήια είκαζ αηυιδ ηνίβςκμ; (δεξ ηαζ πνμδβμφιεκδ ζπεηζηή 

ζογήηδζδ). Μεηά απυ έκα πνμκζηυ δζάζηδια ςζηυζμ ηαείζηαηαζ θακενυ: ζε υθα ηα ηνίβςκα μζ 

ιεζμηάεεηεξ θαίκμκηαζ κα πενκμφκ απυ ημ ίδζμ ζδιείμ. Πνμηεζιέκμο βζα ημ Γοικάζζμ, μ 

ηαεδβδηήξ ιπμνεί κα ανηεζηεί ζε αοηυ ημ «ειπεζνζηυ» απμηέθεζια. ημ Λφηεζμ υιςξ, δ 

απυδεζλδ ημο ζπεηζημφ εεςνήιαημξ ηυηε ιπμνεί κα απμηηήζεζ ημ κυδια ιζαξ ελήβδζδξ: 

ιπμνμύιε κα ελδβήζμοιε βζαηί πενκμύκ όθεξ από ημ ίδζμ ζδιείμ; Ζ απυδεζλδ ιπμνεί θμζπυκ κα 

θεζημονβήζεζ ιε έκακ ηεθείςξ δζαθμνεηζηυ ηνυπμ, απυ υηζ ζοκήεςξ: δεκ πνυηεζηαζ βζα ηδκ 

εηηέθεζδ ιζαξ ηοπζηήξ δζαδζηαζίαξ, εκυξ ηεθεημονβζημφ πμο απαζηεί ημ ιάεδια, αθθά βζα ηδκ 

παναβςβή ιζαξ ελήβδζδξ, δ μπμία, απυ δζακμδηζηή άπμρδ, είκαζ πζμ ζηακμπμζδηζηή. 

Αλίγεζ αηυιδ κα ζδιεζςεεί δ «ειπεζνζηή» οθή ηδξ δζαπίζηςζδξ αοηήξ ηδξ ζδζυηδηαξ – μζ 

ιαεδηέξ δζαπζζηχκμοκ ηδκ ζδζυηδηα ηςκ ιεζμηαεέηςκ πάνδ ζηδ δοκαιζηή οπυζηαζδ ημο 

ζπήιαημξ, πμο επζηνέπεζ ηδ δμηζιή ηαζ ηδκ παναηήνδζδ. Ζ δοκαηυηδηα αοηή – πμο εοιίγεζ 

έκημκα ηδ θεζημονβία ημο ενβαζηδνίμο βζα πεζνάιαηα ζηζξ πεζναιαηζηέξ επζζηήιεξ – δζακμίβεζ 

κέεξ δζδαηηζηέξ δοκαηυηδηεξ ηςκ μπμίςκ ηδκ έηηαζδ ηαζ ηδ ζδιαζία δεκ έπμοιε αηυιδ 

ελενεοκήζεζ πθήνςξ. 
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Γπλακηθή ππόζηαζε αξηζκώλ ζηα ππνινγηζηηθά θύιια – Γηδαθηηθέο επηπηώζεηο 

ηδκ άθβεανα ημ πνυαθδια ηδξ βεκίηεοζδξ επζηείκεηαζ απυ ηδκ αδοκαιία πναβιαημπμίδζδξ 

πνάλεςκ ζε εββνάιιαηεξ παναζηάζεζξ. Ζ πνχηδ επαθή ηςκ κεανχκ ιαεδηχκ ιε ηζξ 

εββνάιιαηεξ παναζηάζεζξ πναβιαημπμζείηαζ ιέζς ηφπςκ (οπμθμβζζιμφ ειααδχκ ηθπ) πςνίξ 

ζδζαίηενα πνμαθήιαηα. Χζηυζμ δ εηηέθεζδ πνάλεςκ ιεηαλφ εββναιιάηςκ παναζηάζεςκ 

θαίκεηαζ κα ζηενείηαζ κμήιαημξ βζα ημοξ κεανμφξ ιαεδηέξ. Έηζζ, δ έκκμζα ηδξ ιεηααθδηήξ, δ 

μπμία ζοιιεηέπεζ ζε πνάλεζξ ιε ζοιαμθζηυ ηνυπμ θαίκεηαζ υηζ πανμοζζάγεζ πμθφ ιεβάθεξ 

δζακμδηζηέξ δοζημθίεξ βζα ημοξ ιαεδηέξ. Οζ ιαεδηέξ ηαθμφκηαζ, υπςξ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ 

βεςιεηνζηχκ ζπδιάηςκ, κα πναβιαημπμζήζμοκ έκα δζακμδηζηυ άθια απυ ημ ζοβηεηνζιέκμ ζημ 

αθδνδιέκμ, απυ ημκ ανζειυ ζηδ ιεηααθδηή. πςξ ηαζ ζημοξ βεςιεηνζημφξ ιζηνυημζιμοξ, μζ 

οπμθμβζζηζημί-ανζειδηζημί ιζηνυημζιμζ, ιπμνμφκ κα δζεοημθφκμοκ  ηδ ιεηάααζδ αοηή, ηαεχξ 

ηαεζζημφκ πενίπμο ζοιπηςιαηζηέξ ηζξ ζδζαίηενεξ ηζιέξ ηςκ ιεηααθδηχκ, δίκμκηαξ ζδιαζία ζε 

αοηυ πμο παναιέκεζ ακαθθμίςημ, δδθαδή ηδκ αθβεανζηή ζπέζδ. 

 

ημοξ ιαεδηέξ πνμηείκμκηαζ θμζπυκ ιζα ζεζνά δναζηδνζυηδηεξ μζ μπμίεξ ζηδνίγμκηαζ αηνζαχξ 

ζηδ δοκαιζηή οπυζηαζδ ηςκ ανζειχκ. Χξ πενζαάθθμκ ιπμνμφιε κα πνδζζιμπμζήζμοιε έκα 

οπμθμβζζηζηυ θφθθμ (υπςξ ημ Excel, αθθά αηυιδ ηαζ ηα παθζυηενα υπςξ ημ Lotus 123 είκαζ 

επανηή). Γζα πανάδεζβια, ζε έκα οπμθμβζζηζηυ θφθθμ οπάνπμοκ μζ ελήξ ηφπμζ: 

 

 

 

Ζ πνήζδ ηδξ εκδζάιεζδξ ηορέθδξ C36, απαζηείηαζ βζα κα ιδκ είκαζ μναημί μζ ακηίζημζπμζ ηφπμζ 

απυ ημοξ ιαεδηέξ – βεβμκυξ πμο εα αθαζνμφζε απυ ηδκ δναζηδνζυηδηα ηδ δζδαηηζηή ηδξ 

θεζημονβία. Οζ ιαεδηέξ δε αθέπμοκ, πανά ηα ανζειδηζηά απμηεθέζιαηα. Ο ηαεδβδηήξ ημοξ 

ηαθεί κα ηάκμοκ εζηαζίεξ βζα ηδ ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ ηνζχκ ηεθζχκ: 
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Καζ πάθζ είκαζ θακενυ υηζ δ μοζζαζηζηή δναζηδνζυηδηα είκαζ μ πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ζπέζδξ 

ακάιεζα ζημοξ ανζειμφξ ηςκ ηορεθχκ C6, C7, E6. Σα «ζηζβιζαία» πενζεπυιεκα ημοξ δεκ 

έπμοκ ζδζαίηενδ ζδιαζία, αθμφ ιπμνμφκ κα ιεηααθδεμφκ ηάεε ζηζβιή. Ακηίεεηα αοηυ πμο 

είκαζ ζδιακηζηυ είκαζ δ ζπέζδ πμο ηα ζοκδέεζ. 

Οζ ιαεδηέξ, ηαηά ηακυκα, πνμηείκμοκ ιυκμ «ημπζημφξ» ηακυκεξ – δδθαδή θαιαάκμκηαξ οπυρδ 

ημοξ ιυκμ ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ ηζιέξ ηςκ ιεηααθδηχκ. 

 

Δηείκμ πμο είκαζ ςζηυζμ ζδιακηζηυ, είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ δζαηοπχκμοκ ηζξ εζηαζίεξ ημοξ ιε 

εηθνάζεζξ ημο είδμοξ: 

 

2 θμνέξ ημ 5 ηαζ 3 θμνέξ ημ 8 

 

μζ μπμίεξ ιεηαζπδιαηίγμκηαζ, απυ ηζξ ακάβηεξ ημο παζπκζδζμφ ζε: 

 

2 θμνέξ ημκ επάκς ανζειό ηαζ 3 θμνέξ ημκ ηάης 

 

μζ μπμίεξ ζηαδζαηά ιεηαηνέπμκηαζ ζε: 

 

2 θμνέξ ημ C6 ηαζ ηνεiξ θμνέξ ημ C7 

 

Γδθαδή μζ ιαεδηέξ, ζηαδζαηά, βζα ηζξ ακάβηεξ ημο παζπκζδζμφ πενκμφκ απυ ημκ ζοβηεηνζιέκμ 

ανζειυ, ζημκ ανζειυ ιε βεκζηεοιέκδ οπυζηαζδ (θέκε «8» αθθά εκκμμφκ ημοξ ανζειμφξ πμο 

ιπμνμφκ κα είκαζ ζηδ εέζδ ημο «8»), ηαζ απυ εηεί ζημ ζοιαμθζηυ επίπεδμ: θέκε «μ ηάης 

ανζειυξ», δδθαδή πνδζζιμπμζμφκ έκακ ημπμθμβζηυ πνμζδζμνζζιυ ή πενκμφκ ηαηεοεείακ ζημ 

ζφιαμθμ: «C6». 

Ο ηαεδβδηήξ ιπμνεί κα επαθδεεφεζ ή κα δζαρεφδεζ ηάεε θμνά ηζξ εζηαζίεξ ημοξ εέημκηαξ ηζιέξ 

ζηα ηεθζά C6, C7 ηαζ δείπκμκηαξ υηζ ημ απμηέθεζια ζοιθςκεί ή υπζ ιε ηζξ πνμαθέρεζξ. 

ε πενίπηςζδ πζεακμφ αδζελυδμο, ιπμνεί κα οπμδείλεζ ζηναηδβζηέξ επίθοζδξ ααζζζιέκεξ π.π. 

ζε δζαθμνέξ: ακ αολήζμοιε ηαηά 5 ιμκάδεξ ημ C7, ηόηε πμζα ιεηααμθή παναηδνμύιε ζημ 

απμηέθεζια; 

 

Μζα αηυιδ ζηναηδβζηή βζα ηδ ζηαδζαηή ιεηάααζδ απυ ηδκ ανζειδηζηή ζηδκ άθβεανα ιε 

δναζηδνζυηδηεξ πμο ααζίγμκηαζ ζηδ δοκαιζηή οπυζηαζδ ηςκ ανζειχκ, είκαζ δ ιεηαηνμπή 

ηθαζζζηχκ πνμαθδιάηςκ ανζειδηζηήξ ζε δοκαιζηά πνμαθήιαηα ζηα πθαίζζα ανζειδηζηχκ 

ιζηνυημζιςκ. 

Γζα πανάδεζβια, έζης ημ πνυαθδια: 

 

Έκαξ έιπμνμξ αβόναζε 25 πακηεθόκζα πνμξ 2500 ημ έκα ηαζ 37 ζαηάηζα πνμξ 9800 ημ ηαεέκα. 

Πόζεξ δναπιέξ πθήνςζε; 
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Σμ παναπάκς πνυαθδια ιπμνεί κα ιεηαηναπεί ζε ιία ζεζνά εκδζαθενυκηςκ πνμαθδιάηςκ ζηα 

πθαίζζα εκυξ οπμθμβζζηζημφ θφθθμο: 

 

1
μ
 πνυαθδια: Έζης ημ παναηάης οπμθμβζζηζηυ θφθθμ: 

 

 
 

Δπζεοιμφιε κα πνμζδζμνίζμοιε ημ πενζεπυιεκμ ημο ηεθζμφ F5, έηζζ χζηε βζα ηάεε πμζυ κα 

βκςνίγμοιε ημκ ιεβαθφηενμ ανζειυ ζαηαηζχκ πμο ιπμνεί κα αβμνάζεζ μ έιπμνμξ: 

 

 

Ακ θμζπυκ μ έιπμνμξ δζαεέηεζ 423850 δναπιέξ ιπμνεί κα αβμνάζεζ 24,5 ζαηάηζα, δδθαδή 24 

ηαζ κα ημο πενζζζέρμοκ 1250 δναπιέξ ηθπ. Πμζμξ ηφπμξ ιπμνεί κα ιπεζ ζημ G5, χζηε κα 

έπμοιε ζςζηυ απμηέθεζια; 

Μπμνμφιε κα ηνμπμπμζήζμοιε θίβμ ημ οπμθμβζζηζηυ θφθθμ χζηε ζημ G5 κα έπμοιε ιυκμ 

αηέναζεξ ηζιέξ ηαζ ζημ Ζ5 ηα θεθηά πμο εα πενζζζέρμοκ η.μ.η. 

 

Ζ δοκαηυηδηα ιεηαηνμπήξ αηυιδ ηαζ  εκυξ απθμφ πνμαθήιαημξ ζε έκα εκδζαθένμκ δοκαιζηυ 

πνυαθδια, μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ αηνζαχξ μζ ανζειμί έπμοκ ιζα δοκαιζηή οπυζηαζδ, 

δδθαδή, υπςξ ηαζ ηα ζπήιαηα ζημοξ βεςιεηνζημφξ ιζηνυημζιμοξ, μζ ζοβηεηνζιέκμζ ανζειμί 

δεκ έπμοκ ζδζαίηενδ ζδιαζία: αοηυ πμο είκαζ ζδιακηζηυ είκαζ μζ ζπέζεζξ πμο ημοξ ζοκδέμοκ 

 

πςξ ηαζ μζ βεςιεηνζημί ιζηνυημζιμζ, έηζζ ηαζ ηα οπμθμβζζηζηά θφθθα, απμηεθμφκ 

πενζαάθθμκηα πμο πνμζθένμοκ ιεβάθεξ δοκαηυηδηεξ βζα ιζα εζζαβςβή ζηδκ βεκζηεοιέκδ 

ακηίθδρδ ηςκ «ακηζηεζιέκςκ»: ζηδ βεςιεηνία αοηυ ζδιαίκεζ απμδείλεζξ πμο ζζπφμοκ βζα ηάεε 

ζπήια ιε ηζξ πνμηαεμνζζιέκεξ ζδζυηδηεξ, εκχ ζηδκ άθβεανα ζδιαίκεζ αηνζαχξ ηδ ιεηάααζδ 

απυ ιζα ζοθθμβζζηζηή πμο εδνάγεηαζ ζημκ ανζειυ, ζε ιζα αθβεανζηή ζηέρδ. 
 

πδήηεζε κε ηνπο επηκνξθνύκελνπο 
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Οζ επζιμνθμφιεκμζ ιπμνμφκ κα δζαηοπχζμοκ ηδκ άπμρή ημοξ βζα πανυιμζεξ δναζηδνζυηδηεξ. 

Ακάθμβα πνμαθήιαηα ζοκακηχκηαζ ηαζ ζηδ Φοζζηή, αθθά ηαζ ζημκ πνμβναιιαηζζιυ, ιε ηδ 

πνήζδ παναιέηνςκ. 
 

 

Γζδαηηζηή οπόδεζλδ 1  πνμξ ημοξ επζιμνθμύιεκμοξ: υηακ ενβάγεζηε ζε πενζαάθθμκ υπμο ηα ακηζηείιεκα 

έπμοκ δοκαιζηή οπυζηαζδ, οπμδείληε ζημοξ ιαεδηέξ ζαξ κα πναβιαημπμζήζμοκ ιενζηέξ δναζηδνζυηδηεξ 

ελενεφκδζδξ ημο κέμο πενζαάθθμκημξ – δ δοκαιζηή οπυζηαζδ δεκ είκαζ ιζα βκςζηή ηαζ μζηεία ζδζυηδηα 

βζα ημοξ ιαεδηέξ. Πνζκ απυ μζαδήπμηε άθθδ δναζηδνζυηδηα, οπμδείληε ημοξ, βζα πανάδεζβια,  κα θένμοκ 

ηζξ ηνεζξ ημνοθέξ ζε ιζα εοεεία ηαζ ζογδηείζηε ιαγί ημοξ ακ ημ ζπήια απμηεθεί αηυιδ ηνίβςκμ. Εδηείζηε 

ημοξ κα ηαοηίζμοκ ηζξ ηνεζξ ημνοθέξ. Εδηείζηε ημοξ κα ζπδιαηίζμοκ δζάθμνα είδδ ηνζβχκςκ. 

Γζδαηηζηή οπόδεζλδ 2 πνμξ ημοξ επζιμνθμύιεκμοξ: βζα κα εζζάβεηε έκα κέμ θμβζζιζηυ πνδζζιμπμζείζηε 

πενζαάθθμκηα ζηα μπμία δεκ οθίζηαηαζ αοηή δ δοκαηυηδηα ηδξ δοκαιζηήξ οπυζηαζδξ, μφηε δ ηαηάθθδθδ 

δζαπείνζζδ ηςκ ακηζηεζιέκςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ δζδαζηυιεκδ βκςζηζηή πενζμπή. Έηζζ βζα κα 

εζζάβεηε έκακ βεςιεηνζηυ ιζηνυημζιμ, πνδζζιμπμζείζηε πνχηα έκα πνυβναιια γςβναθζηήξ. Εδηείζηε 

απυ ημοξ ιαεδηέξ ζαξ κα γςβναθίζμοκ έκακ ιεβάθμ ηφηθμ, κα ανμοκ ημ ηέκηνμ ημο, κα θένμοκ δομ 

πανάθθδθεξ εθαπηυιεκεξ, κα ανμοκ ημ ιέζμ εκυξ ιεβάθμο εοεοβνάιιμο ηιήιαημξ η.μ.η.. Σμ ζφκμθμ 

ηςκ «βεςιεηνζηχκ» αοηχκ ενβαζζχκ είκαζ ανηεηά πενίπθμημ βζα ημοξ ιαεδηέξ. Εδηείζηε ηαηυπζκ απυ 

ημοξ ιαεδηέξ ζαξ κα πενζβνάρμοκ ζε έκα πανηί ηζξ δοκαηυηδηεξ πμο εα έπνεπε κα είπε έκα πνυβναιια 

βζα βεςιεηνζηά ζπήιαηα. Οζ ζδζυηδηεξ πμο εα πενζβνάρμοκ μζ ιαεδηέξ, ηαηά ηακυκα, πενζέπμκηαζ ζε έκα 

πνυβναιια βεςιεηνίαξ, μπυηε πανμοζζάγεηε ημ πνυβναιια βεςιεηνίαξ, αηνζαχξ ςξ έκα θμβζζιζηυ πμο 

ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ επζεοιίεξ ημοξ. Δίκαζ ιζα ηαθή ιέεμδμξ βζα κα βίκεζ ακηζθδπηή ζημοξ κεανμφξ 

ιαεδηέξ ιζα απυ ηζξ δζαθμνέξ ζε έκα ζπήια ακάιεζα ζηδκ ζπεδζαζηζηή άπμρδ ηαζ ηδκ βεςιεηνζηή 

άπμρδ 

Γζδαηηζηή οπόδεζλδ 3 πνμξ ημοξ επζιμνθμύιεκμοξ: παναηδνείζηε πυζμ απθμπμζείηαζ δ δζαδζηαζία 

πάναλδξ ηςκ ιεζμηαεέηςκ – πνυηεζηαζ μοζζαζηζηά βζα ιζα δζαδζηαζία δ μπμία εηηεθείηαζ απυ ημ ίδζμ ημ 

θμβζζιζηυ. Απμθεφβεηαζ έηζζ μ θεβυιεκμξ δζδαηηζηόξ εόνοαμξ, δδθαδή δοζημθίεξ ηςκ ιαεδηχκ μζ μπμίεξ 

δε ζπεηίγμκηαζ ιε ημοξ ζοβηεηνζιέκμοξ δζδαηηζημφξ ζηυπμοξ εκυξ ιαεήιαημξ. Δίκαζ, βζα πανάδεζβια, βζα 

ημκ ίδζμ θυβμ πμο παθζυηενα μζ αζηήζεζξ Φοζζηήξ ή ηδξ Άθβεαναξ είπακε ηαηάθθδθα δεδμιέκα χζηε κα 

δζεοημθφκμκηαζ μζ πνάλεζξ: αθθζχξ μζ ιαεδηέξ ηζκδοκεφακε κα απαζπμθδεμφκ οπεναμθζηά ιε ηζξ πνάλεζξ 

ηαζ κα πάζμοκ ημκ πναβιαηζηυ δζδαηηζηυ ζηυπμ (πμο ιπμνεί κα ήηακ δ εθανιμβή εκυξ ηφπμο ή ηάηζ 

άθθμ). 

 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 4 – Παξαηήξεζε ησλ δηδαθηηθώλ θαηλνκέλσλ ζε κηα 

δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

 Ο ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ πνμζδζμνίγεηαζ δ πνμζέββζζδ ιζαξ δζδαζηαθίαξ ιε ηζξ ΣΠΔ  ελανηάηαζ 

απυ ηδκ «μπηζηή βςκία» απυ ηδκ μπμία αθέπεζ ημ θαζκυιεκμ. Έηζζ, ημ πνυαθδια ηδξ 

δζενεφκδζδξ ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ μζ ιαεδηέξ θφκμοκ ιζα μνζζιέκδ ηαηδβμνία 

πνμαθδιάηςκ ζοκανηάηαζ ιε ηδκ πνμαθδιαηζηή ημο παναηδνδηή: δ παναηήνδζδ (απεοεείαξ ή 
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έιιεζδ) πνμθακχξ δε ιπμνεί απυ ιυκδ ηδξ κα απμθένεζ υθεθμξ – ζηδκ πναβιαηζηυηδηα δ 

παναηήνδζδ ζδιαίκεζ υηζ μ «παναηδνδηήξ»  απεοεφκεζ ενςηήζεζξ πνμξ ημ θαζκυιεκμ πμο 

παναηδνεί ζηα πθαίζζα ιζαξ εεςνίαξ – αηυιδ ηαζ κα δεκ είκαζ νδηά εηθναζιέκδ. Γζα κα 

δχζμοιε έκα απθμπμζδηζηυ πανάδεζβια – πμθθμί άκενςπμζ ιπμνμφκ κα δμοκ ιζα ηζιςθία πμο 

βνάθεζ ζημκ πίκαηα, ηακέκαξ υιςξ ιε αοευνιδημ ηνυπμ δεκ πνυηεζηαζ κα «δεζ» ιζηνμζημπζηά 

θαζκυιεκα δοκάιεςκ ζοκάθεζαξ, μφηε ζημ ιήθμ πμο πέθηεζ δεκ ιπμνεί αοευνιδηα κα «δεζ» έκα 

ζφζηδια ζςιάηςκ (βδξ ηαζ ηεηναδίμο) πμο αθθδθμέθημκηαζ. 

ηδκ πναβιαηζηυηδηα, δ ιεθέηδ ημο πνμαθήιαημξ εέηεζ ιζα ζεζνά απυ ενεοκδηζηά ενςηήιαηα: 

Σμ πεδίμ παναηήνδζδξ βζα ημ ενχηδια πμο ιαξ απαζπμθεί δεκ έπεζ ηδκ απθή δμιή πμο 

θαίκεηαζ κα έπεζ ιε ηδκ πνχηδ ιαηζά, αθθά απμηεθείηαζ απυ ιζα ζεζνά δζεονοκυιεκςκ ηαζ 

επάθθδθςκ πεδίςκ  (ΑΠΟΤΗΑ ΣΖ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΗ ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΔ 

ΔΡΔΤΝΔ ΚΑΗ Ζ ΜΟΝΟΚΡΑΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΠΟΟΣΗΚΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ: ΔΝΑ ΔΡΧΣΖΜΑ 

ΔΠΗΣΖΜΟΛΟΓΗΚΖ ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ Δθέκδ Υμκημθίδμο, Βαζίθδξ Γαβδζθέθδξ, 2
μ
 οκέδνζμ 

Παζδαβςβζηήξ Δηαζνείαξ, Αεήκα 2000) 

Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ημ ίδζμ αηνζαχξ δζδαηηζηυ θαζκυιεκμ, αθθά ηαζ ηδκ ίδζα «δζδαζηαθία», ημ 

ίδζμ «ιάεδια», ιπμνεί ηακείξ κα ημ ακηζιεηςπίζεζ ζε δζάθμνα επίπεδα..  

ε έκα δεδμιέκμ ιάεδια ή ιζα «δζδαηηζηή δναζηδνζυηδηα» (ημο είδμοξ: «μ ιαεδηήξ θφκεζ έκα 

πνυαθδια») ή αηυιδ ηαζ ζε ιζα «δζδαηηζηή ηαηάζηαζδ», μ ιαεδηήξ αθθδθεπζδνά ιε έκα 

«ακηζηείιεκμ» (πεζναιαηίγεηαζ ζε έκα πείναια εενιζδμιεηνίαξ, δζααάγεζ ημ θφθθμ ενβαζίαξ 

πμο ημο έπεζ δχζεζ μ ηαεδβδηήξ ημο  ηαζ ράπκεζ ζημ Google). Αοηυ ιπμνεί κα μκμιαζηεί 

ζφζηδια S1: 

 

 

Σχνα ζηδ δζάνηεζα ημο ιαεήιαημξ, μ ηαεδβδηήξ «παναηδνεί» ημ S1 ηαζ «πανειααίκεζ», 

δζμνεχκεζ ηθπ – ιε άθθα θυβζα «δζδάζηεζ» ηαζ αοηυ ιπμνεί κα μκμιαζηεί ζφζηδια S2: 
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O ηαεδβδηήξ παναημθμοεεί ιαεήιαηα επζιυνθςζδξ Β‘ επζπέδμο ζημ ΚΔ. Παίνκεζ ηάπμζμ 

οθζηυ ζημ ΚΔ ηαζ μ επζιμνθςηήξ ημο ελδβεί ημ πνμδβμφιεκμ ζφζηδια S2. Αοηυ ιπμνεί κα  

είκαζ ημ ζφζηδια S3: 

 

Ο Δπζιμνθςηήξ αοηυξ έπεζ παναημθμοεήζεζ ηα ιαεήιαηα ζημ ΠΑΚΔ, ζηα μπμία έθααε οθζηυ 

πμο ζπμθίαγε ημ S3. O εηπαζδεοηήξ ζημ ΠΑΚΔ ζπμθζάγεζ ημ S3 ηαζ έηζζ θεζημονβεί ηo S4: 

 

 (ibid. ζεθ 8). 

πςξ είκαζ θακενυ, αοηυ έπεζ επζπηχζεζξ ηαζ ζηδκ πνμεημζιαζία ημο ακηζζημίπμο ιαεήιαημξ, 

ζηδ πνήζδ ηςκ ΣΠΔ ηαζ ημκ ηνυπμ πμο αοηή δ πνήζδ κμδιαημδμηείηαζ ηθπ. 
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Χξ έκα πανάδεζβια δναζηδνζυηδηαξ αοημφ ημο είδμοξ, πνμηείκεηαζ ημ ιάεδια ηδξ 

εενιζδμιεηνίαξ απυ ηδκ Δκυηδηα 6 βζα ηζξ εζδζηυηδηεξ ΠΔ04. 

 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 5 – ύλζεζε «αληηθεηκέλσλ» ζηηο επηζηήκεο θαη ΣΠΔ 

Ο ααζζηυξ ζηυπμξ ιζαξ ζεζνάξ δζδαζηαθζχκ αοημφ ημο είδμοξ είκαζ δ ακάδεζλδ ημο βεβμκυημξ 

ιζαξ ζοκεεηζηήξ πμνείαξ ζηδκ «ηαηαζηεοή» μκημηήηςκ. Γζα πανάδεζβια, έκα πμθφ ζφκεεημ 

βεςιεηνζηυ ακηζηείιεκμ (υπςξ μ ηφηθμξ ημο Euler) ιπμνεί εφημθα κα απμζοκηεεεί ζε 

επζιένμοξ ηιήιαηα ηαζ δζαδζηαζίεξ ζφκεεζδξ ημοξ. Αοηυ ηαείζηαηαζ θακενυ ζε θμβζζιζηά 

Γοκαιζηήξ Γεςιεηνίαξ, ζηα μπμία μζ θεβυιεκεξ «ιαηνμηαηαζηεοέξ» απμηεθμφκ ηοπζηά 

παναδείβιαηα αοηήξ πμνείαξ. Αοηυ ιπμνεί επίζδξ κα ηαηαζηεί θακενυ ηαζ ιε ηδ πνήζδ 

πνμβναιιαηζζηζηχκ ιζηνμηυζιςκ (Ααάηζμ, Υεθςκυημζιμζ, Micro Worlds). Μζα θαζκμιεκζηά 

πμθφπθμηδ ηαηαζηεοή υπςξ δ παναηάης: 

 

 

 μοζζαζηζηά πνμένπεηαζ απυ ηδ ζφκεεζδ πμθφ απθχκ ζοκζζηχκηςκ ααζζηχκ ζημζπείςκ: 

(α) πνςηανπζηά ζημζπεία – εοεφβναιια ηιήιαηα ηαζ ζηνμθέξ 

(α) ζφκεεζδ ημοξ ζε «δμιέξ» υπςξ μζ δζαδζηαζίεξ (procedures) 

(β) μκμιαημδμζία ηαζ παναιεηνμπμίδζδ δζαδζηαζζχκ 

(δ) ζφκεεζδ δζαδζηαζζχκ. 

Ο ηεθζηυξ ηχδζηαξ πμο πανάβεζ ηδκ εζηυκα είκαζ ελαζνεηζηά «ιζηνυξ» ζε υβημ ηαζ απθυξ: 
 

 

to bouketo   :possa :pleures :mikos 

repeat (random 20) [polla :possa :pleures :mikos  pu fd (random 600) 

rt (random 360) pd] 

end 
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to polla  :possa :pleures :mikos 

repeat :possa [polygono :pleures :mikos rt (360 / :possa)] 

end 

 

to polygono :pleures  :mikos   

repeat :pleures  [fd :mikos  rt (180 - ((:pleures * 180 - 360) / 

:pleures))] 

end 

Οζ ααζζηέξ μκηυηδηεξ ηαζ πνάλεζξ δζαζφκδεζδξ ημοξ υπςξ ηαζ δ δζαδζηαζία ηδξ ζφκεεζδξ ιε 

ηακυκεξ πνμξ δδιζμονβία πζμ πμθφπθμηςκ ακηζηεζιέκςκ («ακχηενδξ ηάλδξ») δε ζοκακηάηαζ 

ιυκμ ζηα Μαεδιαηζηά, αθθά ηαζ ζε άθθεξ βκςζηζηέξ πενζμπέξ ηαζ θαζκυιεκα – βζα πανάδεζβια 

ζηδ Υδιεία, ηδ Βζμθμβία, ηδ Γθχζζα η.ά. Σμ ακςηένς είκαζ πμθφ απηυ πανάδεζβια ηςκ 

δοκαημηήηςκ ηςκ ΣΠΔ βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ δζενεφκδζδξ ηαζ ηαηακυδζδξ ιζαξ 

δδιζμονβζηήξ δζαδζηαζίαξ πμο είκαζ πμθφ απθή, αθθά πμθφ ζζπονή ηαζ εονεία. 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 6 – Υαξηνγξάθεζε ελλνηώλ 

Σα θμβζζιζηά πανημβνάθδζδξ εκκμζχκ πνμζθένμοκ ελαζνεηζηέξ εοηαζνίεξ βζα πανμοζίαζδ 

(ακαπανάζηαζδ μνζζιέκςκ ζπέζεςκ). 

ημ παναηάης πανάδεζβια, οπάνπεζ έκα ζπεηζηυ πανάδεζβια πμο πενζέπεζ έκα πάνηδ εκκμζχκ 

(υπζ πθήνδ) βφνς απυ ηδκ έκκμζα «δδιδηνζαηά»: 

 

   

 

 

8. Βηβιηνγξαθία – Αλαθνξέο  - πξόζζεην πιηθό 

Πνυζεεηδ αζαθζμβναθία ιπμνεί κα ακεονεεεί ζηζξ ακηίζημζπεξ εκυηδηεξ ημο εζδζημφ ιένμοξ 

(εκυηδηεξ 4 ηαζ 6). 
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ΔΝΟΣΗΣΑ 6: Θέκαηα ππνζηήξημεο ζρνιηθώλ 
εξγαζηεξίσλ  
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ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Β’ ΔΠΙΠΔΓΟΤ  
 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΥΡΗΔΙ ΣΩΝ ΣΠΔ 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜA ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ 
ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 
 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ  

ΔΝΟΣΖΣΑ 6: Θέκαηα ππνζηήξημεο ζρνιηθώλ εξγαζηεξίσλ 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΩΡΔ: 15  

 

 

 

Οζ επζιμνθςηέξ εα πνέπεζ κα έπμοκ ηζξ ααζζηέξ βκχζεζξ βζα εέιαηα 

θεζημονβίαξ ηαζ αζθαθείαξ ημο ζπμθζημφ ενβαζηδνίμο πθδνμθμνζηήξ. 

Δζδζηυηενα μζ επζιμνθςηέξ πνέπεζ: 

 Να έπμοκ ααζζηέξ βκχζεζξ βζα ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ εκυξ ζπμθζημφ 

ενβαζηδνίμο πθδνμθμνζηήξ 

 Να έπμοκ ααζζηέξ εεςνδηζηέξ ηαζ θεζημονβζηέξ βκχζεζξ ζπεηζηέξ ιε 

ηα δίηηοα ηαζ ημοξ ζηαειμφξ ενβαζίαξ 

 Να ιπμνμφκ κα δζαπεζνίγμκηαζ πενζθενεζαηέξ ζοζηεοέξ ηαζ 

απμεδηεοηζηά ιέζα 

 Να είκαζ ζε εέζδ κα εβηαεζζημφκ θμβζζιζηά ηαζ κα ακηζιεηςπίγμοκ 

ηα πνμαθήιαηα πμο πνμηφπημοκ 

 Να είκαζ ζε εέζδ κα ακηζιεηςπίγμοκ πνμαθήιαηα αζθαθείαξ ηυζμ 

ημο ημπζημφ δζηηφμο υζμ ηαζ ημο δζαδζηηφμο 
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ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Β’ ΔΠΙΠΔΓΟΤ  
 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΥΡΗΔΙ ΣΩΝ ΣΠΔ 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜA ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ 
ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 
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6.1 ΔΩ 6.4: ρνιηθό εξγαζηήξην 
πιεξνθνξηθήο: Γλσξηκία, ρξήζε θαη δηαρείξηζε. 
ηνηρεία από ην Γηαδίθηπν: δηεπζπλζηνδόηεζε, 

TCP / IP θ.ά. Αζθάιεηα-Αληηβίσζε-Γίθηπα-
Αληηκεηώπηζε ζηνηρεησδώλ πξνβιεκάησλ 

 

 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ ΟΛΟΚΛΖΡΖ: 15 ώξεο  

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ ΘΔΜΑΣΟ: 15 ώπερ 
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1. Σίηινο 

ρνιηθό εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο: Γλσξηκία, ρξήζε θαη δηαρείξηζε. 

ηνηρεία από ην Γηαδίθηπν: δηεπζπλζηνδόηεζε, TCP / IP θ.ά.  

Αζθάιεηα (αληηβίσζε από Virus, Worms, Trojans θιπ. Πξόιεςε θαη 

αληηκεηώπηζε θαθόβνπισλ ινγηζκηθώλ (spyware, adware, tracking 

cookies, dialers), backup. Δηζαγσγή ζηα δίθηπα (client / server , 

δηαρείξηζε πόξσλ θιπ).  Αληηκεηώπηζε ζηνηρεησδώλ πξνβιεκάησλ 

ηερληθήο θύζεσο (αζθαιείαο, εγθαηάζηαζεο ινγηζκηθνύ θηι.). 

 

2. Μνξθή θαη νξγάλσζε ηεο ελόηεηαο 

Σμ ιάεδια πνέπεζ ηαηά ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο κα δζελαπεεί ζημ ενβαζηήνζμ. Σμ εεςνδηζηυ 

πθαίζζμ ιπμνεί κα ηαθοθεεί ηαζ ζημ πχνμ ημο ενβαζηδνίμο ηαζ αθμνά μνζζιμφξ ηαζ ηαθέξ 

πναηηζηέξ πνμζηαζίαξ. 

 

3. Απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή 

Απαζημφκηαζ Ζ/Τ ηαζ αζκηεμπνμαμθέαξ ή θμβζζιζηυ δζαιμίναζδξ μεμκχκ. Σμ πθήεμξ ηςκ Ζ/Τ 

πνέπεζ κα είκαζ επανηέξ βζα ημκ ανζειυ ηςκ εηπαζδεουιεκςκ, ηαεχξ επίζδξ κα οπάνπεζ 

ζφκδεζδ ηςκ Ζ/Τ ζημ Γζαδίηηομ. 

Απαζηείηαζ επίζδξ δ φπανλδ ηεκχκ δζζηεηχκ ηαζ CD‘s βζα ηάεε ζηαειυ ενβαζίαξ, ηα μπμία εα 

πνδζζιμπμζδεμφκ ζηδκ εθανιμβή ηςκ ηεπκζηχκ αθαίνεζδξ ηςκ ηαηυαμοθςκ θμβζζιζηχκ (ζχκ-

viruses, worms, trojans). 

 

4. Γλσζηηθά πξναπαηηνύκελα 

Οζ επζιμνθμφιεκμζ πνέπεζ κα βκςνίγμοκ ηζξ θεζημονβίεξ απυηηδζδξ ανπείςκ ιέζς ημο 

Γζαδζηηφμο (file save, email, peer to peer, ηηθ.), ηα είδδ ηςκ δζαθμνεηζηχκ ζοκδέζεςκ ζημ 

Γζαδίηηομ (dialup, leased line, ηηθ.) ηαζ ηζξ οπδνεζίεξ ημο Γζαδζηηφμο (www, ftp, peer to peer, 

ηηθ.) 

Οζ επζιμνθμφιεκμζ πνέπεζ επίζδξ κα βκςνίγμοκ ηα είδδ ηςκ δζαθμνεηζηχκ ζοκδέζεςκ ζημ 

Γζαδίηηομ (dialup, leased line, ηηθ.) ηαζ ηζξ οπδνεζίεξ ημο Γζαδζηηφμο (email, www, ftp, peer to 

peer P2P, ηηθ.) 

Οζ επζιμνθμφιεκμζ πνέπεζ ηέθμξ κα βκςνίγμοκ ηζξ θεζημονβίεξ απυηηδζδξ ανπείςκ ιέζς ημο 

Γζαδζηηφμο (file save, email, peer to peer, ηηθ.), ηα είδδ ηςκ δζαθμνεηζηχκ ζοκδέζεςκ ζημ 

Γζαδίηηομ (dialup, leased line, ηηθ.) ηαζ ηζξ οπδνεζίεξ ημο Γζαδζηηφμο (email, www, ftp, peer to 

peer, ηηθ.) 

 

5. Δπηζπκεηνί Γηδαθηηθνί θαη Μεηαγλσζηηθνί ηόρνη 

Οζ επζιμνθμφιεκμζ, ιέζα απυ ηα εεςνδηζηά εέιαηα ηαζ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ εκυηδηαξ, εα 

βκςνίζμοκ ηζξ ιεευδμοξ ελάπθςζδξ ηςκ ηαηυαμοθςκ θμβζζιζηχκ-ζχκ,  εα ιάεμοκ κα 
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απμηημφκ-θεζημονβμφκ ηα ηαηάθθδθα ενβαθεία πνμζηαζίαξ ηαζ επζδζυνεςζδξ, ηαεχξ ηαζ 

ηεπκζηέξ πνυθδρδξ ηαζ ακηζιεηχπζζδξ πενζπηχζεςκ ηαηυαμοθμο θμβζζιζημφ. 

Δπίζδξ μζ επζιμνθμφιεκμζ, ιέζα απυ ηα εεςνδηζηά εέιαηα ηαζ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ 

εκυηδηαξ, εα βκςνίζμοκ ηζξ ιεευδμοξ ελάπθςζδξ ηςκ ηαηυαμοθςκ θμβζζιζηχκ ημο Γζαδζηηφμο 

– spyware, adware, cookies, dialers  εα ιάεμοκ κα απμηημφκ-θεζημονβμφκ ηα ηαηάθθδθα 

ενβαθεία πνμζηαζίαξ ηαζ επζδζυνεςζδξ, ηαεχξ ηαζ ηεπκζηέξ πνυθδρδξ ηαζ ακηζιεηχπζζδξ 

πενζπηχζεςκ ηαηυαμοθμο θμβζζιζημφ. 

Σέθμξ μζ επζιμνθμφιεκμζ, ιέζα απυ ηα εεςνδηζηά εέιαηα ηαζ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ 

εκυηδηαξ, εα βκςνίζμοκ ηδ θεζημονβία πνμζηαζίαξ πμο πνμζθένεζ ημ firewall, ηδκ 

εκενβμπμίδζδ ηαζ ηζξ νοειίζεζξ ημο. Δπίζδξ ηα spam ηαζ fishing, πμο απμηεθμφκ ειπυδζμ ηαζ 

παναπθάκδζδ βζα ημ πνήζηδ, ζημ εέια ημο email.  

 

6. Δθηηκώκελε δηάξθεηα 

Ζ εκδεζηηζηή δζάνηεζα βζα ηδ δζδαζηαθία ηδξ πανμφζαξ εκυηδηαξ είκαζ 15 ώξεο.  

 

 

7. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο ελόηεηαο 

Σμ ιάεδια ααζίγεηαζ ζημοξ άλμκεξ: βκςνζιία – πνυθδρδ – ακηζιεηχπζζδ. 

 Θεςνδηζηή βκςνζιία ιε ηα ηαηυαμοθα θμβζζιζηά-ζμί (virus, worm, trojan) δνάζδ ηαζ 

απμηεθέζιαηα, ιέεμδμζ ελάπθςζήξ ημοξ, πζεακά ζδιεία ηαζ ηυπμζ πμο ηα ζοκακημφιε 

 Πανμοζίαζδ ηςκ ενβαθείςκ ακηζιεηχπζζδξ ηαηυαμοθςκ θμβζζιζηχκ (antivirus). 

Απυηηδζδ ενβαθείςκ software, shareware, freeware, εβηαηάζηαζδ, νφειζζδ ηαζ εκένβεζεξ 

ζοκεπμφξ εκδιένςζδξ. 

 Λεζημονβία δζενεοκδηζημφ εθέβπμο ζε απμεδηεοηζηά ιέζα, θεζημονβία επζηήνδζδξ ηαζ 

πνμθδπηζημφ εθέβπμο ηαζ δδιζμονβία ηαεανμφ ιέζμο εηηίκδζδξ ημο Ζ/Τ 

 Δκένβεζεξ ακηζιεηχπζζδξ ιμθοζιέκςκ πνμβναιιάηςκ. 
 

Θεσξεηηθά ζηνηρεία 

Θα πνέπεζ κα βίκεζ πανμοζίαζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ ζχκ, ηα είδδ ηςκ ανπείςκ ζηα μπμία 

πνμζανηχκηαζ μζ ζμί, ηδκ ελάπθςζδ ηαζ ηδκ εκενβμπμίδζή ημοξ. Δπίζδξ κα ηαθοθεεί ημ εέια 

ηςκ εκδείλεςκ φπανλδξ ζμφ (παναηηδνζζηζηά ζηδ θεζημονβία ημο Ζ/Τ). 

Θα δμεεί έιθαζδ ζηα ενβαθεία πμο ζοκακηχκηαζ πζμ ζοπκά (Norton AntiVirus 2007, McAfee, 

ZoneAlarm, NOD32). Πνμηείκεηαζ κα βίκεζ εβηαηάζηαζδ ηαζ νφειζζδ απυ ημοξ 

επζιμνθμφιεκμοξ. 

 

Σμ ιάεδια ααζίγεηαζ ζημοξ άλμκεξ: βκςνζιία – πνυθδρδ – ακηζιεηχπζζδ. 
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 Θεςνδηζηή βκςνζιία ιε ηα ηαηυαμοθα θμβζζιζηά ημο Γζαδζηηφμο (spyware, adware, 

tracking cookies, dialers) δνάζδ ηαζ απμηεθέζιαηα, ιέεμδμζ ελάπθςζήξ ημοξ, πζεακά 

ζδιεία ηαζ ηυπμζ πμο ηα ζοκακημφιε 

 Πανμοζίαζδ ηςκ ενβαθείςκ ακηζιεηχπζζδξ ηαηυαμοθςκ θμβζζιζηχκ ημο Γζαδζηηφμο. 

Απυηηδζδ ενβαθείςκ ( shareware, freeware, ακμζηημφ ηχδζηα) εβηαηάζηαζδ, νφειζζδ ηαζ 

εκένβεζεξ ζοκεπμφξ εκδιένςζδξ. 

 Λεζημονβία δζενεοκδηζημφ εθέβπμο ζε απμεδηεοηζηά ιέζα, θεζημονβία επζηήνδζδξ ηαζ 

πνμθδπηζημφ εθέβπμο. 

 Δκένβεζεξ ακηζιεηχπζζδξ ιμθοζιέκςκ Ζ/Τ. 

 

Θα πνέπεζ κα βίκεζ πανμοζίαζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ spyware-adware-tracking cookies, 

ηα είδδ ηςκ site ζηα μπμία ζοκακηχκηαζ, ηδκ ελάπθςζδ ηαζ ηδκ εκενβμπμίδζή ημοξ. 

Δπίζδξ κα ηαθοθεεί ημ εέια ηςκ εκδείλεςκ φπανλήξ ημοξ (παναηηδνζζηζηά ζηδ θεζημονβία ημο 

Ζ/Τ). 

Θα δμεεί έιθαζδ ζηα ενβαθεία πμο ζοκακηχκηαζ πζμ ζοπκά (adaware, AVG antipsyware, 

McAfee, Xoftspy) Πνμηείκεηαζ κα βίκεζ εβηαηάζηαζδ ηαζ νφειζζδ, ημοθάπζζημκ ημοξ, απυ ημοξ 

επζιμνθμφιεκμοξ. 

 

Με ημκ υνμ ―spyware‖  παναηηδνίγμοιε ζοκήεςξ ημ θμβζζιζηυ πμο εβηαείζηαηαζ θαεναία, 

πςνίξ ηδ βκχζδ ή ηδκ άδεζα ημο πνήζηδ, ιε ζηυπμ κα οπμηθέρεζ πθδνμθμνίεξ ή κα εθέβλεζ ηδ 

θεζημονβία ημο Ζ/Τ.  

 

Θα πνέπεζ κα ακαθενεεί υηζ ηα spyware ηαζ adware πνμβνάιιαηα δεκ είκαζ πάκημηε επζηίκδοκα 

βζα ηδ θεζημονβία ημο Ζ/Τ. ε ηάεε πενίπηςζδ υιςξ δεκ παφμοκ κα επζαανφκμοκ ηδ θεζημονβία 

ημο Ζ/Τ ηαζ ημο δζηηφμο, ηονίςξ ζηέθκμκηαξ πθδνμθμνίεξ ζημ δδιζμονβυ ημοξ. Κάπμζεξ απυ 

ηζξ ηαηυαμοθεξ εκένβεζεξ είκαζ :  

 Τπμηθέπημοκ πθδνμθμνίεξ πμο δζαηζκεί μ πνήζηδξ ιέζς ημο Γζαδζηηφμο. 

 οκημιεφζεζξ ηαζ εζημκίδζα δζηηοαηχκ ηυπςκ ημπμεεημφκηαζ ζηδκ επζθάκεζα ενβαζίαξ, 

πςνίξ ηδ ζοβηαηάεεζδ ημο πνήζηδ. 

 Γζαδζηηοαημί ηυπμζ ηαηαπςνμφκηαζ ζηδ θίζηα ηςκ επζεοιδηχκ δζεοεφκζεςκ, πςνίξ ηδ 

ζοβηαηάεεζδ ημο πνήζηδ. 

 Ζ δναζηδνζυηδηα ημο θοθθμιεηνδηή (browser) παναημθμοεείηαζ ηαζ ηαηαβνάθεηαζ. 

 Μεηααάθθμοκ ηδ δζεφεοκζδ ηαζ δνμιμθμβμφκ ημ θοθθμιεηνδηή ζε δζηέξ ημοξ 

ημπμεεζίεξ.  

 Διθακίγμοκ ακαδουιεκα δζαθδιζζηζηά πανάεονα (pop-ups ads) 

 Γναιιέξ ενβαθείςκ ηαζ ενβαθεία ακαγήηδζδξ πνμζηίεεκηαζ ζημ θοθθμιεηνδηή, πςνίξ 

ηδ ζοβηαηάεεζδ ημο πνήζηδ. 

 Πνμηζιήζεζξ ηαζ πνμζςπζηέξ πθδνμθμνίεξ, απμηηχκηαζ ηαζ δζμπεηεφμκηαζ πνμξ 

ηνίημοξ, πςνίξ ηδ ζοβηαηάεεζδ ημο πνήζηδ. 
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 Ζ ζεθίδα έκανλδξ, ηαεχξ ηαζ άθθεξ νοειίζεζξ ηνμπμπμζμφκηαζ, ιδ επζηνέπμκηαξ ηδ 

δζυνεςζή ημοξ απυ ημ πνήζηδ. 

 Διπμδίγμοκ - ηαεοζηενμφκ ηδ θεζημονβία ημο Ζ/Τ. 

 Γεζιεφμοκ πχνμ ημο ζηθδνμφ δίζημο  

 Αολάκμοκ ηδ δζηηοαηή ηίκδζδ 

 Δβηαεζζημφκ επζπθέμκ θμβζζιζηά. 

 

ηδ ζοκέπεζα παναηίεεηαζ πίκαηαξ ηαηαβναθήξ εκενβεζχκ ηςκ spywares, υπςξ παναηίεεηαζ 

ζε δζαδζηηοαημφξ ηυπμοξ εκδιένςζδξ,  

  

Allows Unauthorized Access To Your Computer 

Causes General System and Internet Connectivity Issues 

Delivers Advertisements 

Dials Expensive Numbers Usually Without Permission 

Disables Or Weakens System Security 

Floods Internet Connection 

Hijacks Keyword Searches 

Hijacks Web Browser Settings 

Installs Malware Components Without User Permission 

Installs Without User Consent 

Logs Data And Keystrokes 

Mass E-Mailing 

Monitors Online Activity 

Monitors Online Chats 

Provides No Or An Ineffective Uninstall Procedure 

Reports Your Data Back To An Unauthorized Party 

Silently updates Itself 

Spreads Via Email And Networks 

Steals Sensitive Passwords / Information 

Takes Screen Shots Of The Infected Machine 

 

 

Ο υνμξ adware πνδζζιμπμζείηαζ πενζζζυηενμ βζα ηάεε πνυβναιια πμο ειθακίγεζ δζαθδιζζηζηά 

ιδκφιαηα. Αηυια ηαζ έκα πνυβναιια δζαπείνζζδξ δθεηηνμκζηήξ αθθδθμβναθίαξ, πμο 
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δζακέιεηαζ πςνίξ πνέςζδ ηαζ ςξ ακηάθθαβια ειθακίγεζ δζαθδιζζηζηά ιδκφιαηα, 

ζοβηαηαθέβεηαζ ζηδκ ηαηδβμνία adware. Δκημφημζξ ηαζ ηα adware ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ ςξ 

spyware, υηακ δ θεζημονβία ημοξ ααζίγεηαζ ζε πθδνμθμνίεξ πμο ζοθθέβμοκ ηαηαζημπεφμκηαξ 

ημκ Ζ/Τ ζημκ μπμίμ έπμοκ εβηαηαζηαεεί.  

Σα cookies (web cookies ή  HTTP cookies ή tracking cookies) ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ ςξ ηα 

θζβυηενμ ηαηυαμοθα, αθμφ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ είκαζ απαναίηδηα βζα ηδκ εοημθυηενδ 

πενζήβδζή ιαξ. Γζα πανάδεζβια δ αοηυιαηδ ακαβκχνζζδ ημο πνήζηδ ηαηά ηδκ είζμδυ ημο ζε 

έκα ηυπμ. Πανυθα αοηά ηάπμζα πνμβνάιιαηα πνμζηαζίαξ ηα παναηηδνίγμοκ ςξ ακηζηείιεκα ιε 

ζηυπμ ηδκ πνμχεδζδ ή δζαθήιζζδ ηαζ βζ‘ αοηυ ηα πενζθαιαάκμοκ ζηδ θίζηα πνμξ 

απμιάηνοκζδ. 

 

Ακηίεεηα πνμξ ημοξ ζμφξ (virus, worms), ηα spyware δεκ δζαδίδμκηαζ ιε πμθθαπθαζζαζιυ, 

δδθαδή δεκ ακηζβνάθμοκ ημκ εαοηυ ημοξ. Έκαξ Ζ/Τ πμο έπεζ πνμζαθδεεί απυ spyware, δεκ 

ιεηαδίδεζ-ελαπθχκεζ ηδ «ιυθοκζή ημο» ιέζς ημο δζηηφμο. οκήεςξ δ εβηαηάζηαζδ ημο 

spyware πναβιαημπμζείηαζ ιε ελαπάηδζδ ημο πνήζηδ ηαηά ηδκ επίζηερή ημο ζε ζζημζεθίδεξ. Ο 

πνήζηδξ ιπμνεί κα δχζεζ ηδ ζοβηαηάεεζή ημο βζα ηδκ εηηέθεζδ ιζαξ θεζημονβίαξ, ηαηά ηδκ 

επίζηερδ ζε ζζημζεθίδα, πμο υιςξ ημ ιήκοια είκαζ παναπθακδηζηυ, εκχ δ θεζημονβία 

ακηζζημζπεί ζηδκ εβηαηάζηαζδ ημο spyware. ε άθθδ πενίπηςζδ ιπμνεί ημ θμβζζιζηυ πμο 

πνμζθένεηαζ ζημ πνήζηδ κα ιεηαθένεζ ιαγί ηαζ spyware ή ηαηά ηδκ εββναθή ζε οπδνεζίεξ P2P 

(δδθαδή οπδνεζίεξ ηδξ ιμνθήξ Kazaa, Morpheus η.α.) μ πνήζηδξ κα μδδβείηαζ ηαζ ζηδ θήρδ 

spyware. 

 

Έκα spyware πνυβναιια ζπακίςξ ζοκακηάηαζ ιυκμ ημο. οκήεςξ ζε έκα «ιμθοζιέκμ» Ζ/Τ 

ζοκοπάνπμοκ πμθθά spyware-adware, ημ μπμία επδνεάγμοκ αζζεδηά ηδκ απυδμζδ ημο Ζ/Τ, 

επζαανφκμοκ ημ θυνημ ενβαζίαξ ημο ζηθδνμφ δίζημο ηαζ αολάκμοκ ηδκ ηίκδζδ ημο δζηηφμο. 

Δπίζδξ ιπμνμφκ κα οπάνλμοκ ηαζ πνμαθήιαηα εοζηάεεζαξ ημο ζοζηήιαημξ, εκχ ηα 

«ζοιπηχιαηα» κα είκαζ παναπθακδηζηά ηαζ κα μδδβμφκ αηυιδ ηαζ ζε εκδείλεζξ πνμαθήιαημξ 

hardware. 

 

Πνμβνάιιαηα βζα ηδ δζαβναθή ή πνμζηαζία ημο Ζ/Τ εκάκηζα ζε spyware έπμοκ ακαπηοπεεί, 

ακηίζημζπα πνμξ ηδ θεζημονβία ηςκ πνμβναιιάηςκ anti-virus ηαζ δ θεζημονβία ημοξ δζαηνίκεηαζ 

ζε δφμ ιεευδμοξ.    

ε πναβιαηζηυ πνυκμ (real time) μ Ζ/Τ πνμζηαηεφεηαζ εκακηίςκ απεζθχκ, ιε ημ κα 

ιπθμηάνεηαζ δ εβηαηάζηαζδ ηςκ πνμβναιιάηςκ spyware. Σμ πνυβναιια πνμζηαζίαξ, ηαηά 

ηφνζμ θυβμ, εθέβπεζ υθδ ηδκ εζζενπυιεκδ ηίκδζδ απυ ημ δίηηομ ηαζ δεκ επζηνέπεζ ηδκ είζμδμ 

ηςκ απεζθχκ, πμο ακαβκςνίγεζ. 

ηδ δεφηενδ ιέεμδμ ημ πνυβναιια πνμζηαζίαξ ελεηάγεζ ηα πενζεπυιεκα ημο ζηθδνμφ δίζημο 

(registry, θεζημονβζηυ ζφζηδια, εβηαηεζηδιέκα πνμβνάιιαηα), ακαβκςνίγεζ ηα εβηαηεζηδιέκα 
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spyware ηαζ ηα δζαβνάθεζ ιε ηδ ζοκδνμιή ημο πνήζηδ (δίκεηαζ πενζβναθή ηδξ απεζθήξ ηαζ μ 

πνήζηδξ απμθαζίγεζ πμζα εέθεζ κα δζαβνάρεζ).  

 

Οζ βκςζηέξ εηαζνείεξ θμβζζιζημφ anti-virus, έπμοκ ακαπηφλεζ ηαζ θμβζζιζηά πνμζηαζίαξ ηαζ 

ηαηά ηςκ spyware, εκίμηε ζε έκα πνμσυκ ηαζ ηα δφμ. Πανάθθδθα ηοηθμθμνμφκ ηαζ αλζυθμβα 

ενβαθεία πνμζηαζίαξ δςνεάκ  ή/ηαζ ακμζηημφ ηχδζηα. 

Σα πνμβνάιιαηα πνμζηαζίαξ, βζα ηδκ ηαθφηενδ ακηζιεηχπζζδ ηςκ spyware, απαζημφκ ζοπκή 

εκδιένςζδ.  

 

Οζ dialers είκαζ θμβζζιζηά πμο δδιζμονβμφκ ιζα κέα dial-up (ηδθεθςκζηή) ζφκδεζδ ζημκ Ζ/Τ 

ηαζ ηάκμοκ ηθήζεζξ, απυ αοηή, ζε ανζειμφξ ορδθήξ πνέςζδξ (π.π. 090…), πμο δεκ ακήημοκ ζε 

εηαζνίεξ πανμπήξ πνυζααζδξ ζημ Γζαδίηηομ. Δίκαζ δ πεζνυηενδ πενίπηςζδ ηαηυαμοθμο 

θμβζζιζημφ, ημοθάπζζημκ απυ μζημκμιζηήξ πθεονάξ, αθμφ ημ φρμξ ημο ηδθεθςκζημφ 

θμβανζαζιμφ ιπμνεί κα θηάζεζ ζε εηαημκηάδεξ ή πζθζάδεξ εονχ.  

Οζ dialers, αηυιδ ηαζ ακ οπάνπμοκ ζημκ Ζ/Τ, δεκ ιπμνμφκ κα θεζημονβήζμοκ ακ μ Ζ/Τ δεκ 

ζοκδέεηαζ ζημ ηδθεθςκζηυ δίηηομ ιέζς PSTN (απθή ηδθεθςκζηή βναιιή) ή ISDN  βναιιήξ. 

Οζ dialers ακζπκεφμκηαζ ηαζ αθαζνμφκηαζ ιε anti-virus ηαζ anti-spyware πνμβνάιιαηα ή ηαζ ιε 

εζδζηά anti-dialers πνμβνάιιαηα (dialerSpy). Μπμνμφκ κα ακζπκεοημφκ υιςξ εφημθα ηαζ απυ ημ 

πνήζηδ, ιε έθεβπμ ηςκ dial-up ζοκδέζεςκ δζηηφμο ημο Ζ/Τ. Δπίζδξ ιπμνεί κα γδηδεεί δ 

ζοκδνμιή ηδξ ηδθεθςκζηήξ εηαζνίαξ, ιε ζηυπμ ημκ έθεβπμ ηςκ ηθήζεςκ ηαζ ημο φρμοξ ημο 

θμβανζαζιμφ. 

 

Firewall 

Σμ ιάεδια ααζίγεηαζ ζημοξ άλμκεξ: βκςνζιία - πνυθδρδ - ακηζιεηχπζζδ. 

 Θεςνδηζηή βκςνζιία ιε ηδ θεζημονβία ημο firewall ηαζ ηςκ δζηηοαηχκ εονχκ (ports) 

επζημζκςκίαξ ημο Ζ/Τ. Θα πνέπεζ κα βίκεζ πανμοζίαζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο firewall, 

ηαεχξ ηαζ ηδξ έκκμζεξ εζζενπυιεκδξ ηαζ ελενπυιεκδξ δζηηοαηήξ ηίκδζδξ (εφνεξ – ports 

TCP/IP, εφνεξ οπδνεζζχκ email, ftp, web, telnet),. 

 Δκενβμπμίδζδ ηαζ νοειίζεζξ Win XP firewall ηαεχξ ηαζ δςνεάκ firewall. 

 Σεπκζηέξ phishing. 

 Μέεμδμζ πνμζηαζίαξ απυ επζζημθέξ spam. 

 

Πνχηδ θνμκηίδα βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ ρδθζαηχκ δεδμιέκςκ απέκακηζ ζημοξ ηζκδφκμοξ πμο 

εβηοιμκεί ημ Γζαδίηηομ δεκ είκαζ άθθδ απυ ηδκ επζθμβή ηαζ ηδκ πνήζδ εκυξ firewall 

πνμβνάιιαημξ. Δκυξ firewall πμο ιπμνεί κα δζαηίεεηαζ ςξ ιένμξ ιζαξ μθμηθδνςιέκδξ ζμοίηαξ 

πνμβναιιάηςκ αζθαθείαξ (Norton & McAfee Internet Security), δςνεάκ firewalls 

(ZoneAlarm) ή αηυιδ ηαζ ςξ βδβεκέξ παναηηδνζζηζηυ ημο πονήκα εκυξ θεζημονβζημφ 

ζοζηήιαημξ (Linux). 

 

Έκα απυ ηα πζμ ζδιακηζηά ηνζηήνζα επζθμβήξ Internet firewall εα πνέπεζ κα είκαζ μζ θεβυιεκεξ 
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θεζημονβίεξ εθέβπμο ηδξ ελενπυιεκδξ ηοηθμθμνίαξ (traffic), δίκμκηάξ ζαξ επζθμβέξ απμδμπήξ, 

απυννζρδξ (πνυζηαζνδξ ή ιυκζιδξ) ηδξ απμζημθήξ ηςκ packets πμο επζπεζνεί κα ζηείθεζ ιζα 

εθανιμβή. 

Μζα ζοκδεζζιέκδ πενίπηςζδ εθανιμβήξ πμο εκζςιαηχκεζ firewall, πενζθαιαάκεζ ηέζζενζξ 

θεζημονβίεξ αζθαθείαξ, έκα firewall, δζαπείνζζδ πνμβναιιάηςκ, ηθείδςια ηδξ ζφκδεζδξ, ηαζ 

γχκεξ μζ μπμίεξ ζαξ εκδιενχκμοκ βζα ηάεε πνυβναιια πμο πνμζπαεεί κα ζοκδεεεί ιε ημ 

δζαδίηηομ.  

Σμ firewall επίζδξ απμηεθεί ενβαθείμ πνμζηαζίαξ ηαηά εζζαμθχκ ζημ ζφζηδια απυ hackers. 

 

Spam 

Δίκαζ ηα email ιε εκμπθδηζηυ πενζεπυιεκμ. ημ spam (http://www.go-

online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=641) mail ζοβηαηαθέβμκηαζ ακεπζεφιδηεξ 

δζαθδιίζεζξ βζα πνμσυκηα, οπδνεζίεξ ηαζ sites ηαεχξ επίζδξ ηαζ δζάθμνμζ άθθμζ ηφπμζ email 

(ακεπζεφιδηα newsletters, chain mails ηηθ).  

Γζα ηδ ιείςζδ ηςκ θαιαακυιεκςκ spam emails, δεκ πνέπεζ κα βίκεηαζ απάκηδζδ ζε άβκςζηα 

ιδκφιαηα, ηαεχξ ιπμνεί κα εηθδθεεί ςξ απυηνζζδ βζα ηδκ απμζημθή πενζζζυηενςκ 

ιδκοιάηςκ. Αηυια ηαζ δ αίηδζδ βζα δζαβναθή (Remove) εκδιενχκεζ ημκ spammer υηζ 

πνυηεζηαζ βζα εκενβή δθεηηνμκζηή δζεφεοκζδ, βεβμκυξ πμο ιπμνεί κα βίκεζ αθμνιή βζα ηδ θήρδ 

αηυιδ πενζζζυηενςκ ιδκοιάηςκ. Δπζπθέμκ, εα πνέπεζ κα απμθεφβεηαζ δ εββναθή ζε θίζηεξ 

αθθδθμβναθίαξ (mailing lists). οπκά μζ spammers δζαεέημοκ ιεευδμοξ ζοθθμβήξ 

δθεηηνμκζηχκ δζεοεφκζεςκ, ηζξ μπμίεξ ανίζημοκ ηονίςξ ζε επίζδιμοξ δζηηοαημφξ ηυπμοξ. 

Δπίζδξ δεκ εα πνέπεζ βκςζημπμζείηαζ ημ email, υπςξ μζ θυνιεξ εββναθήξ ζε δζάθμνεξ 

δζαδζηηοαηέξ οπδνεζίεξ. 

 

Ονζζιέκα πνμβνάιιαηα δζαπείνζζδξ δθεηηνμκζηήξ αθθδθμβναθίαξ (υπςξ ημ Outlook ηδξ 

Microsoft) πανέπμοκ ηδ δοκαηυηδηα απμηθεζζιμφ μνζζιέκςκ απμζημθέςκ (block address). Με 

αοηυ ημκ ηνυπμ μ πνήζηδξ ιπμνεί κα πενζμνίζεζ ημκ ανζειυ ηςκ εζζενπμιέκςκ spam mails ηαζ 

κα ηα δζαπεζνζζηεί ηαθφηενα, εθυζμκ βκςνίγεζ ηδκ δθεηηνμκζηή δζεφεοκζδ ημο απμζημθέα ημοξ. 

Χζηυζμ, δ θφζδ αοηή δεκ είκαζ νζγζηή, ηαεχξ είκαζ ζπεδυκ πάβζα ηαηηζηή ηςκ spammers δ 

πνήζδ πθαζηήξ δθεηηνμκζηήξ δζεφεοκζδξ απμζημθέα ή ηαζ δζαθμνεηζηήξ βζα ηάεε απμζημθή 

(spoofing). 

 

Phishing 

Ο υνμξ Phishing πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα δδθχζεζ ιζα πνμζπάεεζα απυζπαζδξ- οπμηθμπήξ 

πνμζςπζηχκ ζημζπείςκ ηα μπμία εα πνδζζιμπμζδεμφκ ζε ιδ ελμοζζμδμηδιέκεξ μζημκμιζηέξ 

ζοκαθθαβέξ. οκήεςξ πναβιαημπμζείηαζ ιέζς πθαζηχκ ζζημζεθίδςκ, πμο απαζημφκ εββναθή ή 

ιζιμφκηαζ επίζδιεξ ζεθίδεξ αλζυπζζηςκ μνβακζζιχκ (π.π. ηνάπεγεξ, οπμονβεία), ζε ζοκδοαζιυ 

ιε ηδκ απμζημθή εκδιενςηζηχκ spam emails.  
 

 

 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=641
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=641
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8. Πξνηεηλόκελα ζπλνδεπηηθά θύιια εξγαζίαο θαη 
πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο. 

 

 ογήηδζδ ιε ημοξ επζιμνθμφιεκμοξ πάκς ζηζξ εκδείλεζξ φπανλδξ ζμφ ζημκ Ζ/Τ ηαζ ηα 

απμηεθέζιαηα ηδξ δνάζδξ ημοξ. Ζ ζογήηδζδ ιπμνεί κα ζηδνζπηεί ζε ειπεζνίεξ. 

 Να απμηηδεεί ηαζ εβηαηαζηαεεί θμβζζιζηυ πνμζηαζίαξ απυ ημοξ επζιμνθμφιεκμοξ  

 Να γδηδεεί απυ ημοξ επζιμνθμφιεκμοξ κα ακηζιεηςπίζμοκ ζεκάνζα ιυθοκζδξ ημο Ζ/Τ ή 

πνμθδπηζηέξ εκένβεζεξ πνμζηαζίαξ ημο Ζ/Τ. 

 

Γζα ηδ ιεθέηδ-ενβαζία ηςκ παναηάης θφθθςκ ενβαζίαξ πνμηείκεηαζ κα ζπδιαηζζημφκ μιάδεξ 

ηςκ δφμ ή ηνζχκ αηυιςκ, μζ μπμίεξ εα ενβάγμκηαζ ζε έκα ζηαειυ ενβαζίαξ. 

 

 

Φύιιν εξγαζίαο 1 

 
 πεηζηά ιε ημ εέια ηδξ ελάπθςζδξ ηςκ ζχκ, πχξ ιπμνεί κα ιμθοκεεί μ Ζ/Τ ζαξ 

απυ : α) δζζηέηα, α) CD, β) Γζαδίηηομ ; 

 

 ε ηζ δζαθένμοκ μζ ζμί ηφπμο α) virus, α) worms, β) Trojans ; 

 

 

 ημκ παναηάης πίκαηα ζδιεζχζηε πμζμ ηφπμ ζμφ ιπμνμφκ κα πενζέπμοκ ηαζ 

ιεηαθένμοκ ηα ανπεία ηφπμο πμο δδθχκεζ δ 1
δ
 ζηήθδ. 

 

 

 Virus Worm Trojan 

*.exe    

*.bat    

*.com    

*.dll    

*.jpg    

*.mp3    

*.mpg    

*.doc    

*.vbs    

*.txt    

 

 

 Πμζεξ απυ ηζξ παναηάης πενζπηχζεζξ εεςνείηε υηζ είκαζ εκδείλεζξ φπανλδξ ζμφ ζημκ 

Ζ/Τ ; 

1. Ο ζηθδνυξ δίζημξ ενβάγεηαζ πμθφ ζοπκά. 

2. Ο Ζ/Τ ανβεί ζηδκ εηηίκδζδ. 

3. Ο ζηθδνυξ δίζημξ ενβάγεηαζ πμθφ ζοπκά, υηακ θεζημονβεί δ πνμθφθαλδ μευκδξ. 

4. Κάπμζα εζημκίδζα παναιμνθχκμκηαζ. 
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5. Τπάνπεζ ιεηααμθή ζημ ιέβεεμξ πνμβναιιάηςκ. 

6. Τπάνπεζ ιεηααμθή ζημ ιέβεεμξ ανπείςκ ημο ζοζηήιαημξ. 

7. Τπάνπεζ ιεηααμθή ζημ ιέβεεμξ ανπείςκ δεδμιέκςκ. 

8. Τπάνπεζ ιεηααμθή ζηδκ διενμιδκία δδιζμονβίαξ ανπείμο. 

9. Ανβεί δ έκανλδ ηάπμζμο πνμβνάιιαημξ. 

10. Απμοζζάγμοκ εζημκίδζα απυ ηδκ βναιιή ενβαζζχκ. 

 

Φύιιν εξγαζίαο 2 

 
1. Απυ ηδ δζεφεοκζδ : http://free.grisoft.com/doc/5390/us/frt/0 

ηαηεαάζηε ημ AVG Anti-Virus Free Edition, ηάκηε εβηαηάζηαζδ, εκδιένςζδ ηαζ 

εθέβληε ημκ Ζ/Τ.  

 

 
 

 

 
 

 

 

ηδ ζοκέπεζα δζενεοκείζηε ηα απμηεθέζιαηα ηαζ ακηζιεηςπίζηε ημοξ ζμφξ. 

Μπμνμφκ υθμζ μζ ζμί κα απμιαηνοκεμφκ ; 

 

 

2. Πχξ εα ακηζιεηςπίγαηε ηδκ πενίπηςζδ εκυξ ζδιακηζημφ πνμβνάιιαημξ πμο 

έπεζ ιμθοκεεί απυ ζυ ηαζ ημ anti-virus δεκ ιπμνεί κα αθαζνέζεζ ημκ ζυ, πςνίξ κα 

ηαηαζηναθεί ημ πνυβναιια ; 

 

 

http://free.grisoft.com/doc/5390/us/frt/0
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Φύιιν εξγαζίαο 3 

 
Παναημθμοεείζηε ημ video clip βζα ηδ θεζημονβία ηςκ ζχκ  
http://computer.howstuffworks.com/virus.htm 

 
 

 

 

 

1. πμθζάζηε ημ πχξ ιεηαδίδμκηαζ μζ ζμί. 

 

2. Πμζμζ είκαζ μζ ηονζυηενμζ ηνυπμζ ιεηάδμζδξ ηςκ ζχκ παθαζυηενα ηαζ ζήιενα ; 

 

3. Γζαηί απαζηείηαζ εκδιένςζδ ηςκ πνμβναιιάηςκ anti-virus ; 

 

4. Μπμνείηε κα είζηε απυθοηα αζθαθείξ εκακηίςκ ηςκ ζχκ ; 

 

http://computer.howstuffworks.com/virus.htm
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 Να ζογδηδεεί ιε ημοξ επζιμνθςηέξ ζε υηζ αθμνά επζζηέρεζξ ζε δζαδζηηοαημφξ ηυπμοξ 

ηαζ ακηζιεηχπζζδ pop-ups ιδκοιάηςκ, ηα μπμία είκαζ φπμπηα βζα ηδκ αηνζαή 

θεζημονβία ημοξ. Να ημκζζεεί υηζ πνέπεζ ηαζ αοημί κα ιε ηδ ζεζνά ημοξ κα ακαπηφλμοκ 

ημκ πνμαθδιαηζζιυ ηδξ ηνζηζηήξ απμδμπήξ ζε υηζ αθμνά ιδκφιαηα ηαζ οπδνεζίεξ ιδ 

ακαβκςνζζιέκςκ δζαδζηηοηχκ ηυπςκ.  

 Να γδηδεεί απυ ημοξ επζιμνθςηέξ κα ηαηεαάζμοκ θμβζζιζηά ακμζηημφ ηχδζηα 

antipsyware, ηα μπμία εα εβηαηαζηήζμοκ ηαζ εα ιεθεηήζμοκ ηζξ θεζημονβίεξ real time 

πνμζηαζίαξ ηαζ εφνεζδξ-δζαβναθήξ.  

 Να γδηδεεί απυ ημοξ επζιμνθςηέξ κα εηιεηαθθεοημφκ ηζξ δοκαηυηδηεξ πνμζηαζίαξ ημο 

θεζημονβζημφ ζοζηήιαημξ ιέζς ηςκ νοειίζεςκ πμο αθμνμφκ ηα εέιαηα cookies, java, 

activeX. 

 Να ζογδηδεεί ιε ημοξ επζιμνθςηέξ ημ εέια ηδξ πνμζηαζίαξ, ςξ απμηέθεζια εκενβεζχκ 

πνυθδρδξ ( ηαθέξ ηαηηζηέξ, ζοπκή εκδιένςζδ ενβαθείςκ πνμζηαζίαξ, ηηθ) ηαζ κα 

γδηδεεί κα ιεηαθενεεί μ πνμαθδιαηζζιυξ αοηυξ ηαζ ζημοξ επζιμνθμφιεκμοξ 

εηπαζδεοηζημφξ. 

 

Γζα ηδ ιεθέηδ-ενβαζία ηςκ παναηάης θφθθςκ ενβαζίαξ πνμηείκεηαζ κα ζπδιαηζζημφκ μιάδεξ 

ηςκ δφμ ή ηνζχκ αηυιςκ, μζ μπμίεξ εα ενβάγμκηαζ ζε έκα ζηαειυ ενβαζίαξ. 
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Φύιιν εξγαζίαο 4 
 

1. Ακαγδηήζηε ηδ πνήζδ ηαζ ηδ δζαθμνά ηςκ υνςκ : spyware, adware, virus, worm, 

trojan, cookies. ( επζζδιάκεηαζ ημ ζφκεεημ ηςκ υνςκ spyware ηαζ adware). 

 

2. Δπζζδιάκεηαζ πέκηε ζοιπηχιαηα, ηα μπμία εα ιπμνμφζακ κα οπμδεζηκφμοκ ηδκ 

φπανλδ spyware ζημκ Ζ/Τ ζαξ. 

 

3. Πμζεξ οπδνεζίεξ ημο Γζαδζηηφμο εεςνμφκηαζ πζμ φπμπηεξ βζα ηδκ ιεηάδμζδ spyware;  

 

 

4. ηδκ παναηάης εζηυκα ειθακίγεηαζ ημ πανάεονμ ημο ΗΔ ζηδκ μευκδ εκυξ Ζ/Τ. 

Αζηζμθμβήζηε ηαζ ζπμθζάζηε εάκ μ Ζ/Τ έπεζ spyware. 
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Φύιιν εξγαζίαο 5 
 

1. ογδηήζηε ιεευδμοξ ακηζιεηχπζζδξ ηςκ dialers.  

Πχξ ιπμνεί κα ζοκδνάιεζ δ ηδθεθςκζηή εηαζνία ; 

Κζκδοκεφμοκ μζ Ζ/Τ ημο ζπμθζημφ ενβαζηδνίμο απυ dialers ; 

 

2. ογδηήζηε ηα εέιαηα αζθαθείαξ (spyware, adware, dialers), πμο αθμνμφκ ζοκδέζεζξ 

ηφπμο DSL. 

 

3. Αλζμθμβείζηε ηζξ παναηάης απεζθέξ, ηαλζκμιχκηαξ ημ πίκαηα. Αζηζμθμβείζηε ημ. 

 

Α/Α 
ηαμηλόκεζεο 

Απεηιή 

 Allows Unauthorized Access To Your Computer 

 Causes General System and Internet Connectivity Issues 

 Delivers Advertisements 

 Dials Expensive Numbers Usually Without Permission 

 Disables Or Weakens System Security 

 Floods Internet Connection 

 Hijacks Keyword Searches 

 Hijacks Web Browser Settings 

 Installs Malware Components Without User Permission 

 Installs Without User Consent 

 Logs Data And Keystrokes 

 Mass E-Mailing 

 Monitors Online Activity 

 Monitors Online Chats 

 Provides No Or An Ineffective Uninstall Procedure 

 Reports Your Data Back To An Unauthorized Party 

 Silently updates Itself 

 Spreads Via Email And Networks 

 Steals Sensitive Passwords / Information 

 Takes Screen Shots Of The Infected Machine 
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Φύιιν εξγαζίαο 6 

 
Απυ ηδ δζεφεοκζδ : http://www.safer-networking.org/gr/tutorial/index.html 

 

ηαηεαάζηε ημ Spybot, ηάκηε εβηαηάζηαζδ, εκδιένςζδ ηαζ εθέβληε ημκ Ζ/Τ.  

 

 
 

 

ηδ ζοκέπεζα δζενεοκήζηε ηα απμηεθέζιαηα, αλζμθμβείζηε ηζξ απεζθέξ ηαζ  απμιαηνφκεηε 

υζεξ εεςνείηε επζηίκδοκεξ.  

 

 

 
 

 

Φύιιν Δξγαζίαο 7 

 

1. Δπζζηεθηείηε ηδ ζεθίδα  http://www.hackerwatch.org/probe/ 

ηαζ επζθέληε ημκ έθεβπμ port scan 

http://www.safer-networking.org/gr/tutorial/index.html
http://www.hackerwatch.org/probe/
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Παναηδνχκηαξ ηα απμηεθέζιαηα ζπμθζάζηε ηζξ εφνεξ ηαζ ηζξ οπδνεζίεξ πμο ακηζζημζπμφκ ζε 

αοηέξ. 

 

2. ημ firewall ημο οπμθμβζζηή ζαξ εκενβμπμζείζηε ηζξ οπδνεζίεξ : 

FTP (port21) ,   telnet (port23) 

ηαζ επακαθάαεηε ημκ παναπάκς έθεβπμ. Γζαθένμοκ ηα απμηεθέζιαηα ; Σζ ζδιαίκεζ αοηυ ;    

 

Φύιιν Δξγαζίαο 8 

 

ημ Outlook Express επζθέληε ημ ιεκμφ : 

Δνβαθεία / Κακυκεξ ιδκοιάηςκ / Αθθδθμβναθία 

 

Δδχ ιπμνείηε κα νοειίζεηε εκένβεζεξ (θίθηνα) πμο εα εθανιυγμκηαζ ζηα εζζενπυιεκα email.  
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Ξεηζκήζηε απυ ηδ Γδιζμονβία ηαζ ζπδιαηίζηε ηακυκεξ πμο : 

 Θα δζαβνάθμκηαζ αοηυιαηα υζα ιδκφιαηα πνμένπμκηαζ απυ ηδ δζεφεοκζδ : 

spamer@spam.com 

 Θα δζαβνάθμκηαζ ηα ιδκφιαηα πμο ζημ εέια ή ζημ πενζεπυιεκμ οπάνπεζ δ θέλδ : 

Viagra 

 Θα ιεηαθένμκηαζ ζημ θάηεθμ «friends», υζα emails έπμοκ ςξ απμζημθέα ημοξ : 

takis@prov.gr , pantelis@flw.gr ηαζ rena@koz.com  

 Να πνμςεμφκηαζ ηα emails πμο ζημ εέια πενζέπμοκ ηζξ θέλεζξ «κμιμζπέδζμ», 

«ζφθθμβμξ», «ζοκέθεοζδ» ζημοξ θμβανζαζιμφξ  synadelfos@sch.gr ηαζ 

synadelfisa@sch.gr  

 

Γζαηί ζε ηάπμζα spam emails ημ πενζεπυιεκμ δεκ είκαζ ηείιεκμ, αθθά εζηυκα πμο πενζέπεζ 

ηείιεκμ ;  

 

 

 

mailto:spamer@spam.com
mailto:takis@prov.gr
mailto:pantelis@flw.gr
mailto:rena@koz.com
mailto:synadelfos@sch.gr
mailto:synadelfisa@sch.gr
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Φύιιν Δξγαζίαο 9 

 

1. Τπμεέζηε υηζ θάααηε έκα email απυ ηδκ ηνάπεγα, ζηδκ μπμία έπεηε ιζζεμδμηζηυ 

θμβανζαζιυ ηαζ ζαξ γδημφκ κα επζζηεθηείηε ηδκ ζζημζεθίδα ηδξ ηνάπεγαξ ηαζ κα 

οπμαάθεηε μκμιαηεπχκοιμ ηαζ ανζειυ ηδξ ηάνηαξ, βζα κα βίκεζ ακακέςζδ ηδξ ζζπφμξ 

ηδξ ηάνηαξ. Σζ εα ηάκεηε ; 

Πμζα δ δζαθμνά εάκ ζημ email οπήνπε ηαζ δ δζεφεοκζδ ηδξ ζζημζεθίδαξ ηδξ ηνάπεγαξ 

; (π.π. www.trapeza.gr ) 

 

2. Γζααάζηε ηαζ ζπμθζάζηε ηδκ παναηάης πναβιαηζηή πενίπηςζδ fishing email.  

MR.AHMED SALEH                                  

DIRECTOR PROJECT IMPLEMENTATION, 

FEDERAL AIRPORT AUTHORITY OF NIGERIA (FAAN) 

LAGOS-NIGERIA. 

TELEPHONE:234-803-3035481 

 

ATTN:MD/CEO  

I AM A DIRECTOR IN THE FEDERAL AIRPORT AUTHORITY OF NIGERIA.I SEEK 

THE ASSISTANCE OF A RELIABLE FOREIGN COMPANY OR INDIVIDUAL INTO 

WHOSE BANK ACCOUNT l CAN TRANSFER THE SUM OF US$25.5M (TWENTY 

FIVE MILLION, FIVE HUNDRED THOUSAND UNITED STATES DOLLARS). 

…………………………. 

 l HAVE PUT IN MOTION THE MACHINERY FOR THE TAKE OFF OF THIS 

TRANSACTION AND FURTHER ACTION WILL COMMENCE IMMEDIATELY l 

HEAR FROM YOU. l HAVE AGREED THAT AFTER THE TRANSFER OF THE 

MONEY INTO YOUR ACCOUNT, YOU SHALL BE ENTITLED TO 30% OF THE 

TOTAL SUM, I SHALL TAKE 65% WHILE 5% HAS BEEN MAPPED OUT TO 

REIMBURSE ALL LOCAL AND INTERNATIONAL EXPENSES THAT MAY BE 

INCURRED IN THE COURSE OF THE TRANSACTION. 

……………………. 

PLEASE IF THIS PROPOSAL IS ACCEPTABLE TO YOU, INDICATE BY RETURN 

MAIL. SHOULD INCASE YOU HAVE ANY QUESTION, FEEL FREE TO ASK. 

INCLUDE YOUR PRIVATE TELEPHONE AND FAX NUMBERS WHILE REPLYING. 

 

I EXPECT YOUR RESPONSE. 

 

BEST REGARDS 

MR.AHMED SALEH. 

http://www.trapeza.gr/
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3. Τπμεέζηε υηζ ζε ιήκοια email πμο θάααηε βνάθεζ : «Γεζα ζμο, έπς πμθφ ηαζνυ κα 

ιάες κέα ζμο. Σζ ηάκεζξ; ηείθε ιμο ιζα θςημβναθία ζμο. μο ζηέθκς ιζα 

πνυζθαηδ θςημβναθία ιμο. Κάκε ηθζη βζα κα ηδ δεζξ.» 

 

4. ε  ιήκοια πμο θάααηε απυ ημκ admin@yahoo.com ζαξ εκδιενχκεζ υηζ μ 

θμβανζαζιυξ ζαξ πανμοζζάγεζ ιεβάθδ δναζηδνζυηδηα ζε απμζημθή spam emails. 

Πμθφ πζεακυ αοηυ κα μθείθεηαζ ζημ υηζ ηάπμζμξ άθθμξ απέηηδζε πνυζααζδ ζημ 

θμβανζαζιυ ζαξ ηαζ ημ πνδζζιμπμζεί ηαζ αοηυξ. αξ ζοιαμοθεφεζ θμζπυκ μ admin 

κα επζζηεθηείηε ηδ ζεθίδα: www.yahoo.com/account ηαζ κα αθθάλεηε ηςδζηυ, χζηε 

μ εζζαμθέαξ κα ιδκ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζεί ημ θμβανζαζιυ ζαξ άθθμ πζα. Σζ ηάκεηε 

; 

 

 

9. Βηβιηνγξαθία – Αλαθνξέο  - πξόζζεην πιηθό 

 

 

 http://free.avg.com/ww-en/homepage    

AVG antivirus ηαζ AVG internet security 

 

 http://www.avast.com/free-antivirus-download  

AVAST antivirus 

 

 http://www.freevirusprotection.org/  

Norton Antivirus  

 

 http://www.pctools.com/free-antivirus/  

PC TOOLS antivirus 

 

 http://www.avira.com/en/avira-free-antivirus  

AVIRA antivirus  

 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Antivirus_software   

 http://computer.howstuffworks.com/virus.htm  

Τθζηυ βζα ζμφξ 

 

 

 http://www.noadware.net/research/   

Καηάθμβμξ ηςκ Spyware ηαζ adware, ιε ημκ ακηίζημζπμ πίκαηα εκενβεζχκ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ιε 

ηα ζπεηζγυιεκα ανπεία ηαζ ηαηαπςνήζεζξ ζηδ Registry. 

 

 http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=409 

Αζθαθήξ πθμήβδζδ ζημ Γζαδίηηομ 

mailto:admin@yahoo.com
http://www.yahoo.com/account
http://www.pctools.com/free-antivirus/
http://computer.howstuffworks.com/virus.htm
http://www.noadware.net/research/
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=409
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 http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1173 

Ακηζιεηχπζζδ spyware 

 

 http://www.tech-faq.com/ylang/el/free-spyware-removal.shtml 

Πνυβναιια πνμζηαζία ακμζηημφ ηχδζηα 

 

 http://www.lavasoft.com/ 

Γςνεάκ πνυβναιια πνμζηαζίαξ 

 

 http://www.pctools.com/spyware-doctor/ 

Γμηζιαζηζηή έηδμζδ θμβζζιζημφ πνμζηαζίαξ (ιε πθήνδ θεζημονβία πνμζηαζίαξ real time). 

 

 

 

 

 http://www.pcworld.com/topics/security.html 

 http://it.ccri.edu/helpdesk/spyware-faqs.shtml 

Γζηηοαημί ηυπμζ ιε εκδιενςηζηά ζημζπεία  

 

 http://www.leechvideo.com/video/view1599665.html 

νοειίζεζξ Win XP firewall (video clip) 

 

 http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/index.html 

εκδιενςηζηυ οθζηυ βζα firewall, spam, phishing 

 

 http://www.personalfirewall.comodo.com 

COMODO Firewall 

 

 http://download.cnet.com/ZoneAlarm-Free-Firewall/3000-10435_4-

10039884.html 

ZONE ALARM Firewall 

 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Antivirus_software  

 http://el.wikipedia.org/wiki/Firewall 

Ζθεηηνμκζηέξ πδβέξ βζα Antivirus – Firewall 

 

 http://computer.howstuffworks.com/firewall.htm 

 (Πθήνεξ άνενμ ιε εζηυκεξ ηαζ επελήβδζδ βζα ηδ θεζημονβία ηςκ Firewall)   

 

 

 http://www.hackerwatch.org/probe/ 

On line ενβαθείμ εθέβπμο ημο firewall (ηςκ εονχκ ημο Ζ/Τ) 

 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1173
http://www.tech-faq.com/ylang/el/free-spyware-removal.shtml
http://www.pctools.com/spyware-doctor/
http://it.ccri.edu/helpdesk/spyware-faqs.shtml
http://www.leechvideo.com/video/view1599665.html
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/index.html
http://www.personalfirewall.comodo.com/
http://el.wikipedia.org/wiki/Firewall
http://computer.howstuffworks.com/firewall.htm
http://www.hackerwatch.org/probe/
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 Πακέηζμξ πφνμξ (2007) ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ & ΓΗΚΣΤΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ. 

Δηδυζεζξ Σγζυθαξ. 
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ΔΝΟΣΗΣΑ 8: Μεζνδνινγία επηκόξθσζεο 
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ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Β’ ΔΠΙΠΔΓΟΤ  
 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΥΡΗΔΙ ΣΩΝ ΣΠΔ 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜA ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ 
ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 
 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ  

ΔΝΟΣΖΣΑ 8: Μεζνδνινγία επηκόξθσζεο 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΩΡΔ: 15  

 

 

 

Οζ επζιμνθςηέξ εα πνέπεζ κα έπμοκ ηζξ ααζζηέξ βκχζεζξ βζα εέιαηα 

θεζημονβίαξ ηαζ αζθαθείαξ ημο ζπμθζημφ ενβαζηδνίμο πθδνμθμνζηήξ. 

Δζδζηυηενα μζ επζιμνθςηέξ πνέπεζ: 

 Να είκαζ εκδιενςιέκμζ ζε εέιαηα εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ ηαζ 

ζδζαίηενα ζε εέιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ επζιυνθςζδ εκδθίηςκ 

ζηδκ παζδαβςβζηή αλζμπμίδζδ ηςκ ΣΠΔ. 

 Να ιπμνμφκ κα ακαδείλμοκ ηδ πνδζζιυηδηα ηςκ ΣΠΔ ςξ ιέζμ 

αοημεπζιυνθςζδξ ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ. 

 Να βκςνίγμοκ ηδ θφζδ ηςκ εκκμζμθμβζηχκ, ζοκαζζεδιαηζηχκ ηαζ 

ημζκςκζηχκ πνμαθδιάηςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε 

εέιαηα ηδξ επζιυνθςζήξ ημοξ. 

 Να ιπμνμφκ κα ακηζιεηςπίζμοκ απμηεθεζιαηζηά πνμαθήιαηα πμο 

πνμηφπημοκ ηαηά ηδκ επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. 

 Να ιπμνμφκ κα πανάβμοκ ημ ηαηάθθδθμ επζιμνθςηζηυ οθζηυ. 
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 Να ιπμνμφκ κα δζελάβμοκ ιε απμηεθεζιαηζηυ ηνυπμ επζιμνθςηζηέξ 

δνάζεζξ ζημ πθαίζζμ δζαθυνςκ επζιμνθςηζηχκ πνμβναιιάηςκ πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ ΣΠΔ ζηδκ εηπαίδεοζδ. 

 Να είκαζ ζε εέζδ κα εκεαννφκμοκ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ζηδκ έκηαλδ 

ηςκ ΣΠΔ ζηδκ ηαεδιενζκή ημοξ εηπαζδεοηζηή πναηηζηή. 

 Να ιπμνμφκ κα οπμζηδνίγμοκ απμηεθεζιαηζηά ημοξ εηπαζδεοηζημφξ 

ζηδκ εθανιμβή ηςκ κέςκ πναηηζηχκ ζηδκ ηάλδ ημοξ. 

 Να είκαζ ζε εέζδ κα ζηδνίγμοκ απμηεθεζιαηζηά ηδκ πναηηζηή 

εθανιμβή ηςκ δελζμηήηςκ πμο απμηηήεδηακ απυ ημοξ 

εηπαζδεοηζημφξ. 

 Να ιπμνμφκ κα εκεαννφκμοκ ηαζ κα οπμζηδνίγμοκ απμηεθεζιαηζηά 

ηδ δδιζμονβία ‗ημζκμηήηςκ ιάεδζδξ‘ ηαζ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ. 

 Να βκςνίγμοκ ααζζηά ζημζπεία δζαιυνθςζδξ άιεζδξ ηαζ ζοκεπμφξ 

επζημζκςκίαξ ιε ημοξ εηπαζδεοηζημφξ. 
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ  

 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΥΡΗΔΙ ΣΩΝ ΣΠΔ 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜA ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ 
ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 
 

 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ  

ΔΝΟΣΖΣΑ 8: Μεζνδνινγία επηκόξθσζεο 

                            
8.1 έσο 8.6  ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΔ 

ΑΡΥΔ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΖΛΗΚΩΝ. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ ΔΝΖΛΗΚΩΝ. ΟΗ ΣΠΔ ΣΖΝ 

ΑΤΣΟΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΔΝΖΛΗΚΩΝ. ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ 
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΝΖΛΗΚΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΟΜΔΝΩΝ. 

ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΑ, ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΑ 
ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤ 

ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΘΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΣΟΤ 
ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ. 

 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ ΟΛΟΚΛΖΡΖ: 15 ώξεο 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ ΘΔΜΑΣΟ:  10 ώπερ  
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1. Σίηινο 

Μεζνδνινγία επηκόξθσζεο  
 

8.1. Ηδζαζηενυηδηεξ ηδξ Δηπαίδεοζδξ Δκδθίηςκ- Παζδαβςβζηέξ ανπέξ ηδξ 

Δηπαίδεοζδξ Δκδθίηςκ 

8.2. Ο νυθμξ ημο εηπαζδεοηή εκδθίηςκ 

8.3.  Δζδζηά εέιαηα επζιυνθςζδξ εηπαζδεοηζηχκ 

8.4. Υνδζζιυηδηα ηςκ ΣΠΔ ςξ ιέζςκ αοημεπζιυνθςζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ 

8.5. Γζαδζηαζίεξ αλζμθυβδζδξ εκδθίηςκ εηπαζδεομιέκςκ 

8.6. Δκκμζμθμβζηά, ζοκαζζεδιαηζηά ηαζ ημζκςκζηά πνμαθήιαηα ηςκ εηπαζδεοηζηχκ 

πμο ζπεηίγμκηαζ ιε εέιαηα ηδξ επζιυνθςζήξ ημοξ ηαζ ακηζιεηχπζζή ημοξ 

 

 

2. Μνξθή θαη νξγάλσζε ηεο ελόηεηαο 

Ζ πανμφζα εκυηδηα πενζθαιαάκεζ ηζξ ελήξ οπμεκυηδηεξ: 

 

8.1 Ηδζαζηενυηδηεξ ηδξ εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ - Παζδαβςβζηέξ ανπέξ εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ. 

8.2 Ο νυθμξ ημο εηπαζδεοηή εκδθίηςκ. 

8.3 Δζδζηά εέιαηα επζιυνθςζδξ εηπαζδεοηζηχκ 

8.4 Υνδζζιυηδηα ηςκ ΣΠΔ ςξ ιέζμ αοημεπζιυνθςζδξ ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ. 

8.5 Γζαδζηαζίεξ αλζμθυβδζδξ εκήθζηςκ εηπαζδεομιέκςκ 

8.6 Δκκμζμθμβζηά, ζοκαζζεδιαηζηά ηαζ ημζκςκζηά πνμαθήιαηα ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε εέιαηα ηδξ επζιυνθςζήξ ημοξ ηαζ ακηζιεηχπζζή ημοξ 

 

Οζ οπμεκυηδηεξ αοηέξ ακηζιεηςπίγμκηαζ ιε εκζαίμ ηνυπμ (εκζαίμ ηείιεκμ), θυβς ημο 

υηζ, ηαη‘ μοζία, απμηεθμφκ έκα ζφκμθμ ανπχκ, εέζεςκ ηαζ αεθηίζηςκ πναηηζηχκ. Ζ 

εκζαία ακηζιεηχπζζδ δίκεζ, ζηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ, ιζα πζμ πθήνδ ηαζ πζμ 

απμηεθεζιαηζηή  (απυ δζδαηηζηή ζημπζά) εεχνδζδ ημο εκ θυβς εέιαημξ. Σα ιάεδια 

πνμηείκεηαζ κα δζελάβεηαζ ςξ ιία εκαθθαβή εεςνδηζηήξ πανμοζίαζδξ, ζογήηδζδξ 

επζιένμοξ εειάηςκ, αλζμπμίδζδξ αζςιάηςκ ηςκ εηπαζδεομιέκςκ, επελενβαζία 

οπμεειάηςκ ιε εηαζνζηή ηαζ μιαδζηή ιμνθή, πμο εα βίκεηαζ ζηδκ ηάλδ, ηαζ 

πανμοζίαζδ ηαζ ζογήηδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ζηδκ μθμιέθεζα ηδξ ηάλδξ. οζηήκεηαζ 

ζημκ δζδάζημκηα κα πανμοζζάγεζ ιζα ζφκημιδ εκυηδηα, κα δίκεζ ζε θςημηοπία (ή ιε 

πνμαμθή PowerPoint, ή ιε ηδκ οπμζηήνζλδ πνμεημζιαζιέκςκ ζζημζεθίδςκ) ζημοξ 

ζοιιεηέπμκηεξ ημκ ζηεθεηυ ηδξ εκυηδηαξ, ιε αάζδ ημκ μπμίμ μζ ζοιιεηέπμκηεξ εα 
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ζογδημφκ ακά γεφβδ ή ζε ιζηνέξ μιάδεξ ηαζ εα επακένπμκηαζ ζε ζογήηδζδ ηδξ 

εκυηδηαξ ζηδκ μθμιέθεζα, ζηδκ μπμία εα εκζςιαηχκμκηαζ ηαζ πνμζςπζηά αζχιαηα ηαζ 

ειπεζνίεξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ. 

3. Απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή 

Απαζηείηαζ έκαξ Ζ/Τ ηαζ έκαξ αζκηεμπνμαμθέαξ ημοθάπζζημκ ή θμβζζιζηυ δζαιμίναζδξ μεμκχκ. 

Δπίζδξ απαζηείηαζ ενβαζηήνζμ Ζ.Τ. βζα ηδκ πναηηζηή ηςκ επζιμνθμοιέκςκ.  Δπεζδή ζηδκ 

πανμφζα εκυηδηα οπάνπμοκ ακαθμνέξ ζε ελςηενζημφξ οπενδεζιμφξ (links), ίζςξ εα ήηακ 

ζηυπζιμ, ζημ ιέηνμ ημ δοκαημφ κα πνμεημζιαζημφκ ηαηάθθδθεξ ζζημζεθίδεξ (ή ημοθάπζζημκ 

ιζα ζζημζεθίδα) ιε ζοβηεκηνςιέκμοξ ημοξ ζπεηζημφξ οπενδεζιμφξ, χζηε κα επζηαποκεμφκ μζ 

δναζηδνζυηδηεξ ηςκ επζιμνθμοιέκςκ.  Δπίζδξ, ζηυπζιμ εα ήηακ κα οπάνπεζ πίκαηαξ 

ιανηαδυνμο. 

 

4. Γλσζηηθά πξναπαηηνύκελα 

Γεκ οπάνπμοκ  

 

 

5. Δπηζπκεηνί Γηδαθηηθνί θαη Μεηαγλσζηηθνί ηόρνη 

Οζ επζιμνθμφιεκμζ εα ηαηακμήζμοκ ηδ ααζζηή πνμαθδιαηζηή ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ 

επζιυνθςζδξ εκδθίηςκ, χζηε κα είκαζ ζε εέζδ κα πνμεημζιάζμοκ εηπαζδεοηζημφξ βζα ηδκ 

παζδαβςβζηή αλζμπμίδζδ ηςκ Σ.Π.Δ. Δζδζηυηενα, ζε ζοκδοαζιυ ηαζ ιε ημ οπυθμζπμ ηιήια ηδξ 

οπυ δζδαζηαθία εκυηδηαξ, μζ επζιμνθμφιεκμζ εα ελμζηεζςεμφκ ιε ηζξ ααζζηυηενεξ εεςνίεξ βζα 

ηδκ επζιυνθςζδ ηαζ εηπαίδεοζδ εκδθίηςκ, ημκ ζδζαίηενμ νυθμ ημο εηπαζδεοηζημφ ηαζ ημο 

εηπαζδεοηή εκδθίηςκ, ηζξ ροπμθμβζηέξ ζδζαζηενυηδηεξ ηςκ εκδθίηςκ (ζε ζπέζδ ιε ηδ 

δζδαζηαθία ηαζ ηδ ιάεδζδ), ηαεχξ ηαζ ηδ ζδιαζία ηδξ αοηεηπαίδεοζδξ ηςκ εκδθίηςκ. Αηυιδ, 

μζ επζιμνθμφιεκμζ εα απμηηήζμοκ ααζζηέξ βκχζεζξ βζα ηδκ πνμεημζιαζία, ηδ πνήζδ ηαζ ηδκ 

αλζμθυβδζδ εηπαζδεοηζημφ ηαζ επζιμνθςηζημφ οθζημφ ηαηάθθδθμο βζα εκδθίημοξ υπςξ ηαζ 

βεκζηυηενα εα βκςνίζμοκ ηζξ ιεευδμοξ δζδαζηαθίαξ ζε εκδθίημοξ. Οζ επζιμνθμφιεκμζ επίζδξ 

εα ιάεμοκ κα ακαγδημφκ αζαθζμβναθία ηαζ βεκζηυηενα πδβέξ ηαζ πυνμοξ (ρδθζαημφξ ή 

ζοιααηζημφξ) πνμηεζιέκμο κα επζθφζμοκ εκδεπυιεκα πνμαθήιαηα πμο εα ακηζιεηςπίζμοκ 

ηαηά ηδ δζαδζηαζία επζιυνθςζδξ εκδθίηςκ ή κα επεηηείκμοκ ηζξ βκχζεζξ ημοξ ζημ ακηζηείιεκμ 

αοηυ. 

 

6. Δθηηκώκελε δηάξθεηα 

Ζ εκδεζηηζηή δζάνηεζα βζα ηδ δζδαζηαθία ηδξ πανμφζαξ εκυηδηαξ είκαζ 10 ώξεο. 
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7. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

7.1. Ηδηαηηεξόηεηεο ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (ΔΔ) 

H EE είκαζ ηυζμ έκα αημιζηυ ιμνθςηζηυ βεβμκυξ υζμ ηαζ ιία θεζημονβία ημο 

εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ. Δπμιέκςξ πνέπεζ κα ζδςεεί  

α. ζε δζδαηηζηυ επίπεδμ ηδξ αημιζηήξ ιμνθςηζηήξ δζαδζηαζίαξ, αθθά ηαζ α. κα 

ζοιπενζθάαεζ ζηδκ ελέηαζδ ηζξ ζζημνζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ δζαζηάζεζξ ηδξ 

εεζιμπμζδιέκδξ ιάεδζδξ ηςκ εκδθίηςκ.  

7.1.1.  Πνηνο είλαη ελήιηθνο; 

α. υπμζμξ ζοιπενζθένεηαζ ςξ εκήθζημξ, δδθ. υπμζμξ αζηεί ημζκςκζημφξ νυθμοξ 

εκδθίημο (ημζκςκζηυξ μνζζιυξ) ηαζ  

α. υπμζμξ έπεζ ηδκ αοημακηίθδρδ ημο εκδθίημο (ροπμθμβζηυξ μνζζιυξ).  

7.1.2. Τη είλαη εθπαίδεπζε;  

Ζ ζοζηδιαηζηή ηαζ μνβακςιέκδ πνμζπάεεζα εκδθίηςκ βζα απυηηδζδ βκχζεςκ, 

δελζμηήηςκ, ζηάζεςκ, αλζχκ  ηθπ. ηάης απυ ηδκ ηαεμδήβδζδ εκυξ εζδζημφ 

επζιμνθςηή. Ζ εηπαίδεοζδ είκαζ έκκμζα πμθφ εονφηενδ απυ ηδκ «ηαηάνηζζδ» (ηονίςξ 

επαββεθιαηζηή), ιε ηδκ μπμία πμθθέξ θμνέξ ηαηχξ ζοβπέεηαζ.  

7.1.3. Τη είλαη ΔΔ; 

Δίκαζ δ εηπαίδεοζδ αηυιςκ έλς απυ ημ ηοπζηυ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια. 

Ακηζδζαζηέθθεηαζ απυ ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ ιαεδηχκ, ηςκ ζπμοδαζηχκ ηαζ ηςκ 

θμζηδηχκ, αθμφ μζ εκήθζημζ πνεζάγμκηαζ εκηεθχξ δζαθμνεηζηή παζδαβςβζηή 

ακηζιεηχπζζδ. Δκκμείηαζ υηζ ιε ηδκ ζοβηεηνζιέκδ πνήζδ ημο υνμο απμηθείμκηαζ απυ 

ηδκ ελέηαζδ μζ πνμπηοπζαημί ηαζ ιεηαπηοπζαημί θμζηδηέξ, μζ μπμίμζ ιμθμκυηζ είκαζ 

εκήθζημζ, δεκ ειπίπηεζ δ εηπαίδεοζή ημοξ ζηδκ ΔΔ. 

Πανάθθδθα πνμξ ημκ υνμ «εηπαίδεοζδ εκδθίηςκ» πνδζζιμπμζμφκηαζ επίζδξ ηαζ μζ 

παναηάης ζοκαθείξ υνμζ, πμθθέξ θμνέξ ζπεδυκ ζοκχκοιμζ, αθθά υπζ απμθφηςξ 

επζηαθοπηυιεκμζ.  

Σπλερηδόκελε εθπαίδεπζε, ηδκ πνυααθε μ Olof Palme, οπμονβυξ παζδείαξ ηδξ 

μοδδίαξ ημ 1968, ζε ιία ζοκάκηδζδ ημο ΟΟΑ ζηζξ Βενζαθθίεξ. ηυπμξ ηδξ 

ζοκεπζγυιεκδξ εηπαίδεοζδξ είκαζ δ αθθαβή ημο εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ, έηζζ χζηε 
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μζ εοηαζνίεξ ιάεδζδξ ηαζ δ πνυζααζδ ζηδκ μνβακςιέκδ ηαζ ζοζηδιαηζηή εηπαίδεοζδ 

κα είκαζ εθζηηή ηαζ πνμζζηή ζε υθδ ηδκ δζάνηεζα ηδξ γςήξ ηάεε αηυιμο.  

Με ηδκ έκκμζα αοηή δ ζοκεπζγυιεκδ εηπαίδεοζδ έπεζ πμθθά ημζκά ιε ηδκ ζδέα ηδξ 

ζπλερνύο εθπαίδεπζεο (education permanente), ηδκ μπμία πνμςεεί ημ οιαμφθζμ ηδξ 

Δονχπδξ, ηαζ ηδξ δζά αίμο εηπαίδεοζδξ, ηδκ μπμία πνμςεεί δ UNESCO ηαζ εζπάηςξ δ 

Δονςπασηή Έκςζδ. Οπςζδήπμηε πάκηςξ μζ έκκμζεξ αοηέξ, ημοθάπζζημκ ηαηά ηδκ 

επμπή αοηή, οπμδήθςκακ ηονίςξ ζηυπμοξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ ηαζ υπζ 

ζοβηεηνζιέκεξ εηπαζδεοηζηέξ πναηηζηέξ. Χξ αθεηδνία ημοξ θεζημονβμφζε δ πεπμίεδζδ 

υηζ δ πνυζααζδ ζηζξ εηπαζδεοηζηέξ εοηαζνίεξ δεκ πνέπεζ κα πενζμνίγμκηαζ ζηα πνχηα 

ιυκμ πνυκζα, αθθά κα ελαζθαθίγμκηαζ ηαε‘ υθδ ηδκ δζάνηεζα ηδξ γςήξ ημο αηυιμο. 

Ο Ονβακζζιυξ Οζημκμιζηήξ οκενβαζίαξ ηαζ Ακαπηφλεςξ ηαεζένςζε ημ 1973 ημκ 

υνμ "ελαιιαζζόκελε εθπαίδεπζε" (recurrent education), πμο πνμζδζμνίγεηαζ ςξ δ 

πμθοδζάζηαηδ εηπαζδεοηζηή ζηναηδβζηή ιεηά απυ ηδκ οπμπνεςηζηή εηπαίδεοζδ, δ 

μπμία πενζθαιαάκεζ πενζυδμοξ παναημθμφεδζδξ εηπαζδεοηζηχκ πνμβναιιάηςκ, 

εκαθθαζζυιεκεξ ιε πενζυδμοξ ενβαζίαξ ή άθθςκ δναζηδνζμηήηςκ. 

Δκχ θμζπυκ δ δζά αίμο εηπαίδεοζδ (life-long education) ηαζ δ ζοκεπήξ εηπαίδεοζδ 

(education permanente) δίκμοκ έιθαζδ ζηδκ βεκζηή ιυνθςζδ ηαζ ζηδκ εθεοεένζα 

εηπαίδεοζδ, δ ζοκεπζγυιεκδ εηπαίδεοζδ έπεζ έκακ πζμ νεαθζζηζηυ πνμζακαημθζζιυ, 

ηαεχξ είκαζ εοκυδημ υηζ μζ ηοαενκήζεζξ ηαζ μζ ενβμδυηεξ είκαζ πζμ εφημθμ κα πεζζεμφκ 

κα πνδιαημδμηήζμοκ ζε πζμ πενζμνζζιέκδ ηθίιαηα ηδκ ελαζθάθζζδ ίζςκ 

εηπαζδεοηζηχκ εοηαζνζχκ. Με άθθα θυβζα δ δζά αίμο εηπαίδεοζδ δίκεζ ζοκήεςξ 

έιθαζδ ζηδκ επέηηαζδ ηδξ πανμπήξ ιυνθςζδξ ιέπνζ ηδκ εκήθζηδ γςή ςξ ααζζηυ 

δζηαίςια ημο αηυιμο, εκχ δ ζοκεπζγυιεκδ εηπαίδεοζδ δίκεζ ιεβαθφηενμ αάνμξ ζημκ 

ααειυ ακηαπυηνζζδξ ηςκ ζημπχκ ηαζ ηςκ θεζημονβζχκ ηδξ εηπαίδεοζδξ ιε ημκ ηυζιμ 

ηδξ ενβαζίαξ. 

Οζ έκκμζεξ ηδξ ζοκεπμφξ εηπαίδεοζδξ (continuous education) ή ηδξ εκαθθαζζυιεκδξ 

εηπαίδεοζδξ (recurrent education) ή ηδξ δηά βίνπ εθπαίδεπζεο (life-long education) 

είκαζ απυ ηζξ πζμ πθαηζέξ απυ υζεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζπεηζηχξ. Καηά ηα ηεθεοηαία 

πνυκζα έπμοκ δχζεζ ηδκ εέζδ ημοξ ζημκ υνμ δζά αίμο εηπαίδεοζδ. ηακ ιζθμφιε βζα δζά 

αίμο εηπαίδεοζδ, εκκμμφιε ηδκ εηπαίδεοζδ δ μπμία πνμζθένεηαζ ζε υθα ηα 

πενζαάθθμκηα (settings), ηοπζηά ηαζ άηοπα, εεζιμπμζδιέκα ηαζ ιδ εεζιμπμζδιέκα. Με 

ημκ υνμ δζά αίμο εηπαίδεοζδ δδθ. εκκμμφιε ηζξ μνβακςηζηέξ ηαζ δζδαηηζηέξ δμιέξ ηαζ 
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ζηναηδβζηέξ μζ μπμίεξ επζηνέπμοκ (ή αμδεμφκ) κα θάαεζ πχνα δ ιάεδζδ απυ ηδκ 

κδπζαηή δθζηία ιέπνζ ηδκ βενμκηζηή. Με αάζδ ιάθζζηα ημκ μνζζιυ ημο Philip Coombs 

ημ ηφνζμ ζημζπείμ ηδξ δζά αίμο εηπαίδεοζδξ δεκ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ πενζθαιαάκεζ ηυζμ 

ηδκ ηοπζηή υζμ ηαζ ηδκ άηοπδ εηπαίδεοζδ, αθθά ηονίςξ υηζ παναηηδνίγεηαζ απυ 

εοηαιρία ςξ πνμξ ημκ πνυκμ, ημκ πχνμ, ημ πενζεπυιεκμ, ηζξ ηεπκζηέξ δζδαζηαθίαξ ηθπ. 

7.1.3.1. Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ 

Ο υνμξ πνδζζιμπμζείηαζ ιε ηνεζξ έκκμζεξ ζοκήεςξ: 

α. Με ηδκ πζμ πθαηζά ζδιαζία δ έκκμζα πενζβνάθεζ ιία δζαδζηαζία, ηδκ δζαδζηαζία 

ηδξ ιάεδζδξ εκδθίηςκ. Με ηδκ έκκμζα αοηή ζοιπενζθαιαάκεζ υθεξ ζπεδυκ ηζξ 

ειπεζνίεξ ιάεδζδξ χνζιςκ αηυιςκ ιε αάζδ ηζξ μπμίεξ απμηημφκ κέεξ βκχζεζξ, 

δελζυηδηεξ, ηαηακυδζδ, ζηάζεζξ, εκδζαθένμκηα, αλίεξ ηθπ.  

α. Με ιία ιάθθμκ ηεπκζηή έκκμζα δ ΔΔ πενζβνάθεζ ιία ζεζνά απυ μνβακςιέκεξ 

δναζηδνζυηδηεξ ηζξ μπμίεξ εθανιυγμοκ πμθθά ηαζ δζάθμνα ζδνφιαηα βζα ηδκ επίηεολδ 

ζοβηεηνζιέκςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηυπςκ.  

β. Ζ ηνίηδ ζδιαζία ζοκδοάγεζ υθεξ αοηέξ ηζξ δζαδζηαζίεξ ηαζ δναζηδνζυηδηεξ ζηδκ 

ζδέα ηδξ ελέθζλδξ ή ζημ πεδίμ ηδξ ημζκςκζηήξ πναηηζηήξ. Με ηδκ έκκμζα αοηή δ ΔΔ 

ζοκεκχκεζ ζε έκα δζαηνζηυ ημζκςκζηυ ζφζηδια υθα ηα άημια, ηα ζδνφιαηα ηαζ ημοξ 

θμνείξ μζ μπμίμζ εκδζαθένμκηαζ βζα ηδκ ΔΔ, ιε απχηενμ ζημπυ ηδκ δζεφνοκζδ ηςκ 

εοηαζνζχκ ιάεδζδξ ηςκ εκδθίηςκ ηαζ ηδκ πνμχεδζδ ημο βεκζημφ επζπέδμο ημο 

πμθζηζζιμφ.  

Ο υνμξ "ΔΔ" ηαεζενχεδηε ηονίςξ απυ ηδκ UNESCO ζηδκ ζφκμδμ ημο Νασνυιπζ ημ 

1976. φιθςκα ιε ηδκ ακηίθδρδ ηδξ UNESCO δ ΔΔ δεκ πνέπεζ κα εεςνείηαζ ςξ ιία 

αοηυκμιδ εηπαζδεοηζηή πνμζπάεεζα, αθθά απμηεθεί ιία οπμηαηδβμνία εκυξ εονφηενμο 

ζπήιαημξ ηδξ δζά αίμο εηπαίδεοζδξ ηαζ ιάεδζδξ. πςξ έπμοιε ζδιεζχζεζ ελάθθμο 

παναπάκς, δ έκκμζα ηδξ δζά αίμο εηπαίδεοζδξ ηαζ ιάεδζδξ είκαζ εονφηενδ ηδξ έκκμζαξ 

ηδξ εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ. Ζ δζά αίμο εηπαίδεοζδ ηαζ ιάεδζδ δδθ. πενζθαιαάκεζ ηυζμ 

ηζξ εηπαζδεοηζηέξ νοειίζεζξ μζ μπμίεξ εκηάζζμκηαζ ζημ ηοπζηυ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια 

υζμ ηαζ μπμζαδήπμηε ιμνθή εηπαίδεοζδξ έλς ηαζ πένα απυ αοηυ.  

7.1.4. Γηαζηάζεηο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

α. Βαζζηή ή ζοιπθδνςιαηζηή ΔΔ.  

α. Δπαββεθιαηζηή ΔΔ (ζοκεπζγυιεκδ εηπαίδεοζδ ιε ηδκ ζηεκή έκκμζα).  
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β. Πμθζηζηή ηαζ ημζκςκζηή ΔΔ.  

δ. Γεκζηή ή εθεοεένζα ΔΔ. 

ε. Καηάνηζζδ ηαζ επζιυνθςζδ παζδαβςβχκ ηδξ εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ 

(επζιμνθςηχκ). 

7.1.5. Λεηηνπξγίεο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ  

α. Λεζημονβία ηδξ ελαζθάθζζδξ πνμζυκηςκ.  

α. Λεζημονβία ηδξ ελαημιίηεοζδξ.  

β. Λεζημονβία ημο εηδδιμηναηζζιμφ.  

7.1.6. Χαξαθηεξηζηηθά ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

α. Παβημζιζυηδηα.  

α. Πνμαζνεηζηυηδηα.  

β. Ακμζπηυηδηα.  

7.1.7. Βαζηθέο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

1. Ζ ΔΔ πνέπεζ κα βίκεηαζ ηαηά ηνυπμκ μνβακςιέκμ απυ ηαηάθθδθμ ηαζ εζδζηχξ 

εηπαζδεοιέκμ πνμζςπζηυ ζε εζδζηά ζδνφιαηα. 

2. Ζ ΔΔ πνέπεζ κα απμηεθεί πνςηανπζηυ ή ημοθάπζζημκ έκακ απυ ημοξ πνςηανπζημφξ 

ζημπμφξ ημο ακηίζημζπμο εηπαζδεοηζημφ ζδνφιαημξ.  

3. Μία ζφκδεζδ ημο ααζζημφ ζημπμφ ηδξ ΔΔ ιε άθθμοξ ζημπμφξ (π.π. ζοκηνμθζά, 

πθδνμθυνδζδ, δζαζηέδαζδ ηθπ.) πνέπεζ κα βίκεηαζ ηυηε ιυκμκ απμδεηηή, υηακ δ 

πνμηεναζυηδηα ημο ααζζημφ ζημπμφ, δδθ. ηδξ ΔΔ, είκαζ πνμθακήξ.  

4. Ζ ΔΔ ηαηά ημκ ηαεμνζζιυ ηςκ ζημπχκ ηαζ ηςκ ζηυπςκ, ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ 

πενζεπμιέκςκ ηαζ ηδκ επζθμβή ηςκ ιεευδςκ πνέπεζ κα πνμζακαημθίγεηαζ ζηζξ 

βεκζηυηενεξ ειπεζνίεξ γςήξ ηαζ ζηζξ εζδζηυηενεξ επαββεθιαηζηέξ ειπεζνίεξ ημο χνζιμο 

εκδθίημο ηαζ κα ηζξ αλζμπμζεί ιε ημκ ηαηάθθδθμ ηνυπμ. 

5. Οζ εηδδθχζεζξ ηδξ ΔΔ πνέπεζ κα ημζκμπμζμφκηαζ εονέςξ ηαζ κα είκαζ πνμζζηέξ ζε 

ηάεε εκδζαθενυιεκμ. 

6. Ζ ζοιιεημπή ζηδκ ΔΔ πνέπεζ κα είκαζ πνμαζνεηζηή.  
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7. Ζ ΔΔ είκαζ ηυζμ εθζηηή υζμ ηαζ απαναίηδηδ ζε ηάεε ζηάδζμ ηδξ εκήθζηδξ γςήξ 

ημο ακενχπμο.  

8. Οζ εκήθζημζ πνέπεζ κα έπμοκ ηδκ εοηαζνία ηαζ ηδκ δοκαηυηδηα κα επζθέβμοκ ηα 

ζδνφιαηα ηαζ ηζξ εηδδθχζεζξ ηδξ ΔΔ ηαζ κα ζοβηαεμνίγμοκ ημοξ ζημπμφξ, ηα 

πενζεπυιεκα ηαζ ηζξ ιεευδμοξ δζδαζηαθίαξ.  

9. Οζ εκήθζημζ παίνκμοκ ιένμξ ζε ιαεήιαηα ηαζ εηδδθχζεζξ ηδξ ΔΔ ιε αημιζηή 

εοεφκδ ηαζ ζοκεοεφκμκηαζ βζα ηδκ επζηοπία ηδξ. 

10. Ζ επζηοπήξ ηαζ ζηακμπμζδηζηή ζοιιεημπή ζε ιαεήιαηα ηαζ εηδδθχζεζξ ηδξ ΔΔ 

πνέπεζ ηαηά ημ δοκαηυκ κα πζζημπμζείηαζ απυ ημ ίδνοια. 

11. Χξ ηέηανηδ ααειίδα ηδξ εηπαίδεοζδξ δ ΔΔ πνέπεζ, υπςξ βίκεηαζ ηαζ ζηζξ άθθεξ 

ααειίδεξ ηδξ εηπαίδεοζδξ, κα δίκεζ ηδκ δοκαηυηδηα ζημκ ζπμοδαζηή κα απμηηά 

βκχζεζξ ηαζ πνμζυκηα μοζζαζηζηά ηαζ πνήζζια ηυζμ ζημ ημζκςκζηυ υζμ ηαζ ζημ 

επαββεθιαηζηυ πεδίμ, ηα μπμία ιάθζζηα πνέπεζ κα ηαημπονχκμκηαζ ιε ηδκ ζπεηζηή 

πζζημπμίδζδ  

7.1.8. Η επηζηήκε ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

Ακ δ Παζδαβςβζηή είκαζ δ επζζηήιδ δ μπμία αζπμθείηαζ ιε ημ θαζκυιεκμ ηδξ 

αβςβήξ, ηυηε δ επζζηήιδ ηδξ ΔΔ πνέπεζ κα μκμιάγεηαζ "Παζδαβςβζηή ηςκ εκδθίηςκ". 

Ο υνμξ αοηυξ ςζηυζμ ειπενζέπεζ έκα μλφιςνμκ, αθμφ ημ έηοιμκ ηδξ Παζδαβςβζηήξ 

ακαθένεηαζ ζηδκ αβςβή ηςκ παζδζχκ ηαζ υπζ ηςκ εκδθίηςκ. Γζα αοηυ ήδδ απυ ημ 1833 

πνδζζιμπμζήεδηε μ υνμξ Ακδναβςβζηή, βζα κα οπμδδθχζεζ ηδκ αβςβή πένα απυ ηδκ 

δθζηία ημο παζδζμφ, δδθ. ζηδκ δθζηία ημο άκδνα. Ο υνμξ Ακδναβςβζηή οπμδδθχκεζ ηδκ 

απμζηαζζμπμίδζδ ηδξ εεςνίαξ ηδξ ΔΔ απυ εηείκδ ηδξ αβςβήξ ηςκ παζδζχκ ηαζ ηςκ 

κέςκ (=Παζδαβςβζηή), εέηεζ ςζηυζμ ηδκ ΔΔ ζε ίδζα ιμίνα ηαζ αλία ιε ηδκ αβςβή ηςκ 

παζδζχκ ηαζ ηςκ κέςκ. Με αοηήκ ηδκ έκκμζα μ υνμξ Ακδναβςβζηή δεκ κμείηαζ ςξ 

ακηζεεηζηυξ πνμξ εηείκμκ ηδξ Παζδαβςβζηήξ, ελοπμκμεί πάκηςξ ηδκ ζπεηζηή αοημκμιία 

ηδξ ΔΔ ηαζ επζζδιαίκεζ υηζ δεκ είκαζ ζςζηυ κα ιεηαθένμκηαζ ζηδκ ΔΔ ζδέεξ ηαζ ιέεμδμζ 

ηδξ αβςβήξ ηςκ παζδζχκ ηαζ ηςκ κέςκ.  

Καζ μ υνμξ Ακδναβςβζηή ςζηυζμ πανμοζζάγεζ έκα ζμαανυ ιεζμκέηηδια: 

Ακαθένεηαζ ζηδκ αβςβή ηςκ εκδθίηςκ ακδνχκ, υπζ υιςξ ηαζ ηςκ βοκαζηχκ, μζ μπμίεξ 

ιάθζζηα ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ είκαζ πενζζζυηενεξ. Γεκ είκαζ ςζηυζμ αοηυξ μ ηφνζμξ 

θυβμξ μ μπμίμξ ζοκέηεζκε ζηδκ αδοκαιία ηαεζένςζδξ ηαζ βεκίηεοζήξ ημο υζμ ηονίςξ δ 
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εζθαθιέκδ ροπμθμβζηή άπμρδ, δ μπμία επζηναημφζε ζπεδυκ ιέπνζ ηα ηεθεοηαία 

πνυκζα, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ αβςβή (πνέπεζ κα) ζηαιαηάεζ ιε ηδκ εκδθζηίςζδ ηαζ 

ηδκ επίηεολδ ηδξ ςνζιυηδηαξ. Παν‘ υθα αοηά ήδδ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο ιεζμπμθέιμο 

άνπζζε κα βίκεηαζ πνήζδ ημο υνμο Ακδναβςβζηή ηονίςξ ζηδκ Γενιακία, ζηδκ Δθαεηία 

ηαζ ζηζξ Κάης Υχνεξ (Οθθακδία Βέθβζμ), εκχ ζηζξ πνχδκ ζμζζαθζζηζηέξ πχνεξ μ υνμξ 

«Ακδναβςβζηή» πνδζζιμπμζείηαζ αηυια ηαζ ζήιενα πμθφ ζοπκά ςξ ζοκχκοιμξ ηδξ ΔΔ 

ηαζ ςξ ηεπκζηυξ υνμξ μ μπμίμξ οπμδδθχκεζ ηονίςξ ηζξ δζαθμνεηζηέξ ιεευδμοξ πμο 

πνέπεζ κα εθανιυγμκηαζ ηαηά ηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ηδκ δζδαζηαθία εκδθίηςκ.  

7.1.9. Σύγρξνλεο εμειίμεηο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

Ζ ζφβπνμκδ ηεπκμθμβία επδνεάγεζ ζμαανά ηζξ ελεθίλεζξ ζηδκ πενζμπή ηδξ 

εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ. Γζαηοπχκεηαζ ζοπκά δ άπμρδ υηζ δ ηεπκμθμβζηή ακάπηολδ 

δδιζμονβεί ηυζεξ εέζεζξ ενβαζίαξ υζεξ ηαζ ηαηανβεί. Μενζημί ιάθζζηα δέπμκηαζ υηζ δ 

ηεπκμθμβία ηαζ ζδίςξ δ ιζηνμηεπκμθμβία επδνεάγεζ ανκδηζηά ημ ζζμγφβζμ αοηυ. Γζα κα 

ακηζζηαειίγεζ θμζπυκ ιία εεκζηή μζημκμιία ηζξ απχθεζεξ αοηέξ ζε εέζεζξ ενβαζίαξ, 

πνέπεζ κα δδιζμονβεί κέεξ ηαζ πανάθθδθα κα ακμίβεζ κέεξ αβμνέξ. Με άθθα θυβζα δ 

επίδναζδ ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ ηαζ ηςκ κέςκ ελεθίλεςκ ζηδκ γήηδζδ ενβαζίαξ είκαζ 

ζδιακηζηή ηαζ αζθαθχξ ανκδηζηή ηαζ επμιέκςξ πνέπεζ κα ανεεεί ηνυπμξ κα 

ακηζζηαειζζεεί, βζα κα ιδκ δδιζμονβήζεζ πνμαθήιαηα ημζκςκζηχκ ακαηαναπχκ.  

Γφμ ηέημζεξ εκδεζηηζηέξ αθθαβέξ είκαζ  

α. μ αολακυιεκμξ ανζειυξ βοκαζηχκ μζ μπμίεξ αβαίκμοκ απυ ημ ζπίηζ ηαζ ακαγδημφκ 

αιεζαυιεκδ ενβαζία ηαζ  

α. δ βήνακζδ ηδξ ―βεκζάξ ηδξ έηνδλδξ ηςκ βεκκήζεςκ‖, δ μπμία δεκ βειίγεζ πζα ηζξ 

αίεμοζεξ δζδαζηαθίαξ αθθά ημκ ηαηάθμβμ ηςκ οπμρδθίςκ βζα εέζεζξ ενβαζίαξ ή ηςκ 

ακένβςκ. Πένα απυ αοηά δ εαδμιάδα ενβαζίαξ ιεζχκεηαζ, μζ ανβίεξ ηαζ μζ δζαημπέξ 

δζεονφκμκηαζ ηαζ ηαη' αοηυκ ημκ ηνυπμ πνμηφπηεζ ιία ζδιακηζηή ιεηααμθή ζηδκ 

ακαθμβία ηδξ ενβαζίαξ πνμξ άθθεξ δναζηδνζυηδηεξ ημο αηυιμο. Σέθμξ μ πνυκμξ μ 

μπμίμξ δαπακάηαζ ζηδκ ενβαζία ζοβηεκηνχκεηαζ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ βφνς ζηδκ ιέζδ 

δθζηία, εκχ μ πνυκμξ ηαηά ημκ μπμίμ ημ άημιμ δεκ ενβάγεηαζ ηαηακέιεηαζ ζηα πνχηα 

ηαζ ζηα ηεθεοηαία έηδ ηδξ γςήξ ημο. Καηά ζοκέπεζα δ δδιζμονβία ηαζ δ εηιεηάθθεοζδ 

εηπαζδεοηζηχκ εοηαζνζχκ απυ ημ άημιμ ηαηά ηζξ πενζυδμοξ αοηέξ είκαζ γςηζηήξ 

ζπμοδαζυηδηαξ γήηδια βζα ηζξ ζδιενζκέξ ημζκςκίεξ.  
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Δπμιέκςξ ηαηά ηδκ εηπαίδεοζδ ενβαηζημφ δοκαιζημφ ηαζ ηονίςξ ηαηά ηδκ 

επζιυνθςζδ εκδθίηςκ δεκ ιπμνεί ηακείξ κα αβκμήζεζ ηδκ ιεηαααθθυιεκδ ζπέζδ 

ενβάζζιμο ηαζ εθεφεενμο πνυκμο. Δλίζμο ζδιακηζηυ είκαζ ςζηυζμ κα αλζμπμζμφκ μζ 

άκενςπμζ ηζξ εηπαζδεοηζηέξ εοηαζνίεξ ηαηά ηζξ πενζυδμοξ ηαηά ηζξ μπμίεξ δεκ 

ενβάγμκηαζ βζα ηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδκ ηαθθζένβεζα ηςκ ζδζαίηενςκ εκδζαθενυκηςκ ημοξ.  

ίβμονα δ εηπαίδεοζδ είκαζ έκαξ ιυκμκ ακάιεζα ζημοξ πμθθμφξ εεζιμφξ, μζ μπμίμζ 

εα είκαζ οπμπνεςιέκμζ κα απακηήζμοκ ιε έκακ δδιζμονβζηυ ηνυπμ ζε αοηέξ ηζξ κέεξ 

ημζκςκζηέξ ηαζ μζημκμιζηέξ ελεθίλεζξ. Ζ ζπέζδ ςζηυζμ αοηχκ ηςκ ελεθίλεςκ ιε ηδκ 

ΔΔ είκαζ ηχνα πενζζζυηενμ άιεζδ, δζυηζ ημ ενβαηζηυ δοκαιζηυ πνεζάγεηαζ ηχνα 

ηαθφηενδ εηπαίδεοζδ, αθμφ δ ηαθφηενδ εηπαίδεοζδ ελαζθαθίγεζ ηαθφηενδ 

πνμζανιμβή ζηζξ ιεηαααθθυιεκεξ ζοκεήηεξ παναβςβήξ. Θα ιπμνμφζε ίζςξ κα 

ζζπονζζεεί ηακείξ υηζ μζ ζδιενζκέξ ημζκςκίεξ παναηηδνίγμκηαζ απυ πθευκαζια ηαζ υπζ 

απυ έθθεζιια εηπαζδεοιέκμο ενβαηζημφ δοκαιζημφ. Καζ υιςξ οπάνπμοκ εκδείλεζξ υηζ 

ζε μνζζιέκα επαββέθιαηα ηα μπμία απαζημφκ εζδζηέξ βκχζεζξ, δελζυηδηεξ ηαζ 

ζηακυηδηεξ δζαπζζηχκεηαζ ζοπκά έθθεζρδ πνμζςπζημφ. Ζ έθθεζρδ αοηή μθείθεηαζ ζε 

δφμ θυβμοξ,  

α. ζε δοζημθία ηδξ εηπαίδεοζδξ (βεκζηήξ ηαζ επαββεθιαηζηήξ) κα πνμζανιμζεεί 

ζηζξ κέεξ ακάβηεξ ηαζ  

α. ζηδκ πναηηζηή ηςκ επζπεζνήζεςκ, είηε ελαζηίαξ κμμηνμπίαξ είηε ελαζηίαξ 

μζημκμιζηχκ δοζημθζχκ, κα ζηδνίγμκηαζ ηονίςξ ζημ οπάνπμκ πνμζςπζηυ ηαζ ημ πμθφ-

πμθφ κα ημ επζιμνθχκμοκ επζθακεζαηά πανά κα πνμζθαιαάκμοκ κέμ. ηδκ ζδιενζκή 

θμζπυκ ηαζ πμθφ πενζζζυηενμ ζηδκ αονζακή επμπή, ηαηά ηδκ μπμία δ ακάβηδ πζέγεζ βζα 

έκα ενβαηζηυ δοκαιζηυ εηπαζδεοιέκμ ηαζ ζοβπνυκςξ εοέθζηημ, δ ακάβηδ βζα 

πενζζζυηενεξ εοηαζνίεξ εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ βίκεηαζ.  

7.2. Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ 

Μέπνζ ημ πνυζθαημ πανεθευκ ζηδκ Δθθάδα, υπςξ αζθαθχξ ηαζ ζε πμθθέξ άθθεξ 

πχνεξ, δ εηπαίδεοζδ εκδθίηςκ ήηακ ιία δναζηδνζυηδηα δ μπμία βζκυηακ ηζιδηζηχξ ή 

έζης ιε ακηζιζζεία ηαζ δεκ απμηεθμφζε ενβαζία μφηε ηακ ιενζηήξ απαζπυθδζδξ. Γεκ 

οπήνπε ελάθθμο εζδζηή εηπαίδεοζδ μφηε ακηίζημζπμ επάββεθια. Παναημθμοεχκηαξ ηζξ 

ελεθίλεζξ, δζαπζζηχκμοιε υηζ πνέπεζ κα οπάνπεζ ηαηανπήκ ιία αζπμθία, δ μπμία κα 

ηαθφπηεζ ιία ημζκςκζηή ακάβηδ, ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα κα εεζιμεεηδεεί εζδζηή βζα ηδκ 

αζπμθία αοηή εηπαίδεοζδ, έηζζ χζηε ζηδκ ζοκέπεζα δ αζπμθία αοηή κα αζηείηαζ ιε 
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επαββεθιαηζζιυ. Με αάζδ θμζπυκ ηα παναπάκς δεκ έπεζ ακαπηοπεεί αηυια μ 

επαββεθιαηζζιυξ ζηδκ πενζμπή ηδξ εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ ζηδκ Δθθάδα, αθμφ 

εθάπζζημζ ιέπνζ ζηζβιήξ έπμοκ ςξ ηφνζα απαζπυθδζδ ηαζ ηενδίγμοκ ημ ρςιί ημοξ 

απμηθεζζηζηά απυ ηδκ εηπαίδεοζδ εκδθίηςκ.  

Ζ ενβαζία ζηδκ πενζμπή ηδξ εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ πενζθαιαάκεζ ιία πμθφ ιεβάθδ 

πμζηζθία δναζηδνζμηήηςκ. ε ακηίεεζδ πνμξ ηζξ ζαθχξ μνζμεεηδιέκεξ δναζηδνζυηδηεξ 

άθθςκ παζδαβςβζηχκ επαββεθιάηςκ ηαζ επαββεθιαηζχκ, μζ μπμίμζ ενβάγμκηαζ ζε 

δζάθμνα ζδνφιαηα εηπαίδεοζδξ, δ δνάζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ δεκ πενζμνίγεηαζ 

ιυκμ ζηδκ δζδαζηαθία, δεκ πενζθαιαάκεζ ιυκμκ εηπαζδεοηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ιε ηδκ 

ζηεκή έκκμζα, αθθά ηαζ δζαθέλεζξ, επζιμνθςηζηέξ εηδνμιέξ, ελ απμζηάζεςξ 

εηπαίδεοζδ, ζογήηδζδ ζε ιία εηπμιπή ηδθεμνάζεςξ, ζοιιεημπή ζε πνςημαμοθίεξ 

πμθζηχκ, ενβαζηήνζα ηθπ. Γεκ πςνεί αιθζζαήηδζδ ςζηυζμ υηζ μ ημνιυξ ηςκ 

δναζηδνζμηήηςκ ηδξ εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ είκαζ παζδαβςβζηυξ.  

Αηυια ηαζ ζε πνμμδεοιέκεξ ζημ πεδίμ ηδξ εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ πχνεξ ημ 

δζδαηηζηυ πνμζςπζηυ ζπάκζα είκαζ πθήνμοξ ηαζ απμηθεζζηζηήξ απαζπυθδζδξ. Καζ εηεί, 

υπςξ ηαζ ζηδκ πχνα ιαξ, βεκζηχξ μζ εηπαζδεοηζημί ηδξ πνςημαάειζαξ ηαζ ηδξ 

δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ απμηεθμφκ ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηςκ δζδαζηυκηςκ ηαζ 

αημθμοεμφκ μζ εζδζημί ηεπκίηεξ ηαζ μζ ελεζδζηεοιέκμζ οπάθθδθμζ ημο ειπμνίμο, ηδξ 

αζμιδπακίαξ ηθπ. Γζα αοηυ ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζηδκ εηπαίδεοζδ 

εκδθίηςκ ηαηέπεζ πακεπζζηδιζαηυ πηοπίμ δζδαζηαθζηχκ ηονίςξ ηαζ ηαεδβδηζηχκ 

ζπμθχκ ηαζ έκα ιζηνυηενμ άθθςκ πμζηίθςκ εζδζημηήηςκ. 

ηδκ πενζμπή ηδξ δζδαζηαθίαξ αηυια ηαζ μζ μκμιαζίεξ ηςκ ενβαγμιέκςκ 

πμζηίθθμοκ: δζδάζηςκ, ηαεδβδηήξ, οπεφεοκμξ ηιήιαημξ, οπεφεοκμξ ιαεήιαημξ, 

ειροπςηήξ, εζζδβδηήξ  ηθπ. Δπζιμνθςηήξ είκαζ ίζςξ δ ηαηαθθδθυηενδ μκμιαζία εκυξ 

ακενχπμο μ μπμίμξ ενβάγεηαζ ζηα πθαίζζα ηδξ εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ ηαζ έπεζ ηδκ 

εοεφκδ ηδξ μνβάκςζδξ ηαζ ηδξ δζελαβςβήξ εκυξ ηφηθμο ιαεδιάηςκ. ε άθθεξ πχνεξ 

αέααζα έπμοκ πνμπςνήζεζ ηαζ έπμοκ εζδζημφξ ηδξ εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ ιε πθήνεξ 

ςνάνζμ, πθήνδ ηαεήημκηα ηαζ απμηθεζζηζηή απαζπυθδζδ. ηδκ πχνα ιαξ, ιέπνζ 

ζηζβιήξ ημοθάπζζημκ, ηυζμ δ δζμίηδζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ υζμ ηαζ μ 

ζπεδζαζιυξ πνμβναιιάηςκ ηαζ δ δζελαβςβή ηςκ ιαεδιάηςκ δεκ βίκεηαζ απυ 

ακενχπμοξ πμο έπμοκ ςξ απμηθεζζηζηή απαζπυθδζδ ηδκ εηπαίδεοζδ εκδθίηςκ, αθθά 

δεοηενεουκηςξ ιυκμκ αζπμθμφκηαζ ζηδκ πενζμπή αοηή. 
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Ζ ηάζδ πάκηςξ, δ μπμία δζαπζζηχκεηαζ δζεεκχξ, είκαζ κα βίκμοκ ηαζ μζ επζιμνθςηέξ 

επαββεθιαηίεξ, κα αζημφκ δδθ. αοηήκ ηδκ απαζπυθδζδ ηαη‘ απμηθεζζηζηυηδηα ηαζ ςξ 

ηφνζμ επάββεθια. Ζ ηάζδ αοηή δδιζμονβεί πμθθέξ ζογδηήζεζξ ηαζ εκηάζεζξ, δζυηζ 

ζοκδέεηαζ ακαβηαζηζηχξ ιε εέιαηα ηαεμνζζιμφ ηνζηδνίςκ. ογδηείηαζ π.π. έκημκα μ 

ηαεμνζζιυξ ηαζ δ πζζημπμίδζδ ηςκ πνμαπαζημφιεκςκ βκχζεςκ, ηςκ δελζμηήηςκ, ηςκ 

ζηάζεςκ, ηςκ δζαεέζεςκ ηαζ ηςκ ιμνθχκ ζοιπενζθμνάξ, μζ μπμίεξ εεςνμφκηαζ ςξ 

πνμτπμεέζεζξ βζα κα επζηφπεζ ηακείξ ηδκ επαββεθιαηζηή ηαοηυηδηα ηαζ ηδκ ημζκςκζηή 

εέζδ ημο ζοκημκζζηή ή ημο επζιμνθςηή ηδξ εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ. Θα ακαθενεμφιε 

παναηάης ζηα ζπεηζηά εέιαηα ηαζ πνμαθήιαηα. 

ήιενα μ επζιμνθςηήξ ακηζθαιαάκεηαζ ημκ νυθμ ημο εκηεθχξ δζαθμνεηζηά απυ υ,ηζ 

παθαζυηενα: πνςηίζηςξ δζεοεεηεί ηζξ δζαδζηαζίεξ ιάεδζδξ ηαζ είκαζ ηονίςξ ζοκενβάηδξ 

ηαζ ειροπςηήξ ζηδκ πκεοιαηζηή ακηζπανάεεζδ ημο ζπμοδαζηή ιε ηα ακηζηείιεκα 

δζδαζηαθίαξ. Οζ αθθαβέξ αοηέξ είκαζ εκδεζηηζηέξ ηαζ ζηδκ αθθαβή ηςκ υνςκ. 

Παθαζυηενα μ ζπμοδαζηήξ θεβυηακ «αηνμαηήξ» ηαζ μ επζιμνθςηήξ «ηαεδβδηήξ». 

ήιενα ιζθμφιε βζα «ζοκενβάηεξ» ηαζ εκκμμφιε ζοκήεςξ ηαζ ημοξ δφμ εηαίνμοξ ηδξ 

εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ.  

Ο επζιμνθςηήξ έπεζ ςξ ηφνζμ ηαεήημκ κα εέηεζ ζε εκένβεζα ηδκ πκεοιαηζηή 

δναζηδνζυηδηα ηςκ εκδθίηςκ. Γεκ είκαζ «ανπδβυξ» αθθά ηαηά ηάπμζμκ ηνυπμ 

δζεοεοκηήξ μνπήζηναξ, μ μπμίμξ ζοκημκίγεζ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ιάεδζδξ ηςκ 

ζπμοδαζηχκ. Ζ εηπαίδεοζδ εκδθίηςκ δεκ ζηδνίγεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ μ επζιμνθςηήξ 

ιμνθχκεζ ηαζ μ ζπμοδαζηήξ ιμνθχκεηαζ, αθθά πνυηεζηαζ ιάθθμκ βζα ιία ηοηθζηή 

δζαδζηαζία αθθαβήξ ηαζ ακακέςζδξ, ιέζς ηδξ μπμίαξ ηαζ μ επζιμνθςηήξ ιμνθχκεηαζ 

ηαζ ειπθμοηίγεηαζ. Γζα αοηυ βζα ηδκ απαζπυθδζδ ςξ επζιμνθςηή απαζημφκηαζ 

δζαθμνεηζηά πνμζυκηα απυ υ,ηζ βζα ημκ εηπαζδεοηζηυ ηδξ ηοπζηήξ εηπαίδεοζδξ. Ο 

ηεθεοηαίμξ λεηζκά απυ ηδκ αθεηδνία υηζ μ ίδζμξ ηαζ υπζ μ ηνυθζιμξ θένεζ ηδκ εοεφκδ 

ηδξ παζδαβςβζηήξ πνάλδξ, πνάβια ημ μπμίμ δεκ ζζπφεζ, πνμηεζιέκμο βζα ημκ 

επζιμνθςηή ηδξ εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ. 

7.2.1. Χαξαθηεξηζηηθά ηνπ θαινύ επηκνξθσηή 

Δίκαζ πνμθακέξ υηζ δ ηαθή εηπαίδεοζδ εκδθίηςκ απαζηεί ηαθμφξ επζιμνθςηέξ. Απυ 

ηδκ ζημπζά ηδξ Γζδαηηζηήξ εκδθίηςκ μζ ηαθμί επζιμνθςηέξ πνέπεζ κα είκαζ ζε εέζδ  

α. κα εέημοκ ζημπμφξ ηαζ ζηυπμοξ ηαηάθθδθμοξ βζα ηδκ μιάδα-ζηυπμ,  

α. κα πνμεημζιάγμοκ ηαζ κα δμιμφκ ημ απαζημφιεκμ οθζηυ,  
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β. κα πνμζδζμνίγμοκ ηαζ κα πνδζζιμπμζμφκ ηαηά ηνυπμκ απμηεθεζιαηζηυ ηα 

ιεεμδμθμβζηά ενβαθεία ηαζ  

δ. κα επζθέβμοκ ηαζ κα εθανιυγμοκ ημοξ ηαηάθθδθμοξ ηάεε θμνά ηνυπμοξ 

αλζμθυβδζδξ.  

Γζα κα ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ απαζηήζεζξ αοηέξ, μζ επζιμνθςηέξ πνέπεζ κα ηαηέπμοκ 

ηεζζάνςκ εζδχκ βκχζεζξ: 

1. Δπζζηδιμκζηή βκχζδ, δδθ. βκχζδ ημο ακηζηεζιέκμο δζδαζηαθίαξ,  

2. Παζδαβςβζηή βκχζδ, δδθ. εκδζαθένμκ βζα ημοξ εκήθζημοξ ιαεδηέξ, 

3. Κμζκςκζηή βκχζδ, δδθ. ηδκ ζηακυηδηα κα ακαθφμοκ ιία παζδαβςβζηή ηαηάζηαζδ, 

κα επελενβάγμκηαζ έκα εηπαζδεοηζηυ ζπέδζμ ηαζ κα ημ εκηάζζμοκ ζε έκα ζφκμθμ 

ιμνθςηζηχκ, μζημκμιζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ πενζζηάζεςκ ηαζ ζοκεδηχκ. 

4. Θεζιζηή βκχζδ, δδθ. κα έπμοκ ηδκ βκχζδ ηαζ ηδκ ζηακυηδηα κα δζαηδνμφκ 

επαθέξ ιε ανιμδίμοξ ζε ημπζηυ (π.π. Ο.Σ.Α.) ηαζ ζε δζεεκέξ επίπεδμ (π.π. Δονςπασηή 

Έκςζδ).  

7.2.2. Γηαζηάζεηο ηνπ ξόινπ ηνπ επηκνξθσηή 

πςξ είδαιε ηαζ παναπάκς, μ επζιμνθςηήξ ηδξ εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ παίγεζ 

πμθθαπθμφξ νυθμοξ, ημο ζοιαμφθμο, ημο ακαθοηή, ημο πθδνμθμνζμδυηδ, ημο 

πνμηφπμο, ημο δζαιεζμθααδηή ηθπ. Οζ πενζζζυηενμζ νυθμζ ειπίπημοκ ζε δφμ ααζζηέξ 

δζαζηάζεζξ, 1. ημο επζιμνθςηή ςξ δζεοημθοκηή ηδξ ιάεδζδξ ηςκ ζπμοδαζηχκ ηαζ 2. 

ημο επζιμνθςηή ςξ ηνζηζημφ ειροπςηή. 

1. Ο επηκνξθσηήο σο δηεπθνιπληήο. Δίκαζ μ ηονζυηενμξ νυθμξ ζφιθςκα ιε ηδκ 

αζαθζμβναθία ηδξ εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ ηαζ μζ νίγεξ ημο ανίζημκηαζ ζηζξ απυρεζξ ημο 

C. Rogers. Ο επζιμνθςηήξ δεκ επζδζχηεζ ηυζμ ηδκ άιεζδ δζδαζηαθία υζμ ηονίςξ ηδκ 

δζεοηυθοκζδ ηδξ ιάεδζδξ ηςκ ζπμοδαζηχκ. Σνεζξ ηαηεοεφκζεζξ παίνκεζ μ νυθμξ αοηυξ 

ζφιθςκα ιε ηδκ ζπεηζηή αζαθζμβναθία: α. ημο δζεοημθοκηή ηδξ αοημηαηεοεοκυιεκδξ 

ιάεδζδξ, α. ημο ακδναβςβμφ ηαζ β. ημο ακαθοηή ηδξ ιάεδζδξ ηςκ ζπμοδαζηχκ.  

2. Ο επηκνξθσηήο σο θξηηηθόο εκςπρσηήο. Ο νυθμξ αοηυξ ημο επζιμνθςηή 

ζηδνίγεηαζ ζε ιία εκηεθχξ δζαθμνεηζηή πκεοιαηζηή πανάδμζδ απυ υ,ηζ μ νυθμξ ημο ςξ 

δζεοημθοκηή ηδξ ιάεδζδξ. Ο νυθμξ ημο επζιμνθςηή ςξ δζεοημθοκηή έπεζ ηονίςξ 

ροπμθμβζηή, εκχ μ νυθμξ ημο ςξ ηνζηζημφ ειροπςηή έπεζ ημζκςκζμθμβζηή πνμέθεοζδ. 
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Οζ επζιμνθςηέξ μζ μπμίμζ αθέπμοκ ημκ νυθμ ημοξ ςξ ηνζηζηχκ ειροπςηχκ απμδέπμκηαζ 

ηνεζξ ααζζηέξ οπμεέζεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ πνάλδ ηδξ εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ:  

α. Πνέπεζ κα εκεαννφκμοκ ημοξ ζπμοδαζηέξ κα ζημπάγμκηαζ ηαζ κα αζημφκ 

ζδεμθμβζημ-πμθζηζηή ηνζηζηή. 

α. Οζ ηνζηζημί ειροπςηέξ πνέπεζ κα εκεαννφκμοκ ημοξ ζπμοδαζηέξ υπζ ιυκμκ κα 

ζημπάγμκηαζ, αθθά ηαζ κα ειπθέημκηαζ ζε δναζηδνζυηδηεξ ηαζ εκένβεζεξ βζα αθθαβή ηδξ 

ηαηάζηαζδξ, αθμφ δ ακάθοζδ ηαζ δ ηνζηζηή απυ ιυκεξ ημοξ δεκ επανημφκ.  

β. Οζ ηνζηζημί ειροπςηέξ απμδέπμκηαζ ηδκ πεπμίεδζδ υηζ δ πνάλδ ηδξ εηπαίδεοζδξ 

εκδθίηςκ πνέπεζ κα ηαηεοεφκεηαζ πνμξ ηδκ πναβιάηςζδ αλζχκ ηαζ αθθά ηαζ δμιχκ 

ζζυηδηαξ, δδιμηναηίαξ, ακελζενδζηείαξ ηαζ απμδμπήξ ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ ημο 

άθθμο.  

7.2.3. Ο επηκνξθσηήο ηνπ αύξην 

Ζ παβημζιζμπμίδζδ ηαζ μζ κέεξ ηεπκμθμβίεξ πνμαθέπεηαζ κα επζθένμοκ 

νζγμζπαζηζηέξ αθθαβέξ ζε υθμοξ ζπεδυκ ημοξ ημιείξ ηδξ γςήξ ηαζ θοζζηά ηαζ ζηδκ ΔΔ. 

Μαγί ιε ηζξ αθθαβέξ αοηέξ εα επέθεμοκ ζδιακηζηέξ αθθαβέξ ζηζξ ιεευδμοξ 

δζδαζηαθίαξ, ηαεχξ δ πνήζδ ηςκ κέςκ εηπαζδεοηζηχκ ηεπκμθμβζχκ εα ιεηααάθεζ ηδκ 

ζοιααηζηή ζπέζδ δαζηάθμο-ιαεδηχκ ακάιεζα ζημκ επζιμνθςηή ηαζ ζημοξ 

ζπμοδαζηέξ ηαζ μ επζιμνθςηήξ απυ δάζηαθμξ πνμαθέπεηαζ βίκεζ ζφιαμοθμξ ηαζ 

ζοκημκζζηήξ ηδξ ιάεδζδξ ηςκ ζπμοδαζηχκ.  

Χξ ―ζφιαμοθμξ ιάεδζδξ‖ μ επζιμνθςηήξ εα είκαζ ακαβηαζιέκμξ κα ακαπηφλεζ κέεξ 

δελζυηδηεξ ηαζ ζηακυηδηεξ, ηαεχξ εα πνέπεζ κα παίνκεζ οπυρδ ημο υθμ ηαζ πενζζζυηενμ 

ηζξ αημιζηέξ ακάβηεξ ηςκ ζπμοδαζηχκ, κα έπεζ βκχζδ υθςκ ηςκ ενβαθείςκ, ηεπκζηχκ 

ηαζ πνμζεββίζεςκ ηδξ δζά αίμο ιάεδζδξ ηαζ κα πνδζζιμπμζεί εονέςξ ηδκ εηπαζδεοηζηή 

ηεπκμθμβία. Βαζζηή ημο ζηακυηδηα ςζηυζμ εα απμηεθεί δ ζηακυηδηα κα ελαζθαθίγεζ 

ζημοξ ζπμοδαζηέξ έκα μπθμζηάζζμ δελζμηήηςκ ηαζ ζηακμηήηςκ, χζηε κα ιαεαίκμοκ 

πχξ κα ιαεαίκμοκ.  

Ζ ζδέα ηςκ επζιμνθςηχκ ςξ ―ζοιαμφθςκ ιάεδζδξ‖ δζαηοπχεδηε ηαζ ακαπηφπεδηε 

ζε δζάθμνεξ εονςπασηέξ ηαζ παβηυζιζεξ ζοκακηήζεζξ ηαζ ζοκέδνζα, ηα μπμία είπακ ςξ 

εέια ημοξ επζιμνθςηέξ ημο αφνζμ. Απυ ηδκ ζπεηζηή ζογήηδζδ απμηνοζηαθθχεδηακ μζ 

ελήξ ααζζηέξ ζηακυηδηεξ ηαζ δελζυηδηεξ ηςκ επζιμνθςηχκ ημο αφνζμ: 
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Γδιζμονβμφκ ζοκήεεζεξ ιάεδζδξ ζε εκδθίημοξ ιε αάζδ ηδκ εκδεθεπή βκχζδ ημο 

ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ ιαεαίκμοκ ηαζ ηςκ αημιζηχκ ημοξ ηνυπςκ ηαζ νοειχκ ιάεδζδξ. 

Γζεοημθφκμοκ ηδκ πνήζδ ηεπκμθμβζχκ ακμζπηήξ ηαζ ελ απμζηάζεςξ εηπαίδεοζδξ ηαζ 

αλζμπμζμφκ ηζξ δοκαηυηδηεξ αοηχκ ηςκ ηεπκμθμβζχκ, χζηε κα ελαζθαθίζμοκ αιμζααία 

επακαηνμθμδυηδζδ ακάιεζα ζημκ ζπμοδαζηή ηαζ ζηα πνμβνάιιαηα ιάεδζδξ.  

Ξένμοκ κα ακαπηφζζμοκ ηαζ κα εθανιυγμοκ ηεπκζηέξ ζημπεοιέκδξ αλζμθυβδζδξ ηαζ 

ζπμκδφθμοξ αημιζηήξ πνμυδμο. 

Γζαζοκδέμοκ ζπμοδαζηέξ ιε άθθμοξ ζπμοδαζηέξ ζε ημπζηή, εεκζηή ηαζ δζεεκή αάζδ 

ηαζ ακαπηφζζμοκ υθμοξ ημοξ ηνυπμοξ πνήζδξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ επζημζκςκίαξ, 

πνμηεζιέκμο κα πνμςεήζμοκ κέεξ ιεευδμοξ ηαζ κέμοξ ηνυπμοξ ιάεδζδξ. 

Τπμζηδνίγμοκ ηδκ ιάεδζδ ηςκ ζπμοδαζηχκ, ακαπηφζζμκηαξ ηαζ αλζμπμζχκηαξ 

ζοκενβαζίεξ ακάιεζα ζηδκ αζμιδπακία, ζηα ζδνφιαηα εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ, ηζξ 

ημπζηέξ ανπέξ ηαζ ημ άηοπμ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια.  

Δκζζπφμοκ ηάεε ζπμοδαζηή, αμδεχκηαξ ημκ κα εέηεζ ηαζ κα επζηοβπάκεζ αημιζημφξ 

ζηυπμοξ ιε αημιζηυ ζπεδζαζιυ ιάεδζδξ, ιε ηεπκζηέξ ιεκηυνςκ ηαζ ιε 

ελαημιζηεοιέκμοξ ζπμκδφθμοξ ιάεδζδξ. 

Καηαβνάθμοκ ηζξ ακάβηεξ ηςκ ζπμοδαζηχκ ζε αάζεζξ δεδμιέκςκ ιε αάζδ ηδκ 

δζενεφκδζδ πμο ηάκμοκ ζε εηαζνείεξ, θμνείξ, ημπζηέξ ανπέξ, δδιυζζεξ οπδνεζίεξ ηθπ. 

οκδέμοκ αοηέξ ηζξ ακάβηεξ ιε εοηαζνίεξ ιάεδζδξ ζε ημπζηυ ηαζ εονφηενμ επίπεδμ 

ηαζ αλζμπμζμφκ υθεξ ηζξ πδβέξ πνδιαημδυηδζδξ. 

Ονβακχκμοκ πνμβνάιιαηα πθδνμθυνδζδξ ηαζ ζηναηδβζηέξ ηζκδημπμίδζδξ ηςκ 

δελζμηήηςκ ηαζ ηαθέκηςκ υθδξ ηδξ ημζκυηδηαξ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ εκδθίηςκ ηαζ ηδκ 

ιάεδζδ ηςκ ζπμοδαζηχκ.  

Γζενεοκμφκ κέεξ ηεπκζηέξ ιάεδζδξ ηαζ ηζξ εκηάζζμοκ ζημοξ ηφηθμοξ ιαεδιάηςκ ηαζ 

ζειζκανίςκ.  

Γζαιμνθχκμοκ ηδκ ιάεδζδ ζε ιία εοπάνζζηδ ηαζ δδιζμονβζηή δναζηδνζυηδηα ιε 

ηδκ ααεεζά βκχζδ πμο έπμοκ ηδξ Φοπμθμβίαξ ηδξ ιάεδζδξ ηαζ ηςκ ηζκήηνςκ βζα 

ιάεδζδ ηαζ ηδκ βκχζδ ημοξ βζα ημοξ ηνυπμοξ οπένααζδξ ηςκ δοζημθζχκ ηαζ ηςκ 

θναβιχκ ιάεδζδξ. 
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7.3. Δηδηθά ζέκαηα επηκόξθσζεο εθπαηδεπηηθώλ 

Ο εηπαζδεοηζηυξ είκαζ ακαιθζζαήηδηα ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ 

δζαδζηαζίαξ. Γζα αοηυ μπμζαδήπμηε ιεηαννοειζζηζηή πνμζπάεεζα ηδξ εηπαίδεοζδξ 

(πνέπεζ κα) ζοκμδεφεηαζ πάκημηε απυ ιέηνα αεθηίςζδξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ. Άθθαλακ αέααζα νζγζηά ηα ηεθεοηαία πνυκζα μζ ημζκςκζηέξ ζοκεήηεξ 

ηαζ ιαγί ιε αοηέξ άθθαλακ ηαζ μζ απαζηήζεζξ ηδξ ημζκςκίαξ απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ, 

άθθαλε μ ίδζμξ μ νυθμξ ημο. Γεκ παφεζ υιςξ ηαζ ζήιενα κα απμηεθεί μ εηπαζδεοηζηυξ 

ημκ ηφνζμ ιμπθυ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ ηαζ κα επδνεάγεζ απμθαζζζηζηά ηδκ 

απμηεθεζιαηζηυηδηά ηδξ.  

Καζ ζήιενα θμζπυκ, υπςξ ηαζ πάκηα, δ δζμίηδζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ δ ένεοκα 

ακαγδημφκ ημκ «ηαθυ» εηπαζδεοηζηυ. Γεκ είκαζ υιςξ εκζαία δ εζηυκα ημο ηαθμφ 

εηπαζδεοηζημφ, πμο έπμοιε. θμζ ιαξ ζπεδυκ ηακέκα άθθμ επάββεθια δεκ βκςνίγμοιε 

ηαθφηενα απυ ημ επάββεθια ημο εηπαζδεοηζημφ, δζυηζ ιε ηακέκα ίζςξ άθθμ επάββεθια 

δεκ έπμοιε ένεεζ ζε ηυζμ ιαηνμπνυκζα ηαζ ζηεκή επαθή. θμζ ιαξ ελάθθμο ηαηά ηδκ 

ιεβάθδ δζάνηεζα ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ιαξ ζηαδζμδνμιίαξ έπμοιε βκςνίζεζ πμθθμφξ ηαζ 

δζάθμνμοξ εηπαζδεοηζημφξ. Έπμοιε έηζζ ηδκ δοκαηυηδηα κα ηνίκμοιε ηαζ κα 

ζοβηνίκμοιε. Παν‘ υθα αοηά δεκ είκαζ εφημθμ κα ηαεμνίζμοιε πμζμξ είκαζ μ ηαθυξ 

εηπαζδεοηζηυξ, βζαηί δεκ είκαζ ακηζηεζιεκζηχξ ηαεμνζζιέκα ηα ηνζηήνζα ζφιθςκα ιε ηα 

μπμία ιπμνμφιε κα εεςνμφιε ηάπμζμκ ςξ ηαθυκ ηαζ έκακ άθθμκ ςξ ιδ ηαθυκ. Μαξ 

θείπμοκ ιε άθθα θυβζα ηαηανπήκ ηα ηνζηήνζα ακαθμνάξ. Γζυηζ υηακ ιζθμφιε βζα ημκ 

ηαθυ εηπαζδεοηζηυ, ημ πνχημ ενχηδια ζημ μπμίμ πνέπεζ κα απακηήζμοιε είκαζ: ηαθυξ 

ςξ πνμξ ηζ; Γζυηζ έκαξ εηπαζδεοηζηυξ είκαζ ηαθυξ, επεζδή ηάκεζ απθά ηαζ εοκυδηα αοηά 

πμο δζδάζηεζ, άθθμξ βζαηί δδιζμονβεί εοπάνζζηδ αηιυζθαζνα ζηδκ ηάλδ, άθθμξ βζαηί 

είκαζ ζοιπαεδηζηυξ, άθθμξ βζαηί είκαζ αοζηδνυξ η.μ.η. Δλάθθμο είκαζ ηυζεξ πμθθέξ ηαζ 

δζάθμνεξ μζ πενζμπέξ ηαεδηυκηςκ ημο εηπαζδεοηζημφ, πμο ηαζ αοηυξ, υπςξ ηαζ υθμζ μζ 

άκενςπμζ, δεκ ιπμνεί κα απμδίδεζ ελίζμο ηαθά ζε υθεξ αοηέξ. Ο έκαξ ιπμνεί κα είκαζ 

ηαθυξ επζζηήιμκαξ, μ άθθμξ ηαθυξ παζδαβςβυξ, μ ηνίημξ εοαίζεδημξ ζε ημζκςκζηά 

πνμαθήιαηα, μ ηέηανημξ ηαθυξ οπάθθδθμξ ηθπ.  

Πέναζε πάκηςξ δ επμπή ημο «βεκκδιέκμο παζδαβςβμφ». Δλάθθμο ημ πεδίμ ηςκ 

εοεοκχκ ημο είκαζ πμθφ πμθφπθμημ ηαζ βζα αοηυ μ ζδιενζκυξ εηπαζδεοηζηυξ δεκ ιπμνεί 

«κα ηα αβάθεζ πένα» ιε ηδκ δζαίζεδζή ημο ηαζ ιε ηδκ ημζκή θμβζηή, αθθά πνεζάγεηαζ 

επαββεθιαηζζιυ ηαζ ακάθμβδ επαββεθιαημπμίδζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηδξ 

επζιυνθςζήξ ημο. H επαββεθιαημπμίδζδ πένα απυ ηδκ ηαθή ααζζηή ηαηάνηζζδ απαζηεί 
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ηαζ ελάζηδζδ ζε μνζζιέκεξ δελζυηδηεξ (training), υπςξ ζοιααίκεζ π.π. ιε ημκ βζαηνυ. 

πςξ μ βζαηνυξ εηπαζδεφεηαζ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ δίπθα ζημ ηνεααάηζ ημο αζεεκμφξ, 

έηζζ πνεζάγεηαζ ηαζ μ εηπαζδεοηζηυξ ιζα δζδαηηζηή-ηθζκζηή εηπαίδεοζδ. Γεκ επανηεί δ 

ιίιδζδ ημο ιάζημνα, υπςξ ίζςξ ηάπμηε, αθθά απαζηείηαζ δ ηαημπή ιμκηέθςκ ηαζ 

ζηναηδβζηχκ παζδαβςβζηήξ ηαζ δζδαηηζηήξ ζοιπενζθμνάξ, ηζξ μπμίεξ πνέπεζ κα 

ζημπαζεεί μ εηπαζδεοηζηυξ ηαζ κα ηζξ επελενβαζεεί κμδηζηά αθθά ηαζ κα ηζξ αζηήζεζ 

πναηηζηά. Γζα αοηυ ηαηά ηα ηεθεοηαία πνυκζα πνμαάθθεηαζ υθμ ηαζ πζμ έκημκα ημ 

αίηδια βζα επαββεθιαημπμίδζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. Eπαββεθιαηζζιυξ 

ζδιαίκεζ ααεζά εεςνδηζηή βκχζδ ημο επαββεθιαηζημφ πεδίμο αθθά ηαζ απυηηδζδ 

εζδζηχκ επαββεθιαηζηχκ δελζμηήηςκ.  

Ακαθφζεζξ εζδζηχκ δζαπζζηχκμοκ υηζ ηαεδιενζκχξ οπενααίκμοκ ηζξ πίθζεξ μζ 

επαββεθιαηζηέξ οπμπνεχζεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, απυ ηδκ ζφκηαλδ ηςκ ιαεδηχκ ημ 

πνςί ζημ ζπμθείμ, ημκ έθεβπμ ηςκ ηεηναδίςκ, ηδκ θςημηφπδζδ ηεζιέκςκ βζα ημ 

επυιεκμ ιάεδια, ηδκ ζοκενβαζία ιε ζοκαδέθθμοξ βζα δζάθμνα γδηήιαηα, ηδκ 

οπδνεζία επζηήνδζδξ ζηα δζαθείιιαηα, ηδκ ηήνδζδ ηςκ αζαθίςκ φθδξ ηθπ. θεξ αοηέξ 

ηζξ επαββεθιαηζηέξ οπμπνεχζεζξ ημο εηπαζδεοηζημφ ιπμνεί ηακείξ κα ηζξ οπαβάβεζ ζε 

ηνεζξ ηφνζεξ δζαζηάζεζξ, 

α. ηδκ δζδαηηζηή-ιεεμδμθμβζηή δζάζηαζδ, 

α. ηδκ δζάζηαζδ ηδξ αβςβήξ ηαζ 

β. ηδκ οπδνεζζαηή δζάζηαζδ.  

Γφνς απυ ημκ άλμκα ηδξ δζδαηηζηήξ-ιεεμδμθμβζηήξ δζάζηαζδξ ηαηακέιμκηαζ μζ 

επαββεθιαηζηέξ οπμπνεχζεζξ, πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ενβαζία ημο εηπαζδεοηζημφ ζημ 

ζπμθείμ ςξ πχνμ μνβακςιέκςκ δζαδζηαζζχκ ιάεδζδξ. ημκ άλμκα αοηυκ δδθ. ιπμνεί 

κα εκηάλεζ ηακείξ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ εηείκεξ πμο βίκμκηαζ ζηα πθαίζζα ημο 

ζπεδζαζιμφ, ηδξ δζελαβςβήξ ηαζ ηδξ αλζμθυβδζδξ ηδξ δζδαζηαθίαξ, δναζηδνζυηδηεξ 

πμο (πνέπεζ κα) ιαεαίκεζ ηαζ κα ελαζηεί μ εηπαζδεοηζηυξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ 

επαββεθιαηζηήξ πνμεημζιαζίαξ ημο. ηδκ δζάζηαζδ αοηή εκηάζζμκηαζ επίζδξ δζάθμνεξ 

δναζηδνζυηδηεξ νμοηίκαξ, μζ μπμίεξ ζπεηίγμκηαζ ηυζμ ιε ηδκ δζελαβςβή ηδξ 

δζδαζηαθίαξ ηαεαοηήκ υζμ ηαζ ιε ηδκ ελαζθάθζζδ ηςκ πνμτπμεέζεςκ εηείκςκ μζ 

μπμίεξ επζηνέπμοκ ζημοξ ιαεδηέξ κα επςθεθδεμφκ πενζζζυηενμ απυ ηζξ δοκαηυηδηεξ 

ηδξ ζπμθζηήξ ιάεδζδξ.  
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Ζ εηπαίδεοζδ ηαζ δ επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ είκαζ ιζα ιαηνμπνυκζα 

δζαδζηαζία, δ μπμία έπεζ ςξ ζημπυ κα δχζεζ ζηδκ εηπαίδεοζδ απμηεθεζιαηζημφξ 

εηπαζδεοηζημφξ. Αθεηδνία ηδξ υθδξ πνμζπάεεζαξ απμηεθεί δ επζζηδιμκζηή ένεοκα, δ 

μπμία μδδβεί ζημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ ζημζπείςκ ηαζ ημκ εκημπζζιυ ηςκ παναβυκηςκ, μζ 

μπμίμζ ζοιαάθθμοκ ζηδκ απμηεθεζιαηζηή δζδαζηαθία. φιθςκα ιε ηα ιέπνζ ζήιενα 

δεδμιέκα ηδξ ένεοκαξ δ απμηεθεζιαηζηή δζδαζηαθία είκαζ ζοκάνηδζδ ηςκ ελήξ 

παναηηδνζζηζηχκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ:  

α. οκείδδζδ ηαζ εοαζζεδζία ζπεηζηά ιε ηζξ δοκαηυηδηεξ ηαζ ηα υνζα πμο έπεζ μ 

εηπαζδεοηζηυξ κα επδνεάγεζ ηδκ ζοιπενζθμνά ηςκ ιαεδηχκ ημο. 

α. Έκα ααζζηυ επζζηδιμκζηυ μπθμζηάζζμ βζα ημκ πνμβναιιαηζζιυ, ημκ ζπεδζαζιυ, 

ηδκ μνβάκςζδ, ηδκ παναηήνδζδ ηαζ ηδκ ενιδκεία παζδαβςβζηχκ επζδνάζεςκ ιέζα ηαζ 

έλς απυ ηδκ ηάλδ. 

β. Eπζζηδιμκζηχξ εειεθζςιέκδ βκχζδ ηςκ ακηζηεζιέκςκ δζδαζηαθίαξ ηαζ ηνζηζηή 

ηαζ δζδαηηζηή ηδξ αλζμθυβδζδ. 

δ. Άζηδζδ δελζμηήηςκ βζα ηδκ ιεηάδμζδ αοηχκ ηςκ βκχζεςκ ζηα πθαίζζα ηδξ 

δζδαζηαθίαξ. 

Καηά ηα ηεθεοηαία πνυκζα βίκμκηαζ πνμζπάεεζεξ, χζηε κα ζοιπθδνχκεηαζ δ 

εεςνδηζηή ηαηάνηζζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ιε πναηηζηή άζηδζδ, δ μπμία ακαθένεηαζ ζε 

ζοβηεηνζιέκεξ ιμνθέξ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημο. Γζα αοηυ ηα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ 

ειπθμοηίγμκηαζ ιε ιαεήιαηα - project, ιε ιαεήιαηα ζοιαμοθεοηζηήξ  ηαζ 

πνμζακαημθζζιμφ, ιε δζδαηηζηέξ αζηήζεζξ ιε ηδκ αμήεεζα ηδξ ιζηνμδζδαζηαθίαξ ηθπ. 

ε ακηίεεζδ επίζδξ ιε ηα παναδμζζαηά ζειζκάνζα πναηηζηήξ ηαηεφεοκζδξ, ηα μπμία 

πενζμνίγμκηακ ζε ζοκηαβέξ ηαζ ζοβηεηνζιέκεξ ιεεμδμθμβζηέξ οπμδείλεζξ, ηχνα δίκεηαζ 

ζδζαίηενδ αανφηδηα ζηδκ άζηδζδ εοαζζεδζίαξ (sensitivity training) ηαεχξ ηαζ ζηζξ 

πναηηζηέξ ειπεζνίεξ ιε ιαεδηέξ ηαζ ιε ζοκαδέθθμοξ, ιέζς ηςκ μπμίςκ επζδζχηεηαζ δ 

αεθηίςζδ ηαζ δ δζεφνοκζδ ημο επαββεθιαηζημφ νεπενημνίμο ημο εηπαζδεοηζημφ. 

Γζαπζζηχκεηαζ επίζδξ υηζ μ επαββεθιαηζζιυξ ημο εηπαζδεοηζημφ πνμςεείηαζ υπζ 

ιυκμκ ιε ηδκ ηαθή ααζζηή ηαηάνηζζδ, αθθά ελίζμο ηαζ ιε ηδκ επζιυνθςζδ. Ζ 

δζαπίζηςζδ αοηή μδήβδζε ηαζ ηδκ εθθδκζηή Πμθζηεία ζηδκ εεζιμεέηδζδ θμνέςκ 

επζιυνθςζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. Ο ηονζυηενμξ απυ ημοξ θμνείξ αοημφξ είκαζ ηα 

Πενζθενεζαηά Δπζιμνθςηζηά Κέκηνα (ΠΔΚ). Σμ ζζπφμκ εεζιζηυ πθαίζζμ ζηδνίγεηαζ  
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α. ζηδκ οπμονβζηή απυθαζδ 2047171/3557/0022/10-7-1992, ιε ηδκ μπμία 

ζδνφεδηακ ηα ΠΔΚ,  

α. ζημ Π.Γ. 250/10-8-1992 «πενί νοειίζεςξ εειάηςκ οπμπνεςηζηήξ επζιυνθςζδξ 

εηπαζδεοηζηχκ ηαζ εειάηςκ θεζημονβίαξ ηςκ Πενζθενεζαηχκ Δπζιμνθςηζηχκ 

Κέκηνςκ» ηαζ 

β. ζημ Π.Γ. 45/11-3-1999 βζα ηδκ «εζζαβςβζηή επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ».  

φιθςκα ιε ημ εεζιζηυ αοηυ πθαίζζμ ζηα ΠΔΚ πναβιαημπμζμφκηαζ ηα ελήξ 

επζιμνθςηζηά πνμβνάιιαηα: 

α. Δζζαβςβζηή επζιυνθςζδ βζα ημοξ οπμρήθζμοξ βζα δζμνζζιυ εηπαζδεοηζημφξ. 

α. Πενζμδζηή επζιυνθςζδ δζάνηεζαξ ιέπνζ ηνεζξ ιήκεξ βζα ημοξ ιυκζιμοξ 

εηπαζδεοηζημφξ. 

β. Δζδζηά επζιμνθςηζηά πνμβνάιιαηα αναπείαξ δζάνηεζαξ απυ 10 ιέπνζ 100 χνεξ 

βζα υθμοξ ημοξ οπδνεημφκηεξ εηπαζδεοηζημφξ. Σα πνμβνάιιαηα αοηά ζοκδέμκηαζ ιε 

εηπαζδεοηζηέξ ιεηαννοειίζεζξ ηαζ ηαζκμημιίεξ, αθθαβή ζπμθζηχκ πνμβναιιάηςκ, 

εζζαβςβή κέςκ ιαεδιάηςκ, κέςκ δζδαηηζηχκ ιεευδςκ ηαζ ζπμθζηχκ αζαθίςκ. 

7.3.1. Δπηκνξθσηηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

Ζ πμνεία ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πνμξ ημκ επαββεθιαηζζιυ απαζηεί δζά αίμο ιάεδζδ ηαζ 

δζανηή επζιυνθςζδ. Σμ βεβμκυξ αοηυ εα πνέπεζ κα μδδβήζεζ ηδκ  δβεζία ηδξ 

εηπαίδεοζδξ ζηδκ επζιμνθςηζηή πμθζηζηή δ μπμία εθανιυγεηαζ ζε υθεξ ηζξ 

πνμμδεοιέκεξ πχνεξ ημο ηυζιμο. φιθςκα ιε αοηήκ μζ θμνείξ ηαζ ηα ζδνφιαηα 

επζιυνθςζδξ πνμζθένμοκ έκα εονφ θάζια επζιμνθςηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ μ 

ηάεε εηπαζδεοηζηυξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα επζθέβεζ ηάεε πνυκμ ηαζ κα παναημθμοεεί 

3-5 απυ αοηέξ, υζεξ ημκ εκδζαθένμοκ ζδζαζηένςξ ή πνμζθένμκηαζ ζε πχνμ ηαζ πνυκμ 

αμθζηυ βζα ημκ ίδζμ. Καη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ ηάεε εηπαζδεοηζηυξ ζοιιεηέπεζ ηαηά ηδκ 

δζάνηεζα ηδξ επαββεθιαηζηήξ ημο ζηαδζμδνμιίαξ ζε 100-150 επζιμνθςηζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ.  

Χζηυζμ υθα ηα ΠΔΚ ηδξ πχναξ έπμοκ πενζμνζζεεί ηαηά ηα ηεθεοηαία πνυκζα ζηδκ 

δζελαβςβή ηδξ εζζαβςβζηήξ επζιυνθςζδξ ηαζ δεκ πναβιαημπμζμφκ άθθα πνμβνάιιαηα 

ή επζιμνθςηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ δεκ αλζμπμζμφκηαζ μζ δοκαηυηδηεξ 

ηζξ μπμίεξ έπμοκ. Καζ επεζδή δ απναλία μδδβεί ζοκήεςξ ζε εηθοθζζιυ ηςκ εεζιχκ, μ 

πενζμνζζιυξ ηςκ επζιμνθςηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ηςκ ΠΔΚ εκέπεζ ημκ ηίκδοκμ 
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απαλίςζδξ ημο εεζιμφ, εκυξ εεζιμφ πμθφ επζηοπδιέκμο ηαηά ηζξ βκχιεξ ηςκ εζδζηχκ, 

πμο ιπμνεί κα ακηαπμηνζεεί ζηζξ ζφβπνμκεξ ακάβηεξ επζιυνθςζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ.  

7.4. Υξεζηκόηεηα ησλ ΣΠΔ σο κέζσλ απηνεπηκόξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ  

Οζ ―κέεξ ηεπκμθμβίεξ‖ ηαζ εζδζηυηενα μζ ΣΠΔ είκαζ δφμ έκκμζεξ ηςκ μπμίςκ δ 

ζδιαζία βζα ημ ιέθθμκ ηδξ επζιυνθςζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ είκαζ αδζαιθζζαήηδηδ. Ζ 

ελάπθςζδ ηδξ ιζηνμδθεηηνμκζηήξ άνπζζε ήδδ κα θένκεζ ηαζ εα θένεζ πενζζζυηενεξ ηαζ 

νζγζηυηενεξ δμιζηέξ ιεηααμθέξ ηυζμ ζηδκ ηαηάνηζζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηα δζάθμνα 

ζδνφιαηα εηπαίδεοζήξ ημοξ υζμ ηαζ ζηδκ εεζιζηή επζιυνθςζδ ηαζ ζηδκ 

αοημεπζιυνθςζδ. Ήδδ αθθάγεζ δ ζπέζδ ακάιεζα ζηδκ ααζζηή εηπαίδεοζδ ηαζ ζηδκ 

επζιυνθςζδ ζε υθα ηα πεδία. Νέεξ ηαηεοεφκζεζξ ηαζ κέα πνμαθήιαηα πνμηφπημοκ βζα 

επζιυνθςζδ ηαζ ηδκ αοημεπζιυνθςζδ απυ ηδκ ελάπθςζδ ηαζ ηδκ εθανιμβή ηςκ ΣΠΔ. 

Έκαξ ααζζηυξ ζημπυξ ηδξ εηπαίδεοζδξ, ηδξ επζιυνθςζδξ ηαζ ηδξ αοημεπζιυνθςζδξ 

ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηα πθαίζζα ηςκ ΣΠΔ είκαζ δ ελαζθάθζζδ ηδξ ζηακυηδηαξ ημο ηάεε 

εηπαζδεοηζημφ βζα «χνζιδ ζοκακαζηνμθή ιε ηζξ ΣΠΔ». ηδκ ζηακυηδηα αοηή ακήημοκ 

πένα απυ ηα ααζζηά ηεπκμθμβζηά πνμζυκηα ηαζ ιία δζά αίμο εημζιυηδηα ιάεδζδξ. Σα 

δθεηηνμκζηά δίηηοα απμηεθμφκ ιία ζδιακηζηή ζοιαμθή ηςκ ΣΠΔ ζηδκ οπμζηήνζλδ 

ιίαξ ημοθημφναξ δζά αίμο ιάεδζδξ ηαζ επζιυνθςζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. Κενδίγμοκ 

ιάθζζηα ζοκεπχξ ζε ζδιαζία, δζυηζ έπμοκ ηδκ δοκαηυηδηα κα εκζςιαηχκμοκ ηζξ 

εοηαζνίεξ ιάεδζδξ ζηζξ ηαεδιενζκέξ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. Καη' αοηυκ 

ημκ ηνυπμ ιπμνμφκ κα ελαζθαθίζμοκ πνμτπμεέζεζξ ηαζ ηνυπμοξ ιάεδζδξ ηαηάθθδθμοξ 

βζα ηδκ επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. Οζ δοκαηυηδηεξ αοηέξ πνέπεζ υπζ ιυκμκ κα 

αλζμπμζδεμφκ ηαηάθθδθα, αθθά ηαζ κα δζεονοκεμφκ. Οζ εζδζημί δζαπζζηχκμοκ υηζ 

πνέπεζ κα ελαζθαθίγμκηαζ δφμ ημοθάπζζημκ ααζζηέξ πνμτπμεέζεζξ, χζηε μζ εοηαζνίεξ 

επζιυνθςζδξ ιέζς ηςκ ΣΠΔ κα είκαζ απμηεθεζιαηζηέξ: 

α. Ζ "πνυζααζδ" πνέπεζ κα μδδβεί υπζ ιυκμκ ζε αημιζηή αθθά ηαζ ζε μιαδζηή 

επζιυνθςζδ. Έκα ζφκμθμ εηπαζδεοηζηχκ μζ μπμίμζ επζιμνθχκμκηαζ ιέζς ηςκ ΣΠΔ 

παναηηδνίγεηαζ ςξ μιάδα ιε αάζδ ημοξ ημζκμφξ ζηυπμοξ ηςκ ιεθχκ ημο. Ζ μιάδα αοηή 

ιπμνεί κα είκαζ πμθφ ιεβάθδ ηαζ πθαηζά, υπςξ π.π. ζηα πθαίζζα εκυξ πνμβνάιιαημξ 

ηςκ ΠΔΚ, ή ηαζ πμθφ ιζηνή (π.π. 2-3 δάζηαθμζ μζ μπμίμζ αζπμθμφκηαζ ιε ηδκ εθανιμβή 

ηςκ ΣΠΔ ζηδκ εηπαίδεοζδ) ηαζ ιέπνζ ηδκ αημιζηή ιάεδζδ ηαζ αοημεπζιυνθςζδ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ. Γκςνίγμοιε αεααίςξ υηζ δ ιάεδζδ ζηα πθαίζζα ηδξ μιάδαξ 
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επδνεάγεηαζ απυ ηδκ πμζυηδηα ηςκ επαθχκ ηςκ ιεθχκ ιεηαλφ ημοξ ηαζ απυ ηδκ 

πνυζααζδ ζε πδβέξ βκχζδξ ηαζ ελεζδίηεοζδξ. Έπεζ απμδεζπεεί υηζ δ επζημζκςκία ιε 

ζοκαδέθθμοξ ηαζ πανάθθδθα δ αοημεπζιυνθςζδ είκαζ έκαξ ζοκδοαζιυξ πμθφ 

ζδιακηζηυξ βζα ηδκ επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ.  

α. Δπμιέκςξ είκαζ ζθάθια κα δίκεηαζ ιεβάθδ έιθαζδ ζηδκ ζδιαζία ηδξ αοηυκμιδξ, 

ηδξ ακελάνηδηδξ ιάεδζδξ ηαζ ηδξ αοημεπζιυνθςζδξ. ηδκ πναβιαηζηυηδηα δ 

αθθδθελάνηδζδ ηαζ υπζ δ ακελανηδζία είκαζ ημ ηφνζμ παναηηδνζζηζηυ ηδξ 

επζιυνθςζδξ. Αθθά δ ζηακυηδηα ηαζ ηα ηίκδηνα ειπθμηήξ ζε επζιυνθςζδ ζε δζάθμνεξ 

πενζυδμοξ ηδξ επαββεθιαηζηήξ γςήξ ημο ηάεε εηπαζδεοηζημφ ελανηχκηαζ ζε ηεθζηή 

ακάθοζδ –εκ ιένεζ ημοθάπζζημκ – απυ ηδκ ζηακυηδηα κα δζεοεεηεί ηακείξ ηαζ κα 

εηιεηαθθεφεηαζ ηάεε εοηαζνία.  

7.5. Γηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο ελήιηθσλ εθπαηδεπνκέλσλ  

Οζ επζπηχζεζξ ηδξ εηπαίδεοζδξ εκήθζηςκ εηπαζδεομιέκςκ ιπμνμφκ κα εηηζιδεμφκ 

ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ ηαζ ζε δζάθμνα επίπεδα. Οζ πνμζπάεεζεξ ιζηνμζημπζηήξ 

αλζμθυβδζδξ ηείκμοκ κα εζηζάγμοκ ηδκ πνμζμπή ημοξ ζε ιεηααθδηέξ μζ μπμίεξ 

ακαθένμκηαζ ζηα άημια, π.π. ακ ελαζθαθίζεδηε έκα μοζζαζηζηυ πνμζυκ ιε ηδκ 

ζοιιεημπή ζε έκα πνυβναιια εηπαίδεοζδξ εκήθζηςκ εηπαζδεομιέκςκ, ακ αεθηζχεδηακ 

δ ζηακμπμίδζδ απυ ηδκ γςή, μζ επαββεθιαηζηέξ εοηαζνίεξ ηαζ ημ εζζυδδια ηθπ. 

Ακηίεεηα μζ πνμζπάεεζεξ ιαηνμζημπζηήξ αλζμθυβδζδξ ακαθένμκηαζ ζηζξ επζπηχζεζξ 

ηδξ εηπαίδεοζδξ εκήθζηςκ εηπαζδεομιέκςκ ζηδκ ελαζθάθζζδ ελεζδζηεοιέκμο 

ενβαηζημφ δοκαιζημφ, ζηδκ ηαθή θεζημονβία ηδξ αβμνάξ ενβαζίαξ ηαζ βεκζηυηενα ζηδκ 

μζημκμιζηή ακάπηολδ ιζαξ πχναξ.  

Δκδείλεζξ βζα ηδκ ζδιαζία ηδξ εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ 

παναβςβζηυηδηαξ ηαζ πανάθθδθα ςξ ενβαθείμο επζηοπίαξ ζημκ ακηαβςκζζιυ ακάιεζα 

ζε άημια, επζπεζνήζεζξ ηαζ πχνεξ έπμοιε ιέπνζ ζηζβιήξ ιυκμκ έιιεζεξ. Οζ εκδείλεζξ 

αοηέξ ζηδνίγμκηαζ ζηα δεδμιέκα ιεθεηχκ ζπεηζηχκ ιε ηδκ μζημκμιία ηδξ εηπαίδεοζδξ, 

απυ ηζξ μπμίεξ πνμηφπηεζ υηζ δ ανπζηή ηοπζηή εηπαίδεοζδ επδνεάγεζ ημ αημιζηυ 

εζζυδδια. ηα πνυκζα πμο ιεζμθάαδζακ απυ ηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1980 ιέπνζ 

ζήιενα ζοζζςνεφεδηε έκα εονφ ζχια ενεοκδηζηχκ δεδμιέκςκ, ηα μπμία ακαθένμκηαζ 

ζηδκ ζπέζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ εκήθζηςκ εηπαζδεομιέκςκ ιε δζάθμνεξ μζημκμιζηέξ ηαζ 

ημζκςκζηέξ ιεηααθδηέξ. Σα δεδμιέκα αοηά είκαζ ζδιακηζηά, δζυηζ δίκμοκ έιθαζδ ζε 

ιεηνήζζιεξ ιεηααθδηέξ, π.π. ιεβαθφηενδ παναβςβζηυηδηα υζςκ έπμοκ ζοιιεηάζπεζ ζε 
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ιαεήιαηα ηαζ δναζηδνζυηδηεξ εηπαίδεοζδξ εκήθζηςκ εηπαζδεομιέκςκ. Ζ 

παναβςβζηυηδηα εηηζιάηαζ ιε αάζδ ηζξ βεκζηυηενεξ επζδυζεζξ ιίαξ μζημκμιίαξ ή εκυξ 

ηθάδμο ηδξ αζμιδπακίαξ ή ιίαξ επζπείνδζδξ ή ηαζ εκυξ αηυιμο. φιθςκα ιε ζφβπνμκεξ 

μζημκμιζηέξ εεςνίεξ μζ επζδυζεζξ ιζαξ μζημκμιίαξ ελανηχκηαζ απυ ηζξ επεκδφζεζξ 

ηεθαθαίςκ, απυ ηδκ πμζυηδηα ηδξ ενβαηζηήξ δφκαιδξ ηαζ απυ ηδκ πνήζδ ηςκ κέςκ 

ηεπκμθμβζχκ. ηζξ επεκδφζεζξ ηεθαθαίςκ ηαζ ζηδκ ενβαηζηή δφκαιδ απμδίδεηαζ ημ 50% 

πενίπμο ηδξ αφλδζδξ ηδξ παναβςβήξ, εκχ ημ οπυθμζπμ 50% απμδίδεηαζ ζηδκ πνήζδ 

κέςκ ηεπκμθμβζχκ. Ζ εηπαίδεοζδ (ζοιπενζθαιαάκεηαζ ζε αοηήκ ηαζ δ εηπαίδεοζδ 

εκήθζηςκ εηπαζδεομιέκςκ) δεκ ζοκοπμθμβίγεηαζ εοεέςξ ςξ πανάβμκηαξ αφλδζδξ ηδξ 

παναβςβζηυηδηαξ, οπμηίεεηαζ ςζηυζμ υηζ επδνεάγεζ ηυζμ ηδκ πμζυηδηα ηδξ ενβαζίαξ 

υζμ ηαζ ηδκ απμηεθεζιαηζηή πνήζδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ. Γζα αοηυκ ημκ θυβμ ένεοκεξ μζ 

μπμίεξ ιεθεημφκ ηζξ θεζημονβίεξ ηδξ παναβςβήξ ιε ηα ζοκμθζηά δεδμιέκα ημοξ 

ζηδνίγμοκ ηδκ άπμρδ υηζ δ ανπζηή ηαζ δ ζοκεπζγυιεκδ εηπαίδεοζδ ζπεηίγμκηαζ ιε 

ιεβέεδ ιαηνμμζημκμιζηήξ ακάπηολδξ.  

φβπνμκεξ ένεοκεξ, μζ μπμίεξ ζοβηνίκμοκ ημοξ νοειμφξ μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ ζε 

δζάθμνεξ πχνεξ, δζαπζζηχκμοκ υηζ δ έθθεζρδ ακενχπζκμο ηεθαθαίμο ηαζ εηπαίδεοζδξ 

ηαζ υπζ δ έθθεζρδ ενβαηζηήξ δφκαιδξ ηαζ επεκδφζεςκ ζε θοζζηυ ηεθάθαζμ είκαζ ηονίςξ 

μζ πανάβμκηεξ μζ μπμίμζ μδδβμφκ ζηδκ ακαζημθή ηδξ μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ ζε 

οπακάπηοηηεξ πχνεξ. φιθςκα ιε αοηέξ δ εηπαίδεοζδ εκήθζηςκ εηπαζδεομιέκςκ 

"επζπνμζεέηεζ" ζημ "απυεεια" ημο ακενχπζκμο ηεθαθαίμο εκυξ πθδεοζιμφ ηαζ άνα υπζ 

ιυκμκ δ ηοπζηή ανπζηή εηπαίδεοζδ αθθά ηαζ δ εηπαίδεοζδ εκήθζηςκ εηπαζδεομιέκςκ 

ζοιαάθθεζ ζηδκ ακάπηολδ ηςκ επζδυζεςκ ιίαξ μζημκμιίαξ. 

Πένα απυ ηδκ άιεζδ δ εηπαίδεοζδ εκήθζηςκ εηπαζδεομιέκςκ αζηεί ζδιακηζηέξ 

έιιεζεξ επζδνάζεζξ ζηδκ παναβςβζηυηδηα, δζυηζ επδνεάγεζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα 

ηδξ πνήζδξ άθθςκ ζδιακηζηχκ παναβυκηςκ ηδξ παναβςβήξ, υπςξ ημ ηεθάθαζμ ηαζ ηδκ 

ηεπκμθμβία. Ζ ηεπκμθμβία εεςνείηαζ βεκζηχξ ςξ πνςηανπζηυξ πανάβμκηαξ μ μπμίμξ 

επδνεάγεζ ηδκ παναβςβζηυηδηα. Αοηή δ επίδναζδ δεκ είκαζ αεααίςξ βναιιζηή, αθθά 

ελανηάηαζ απυ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ηαζ άθθςκ παναβυκηςκ, υπςξ δ ακάπηολδ 

δελζμηήηςκ ηαζ δ μνβάκςζδ ηδξ ενβαζίαξ. Οζ πανάβμκηεξ υιςξ αοημί επδνεάγμκηαζ 

ζδιακηζηά απυ ηδκ εηπαίδεοζδ εκήθζηςκ εηπαζδεομιέκςκ.  

Ένεοκεξ ζπεηζηέξ ιε ημ εζζυδδια ηςκ ενβαγμιέκςκ ζε αζμιδπακζηέξ πχνεξ 

δζαπζζηχκμοκ υηζ δ ζπέζδ ακάιεζα ζηδκ βεκζηή ιυνθςζδ ηαζ ζημ εζζυδδια αολάκεζ 

ζηαδζαηά ιέπνζ ηζξ δθζηίεξ ηςκ 40-45 εηχκ ηαζ ελμιαθφκεηαζ ζηδκ ζοκέπεζα. 
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Τπμζηδνίγεηαζ ιάθζζηα απυ εζδζημφξ υηζ δ απυδμζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ εκήθζηςκ 

εηπαζδεομιέκςκ ζηδκ δζαιυνθςζδ ημο φρμοξ ημο ιζζεμφ είκαζ πμθφ ορδθυηενδ απυ 

ηδκ απυδμζδ ηδξ ανπζηήξ ηοπζηήξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηδξ ακχηαηδξ εηπαίδεοζδξ. 

Οζ ζπεηζηέξ ένεοκεξ δζαπζζηχκμοκ υηζ δ εηπαίδεοζδ εκήθζηςκ εηπαζδεομιέκςκ 

επδνεάγεζ ηαζ δζάθμνμοξ άθθμοξ πανάβμκηεξ, μζ μπμίμζ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ αβμνά 

ενβαζίαξ, υπςξ π.π. ελαζθάθζζδ ενβαζίαξ, δζαηήνδζδ ηδξ ενβαζίαξ ηαζ ηζκδηζηυηδηα 

ιέζα ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ, ακενβία, ημζκςκζηή ακζζυηδηα, δζαηνίζεζξ ηςκ θφθςκ ηθπ. 

Ζ απυηηδζδ βκχζεςκ, δελζμηήηςκ, ζηάζεςκ ηθπ. ζηα πθαίζζα ηδξ εηπαίδεοζδξ 

εκήθζηςκ εηπαζδεομιέκςκ απμηεθεί έκακ ζδιακηζηυ πανάβμκηα ιε αάζδ ημκ μπμίμκ 

ιπμνμφκ κα ενιδκεοεμφκ μζ δζαθμνέξ ζηδκ ελαζθάθζζδ ενβαζίαξ ακάιεζα ζε 

ενβαγυιεκμοξ ιε ημ ίδζμ επίπεδμ ανπζηήξ εηπαίδεοζδξ ηαζ επαββεθιαηζηήξ πείναξ.  

Τπάνπμοκ ηνεζξ μζημκμιζηέξ εεςνίεξ μζ μπμίεξ ενιδκεφμοκ ηα μζημκμιζηά 

πθεμκεηηήιαηα ηα μπμία έπεζ δ εηπαίδεοζδ εκήθζηςκ εηπαζδεομιέκςκ: 

α. Ζ εεςνία ημο ακενχπζκμο ηεθαθαίμο. ηδκ πενίπηςζδ αοηή ςξ ηνζηήνζμ 

εεςνείηαζ ημ αημιζηυ εζζυδδια. Ζ ζπέζδ ακάιεζα ζηδκ εηπαίδεοζδ εκήθζηςκ 

εηπαζδεομιέκςκ ηαζ ζηδκ παναβςβζηυηδηα εεςνείηαζ ςξ βναιιζηή: δ εηπαίδεοζδ 

εκήθζηςκ εηπαζδεομιέκςκ έπεζ ςξ απμηέθεζια ορδθυηενμ ιζζευ, δζυηζ ελαζθαθίγεζ 

βκχζεζξ ηαζ δελζυηδηεξ μζ μπμίεξ αεθηζχκμοκ ηδκ ζηακυηδηα ηςκ ενβαγμιέκςκ κα 

απμδίδμοκ ηαθφηενα ζηδκ ενβαζία. Ζ ζδιαζία ηδξ εηπαίδεοζδξ εκήθζηςκ 

εηπαζδεομιέκςκ βζα ηδκ παναβςβζηυηδηα εεςνείηαζ ςξ δεδμιέκδ. 

α. Ζ εεςνία ηδξ επζθμβήξ. φιθςκα ιε ηδκ εεςνία αοηή οπμηίεεηαζ ιία δζαθμνεηζηή 

ζπέζδ ακάιεζα ζηδκ εηπαίδεοζδ εκήθζηςκ εηπαζδεομιέκςκ ηαζ ζημ αημιζηυ εζζυδδια. 

Βαζζηή εέζδ ηδξ οπυεεζδξ είκαζ υηζ έκα άημιμ επεκδφεζ ζηδκ εηπαίδεοζδ εκήθζηςκ 

εηπαζδεομιέκςκ, επεζδή ηα πνμζυκηα ηα μπμία ημο ελαζθαθίγεζ ιπμνεί κα ηα 

πνδζζιμπμζήζεζ, πνμηεζιέκμο κα πθδνμθμνήζεζ ημοξ ενβμδυηεξ υηζ ηαηέπεζ ζπάκζεξ 

δελζυηδηεξ ηαζ άθθα επζεοιδηά παναηηδνζζηζηά ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ, ηα μπμία 

πνμδζηάγμοκ ηδκ ορδθυηενδ παναβςβζηυηδηά ημο ζε ιία εέζδ ενβαζίαξ ζε ζφβηνζζδ 

ιε άθθμοξ ζοκοπμρδθίμοξ μζ μπμίμζ δεκ ηα ηαηέπμοκ. Γεκ είκαζ δδθ. δ παναβςβζηυηδηα 

δ ίδζα αθθά δ αοημεπζθμβή δ μπμία απμηεθεί ηδκ αάζδ βζα ηδκ ενιδκεία ηδξ ζπέζδξ 

εηπαίδεοζδξ εκήθζηςκ εηπαζδεομιέκςκ ηαζ εζζμδήιαημξ. Απυ ηδκ άπμρδ αοηή δ 

εηπαίδεοζδ εκήθζηςκ εηπαζδεομιέκςκ δεκ απμηεθεί μπςζδήπμηε ιία ζηναηδβζηή 

επέκδοζδξ, δ μπμία ιπμνεί κα αεθηζχζεζ ηδκ παναβςβζηυηδηα, αθθά ιπμνεί κα 
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εεςνδεεί ςξ ιία πνμαμθή ηαζ αλζμπμίδζδ ημο ζηναηδβζημφ πθεμκεηηήιαημξ ημ μπμίμ 

απμηηά ημ άημιμ ιέζς ηδξ εηπαίδεοζδξ εκήθζηςκ εηπαζδεομιέκςκ.  

β. Ζ εεςνία ηδξ ακηαπυηνζζδξ πνμξ ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ ενβαζίαξ. Συζμ ζηδκ 

πνμδβμφιεκδ υζμ υιςξ ηονίςξ ζηδκ εεςνία αοηή δ πθδνμθυνδζδ απμηεθεί ηδκ 

ζδιακηζηυηενδ ιεηααθδηή, δ μπμία πανειααίκεζ ζηδκ ζπέζδ ακάιεζα ζηδκ εηπαίδεοζδ 

εκήθζηςκ εηπαζδεομιέκςκ ηαζ ζηδκ παναβςβζηυηδηα. ηδκ πνμδβμφιεκδ εεςνία δ 

έιθαζδ δίκεηαζ ζημ ζοβηνζηζηυ πθεμκέηηδια ημο αηυιμο, ημ μπμίμ ιέζς ηδξ 

εηπαίδεοζδξ εκήθζηςκ εηπαζδεομιέκςκ απμηηά ζδιακηζηή πθδνμθυνδζδ, απέκακηζ 

ζημκ ενβμδυηδ, μ μπμίμξ δεκ ηαηέπεζ ηδκ πθδνμθυνδζδ αοηή. ηδκ εεςνία αοηή 

ελοπμκμείηαζ υηζ ηαζ μζ δφμ, μ ενβαγυιεκμξ ηαζ μ ενβμδυηδξ, ιπμνμφκ κα ακηθήζμοκ 

πνήζζιεξ πθδνμθμνίεξ απυ ημ βεβμκυξ υηζ έκα ζοβηεηνζιέκμ άημιμ ζοιιεηέπεζ ζε έκα 

πνυβναιια εηπαίδεοζδξ εκήθζηςκ εηπαζδεομιέκςκ. Ζ πθδνμθυνδζδ αοηή ιπμνεί κα 

πνδζζιμπμζδεεί απυ ημοξ δφμ, χζηε κα ζοκηαζνζάζμοκ ηαηά ημ δοκαηυκ ηαθφηενα μζ 

δελζυηδηεξ ηζξ μπμίεξ ηαηέπεζ ημ άημιμ ιε ηζξ δελζυηδηεξ μζ μπμίεξ απαζημφκηαζ απυ ηδκ 

ενβαζία. Ζ ααζζηή οπυεεζδ είκαζ υηζ δ εηπαίδεοζδ εκήθζηςκ εηπαζδεομιέκςκ αολάκεζ 

ηδκ παναβςβζηυηδηα, υπζ ηυζμ επεζδή ελαζθαθίγεζ ζημοξ ενβαγμιέκμοξ ηζξ κευηενεξ 

βκχζεζξ, δελζυηδηεξ ηαζ ζηακυηδηεξ, αθθά ηονίςξ δζυηζ αμδεάεζ κα ανίζηεζ μ ζςζηυξ 

άκενςπμξ ηδκ ζςζηή εέζδ ενβαζίαξ.  

Οζ ημζκςκζμθμβζηέξ πνμζεββίζεζξ ακαθένμκηαζ ζημκ νυθμ ηδξ εηπαίδεοζδξ υπζ ηυζμ 

ζηδκ αεθηίςζδ ημο εζζμδήιαημξ υζμ ηονίςξ ζηζξ ημζκςκζηέξ επζπηχζεζξ. ηα πθαίζζα 

ιίαξ απυ ηζξ πνμζεββίζεζξ αοηέξ δ ημζκςκζηή δζαζηνςιάηςζδ ενιδκεφεηαζ ςξ έκαξ 

αημιζηυξ ηνυπμξ απυηηδζδξ ημζκςκζηήξ εέζδξ ζημκ ημζκςκζηυ πχνμ, δ μπμία 

ακηζηαημπηνίγεζ ηδκ ηθίζδ ζενανπίαξ βμήηνμο, πθμφημο ηαζ επζννμήξ. Μία άθθδ 

πνμζέββζζδ πνδζζιμπμζεί ηδκ εηπαίδεοζδ εκήθζηςκ εηπαζδεομιέκςκ, πνμηεζιέκμο κα 

ζηδνίλεζ ηδκ εεςνία ηδξ ημζκςκζηήξ ακαπαναβςβήξ.  

Τπάνπμοκ ςζηυζμ ηαζ ηνζηζηέξ θςκέξ μζ μπμίεξ δζαηείκμκηαζ υηζ δ εηπαίδεοζδ 

εκήθζηςκ εηπαζδεομιέκςκ δεκ απμηεθεί ηαεμθζηυ δζηαίςια, αθθά είκαζ πνήζζιδ ζε 

ιενζημφξ ιυκμκ ακενχπμοξ, ζοκήεςξ ημοξ εοκμδιέκμοξ. Σδκ άπμρή ημοξ αοηή ηδκ 

εειεθζχκμοκ ιε αάζδ ηδκ παναηήνδζδ υηζ, παναημθμοεχκηαξ ηακείξ ηδκ ζζημνία ηδξ 

εηπαίδεοζδξ εκήθζηςκ εηπαζδεομιέκςκ, ιπμνεί εφημθα κα δζαπζζηχζεζ υηζ μζ 

απμδέηηεξ ηδξ είκαζ πάκηα πμθφ θίβμζ ηαζ «εηθεηημί». Απέηοπε δδθ. ζηδκ 

δζαηδνοβιέκδ ελανπήξ πνυεεζή ηδξ κα πνμζεββίζεζ ιεβάθμοξ ανζειμφξ ενβαγμιέκςκ 

απυ ηα παιδθά ημζκςκζηά ζηνχιαηα, εκχ ακηίεεηα είκαζ εθηοζηζηή ζε ιία "ζμαανή 
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ιεζμκυηδηα", εκηεθχξ αηοπζηή ημο βεκζημφ πθδεοζιμφ. Αηυια ηαζ ιε αάζδ ηδκ 

δζαπίζηςζδ αοηή ςζηυζμ δεκ ιπμνμφιε κα εεςνήζμοιε ηδκ εηπαίδεοζδ εκήθζηςκ 

εηπαζδεομιέκςκ ςξ απμηοπδιέκδ. ημοξ δφμ αζχκεξ ηαηά ημοξ μπμίμοξ θεζημφνβδζε 

ζοζηδιαηζηά απέθενε ζε δζεεκέξ επίπεδμ ζδιακηζηέξ ςθέθεζεξ ημζκςκζηέξ, πμθζηζηέξ 

ηαζ μζημκμιζηέξ βζα ημοξ θζβυηενμ πνμκμιζμφπμοξ ζε μνζζιέκεξ πενζμπέξ ημο πθακήηδ 

ηαζ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ ελαζθάθζζε δβεηζημφξ νυθμοξ ζε απμδέηηεξ ηδξ, μζ μπμίμζ 

δζαθμνεηζηά δεκ εα είπακ ηδκ εοηαζνία κα επςθεθδεμφκ απυ ηζξ δοκαηυηδηεξ 

ημζκςκζηήξ ηζκδηζηυηδηαξ, ηζξ μπμίεξ πνμζθένεζ βεκζηχξ δ εηπαίδεοζδ. 

 

7.5.1.  Αμηνιόγεζε θαη πηζηνπνίεζε  

Ζ πζζημπμίδζδ ακαθένεηαζ ζε ιία δζαδζηαζία ηαηά ηδκ μπμία βκχζεζξ, δελζυηδηεξ 

ηαζ ζηακυηδηεξ, μζ μπμίεξ απμηηήεδηακ ιέζς ηδξ εηπαίδεοζδξ εκήθζηςκ 

εηπαζδεομιέκςκ, απμηζιχκηαζ ηαζ επζηονχκμκηαζ ιε επίζδιμοξ ηίηθμοξ. Ζ φπανλδ εκυξ 

ζοζηήιαημξ πζζημπμίδζδξ, ημ μπμίμ εκζςιαηχκεζ δζάθμνεξ πνμζπάεεζεξ, είκαζ πμθφ 

ζδιακηζηυ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ εκήθζηςκ εηπαζδεομιέκςκ ηαζ βεκζηυηενα βζα ηδκ 

εηπαίδεοζδ ιίαξ πχναξ ηαζ ιάθζζηα βζα πμθθμφξ θυβμοξ:  

α. Ζ πζζημπμίδζδ βίκεηαζ ηαζ εα βίκεηαζ υθμ ηαζ πζμ απαναίηδηδ ζηα πθαίζζα ηδξ 

παβημζιζμπμίδζδξ, δ μπμία μδδβεί ζηδκ ακηαβςκζζηζηυηδηα ηδξ μζημκμιίαξ ζε 

δζάθμνεξ πχνεξ. Οζ ζοκεήηεξ απαζημφκ δζά αίμο εηπαίδεοζδ, δ ζηακμπμίδζδ ηδξ 

απαίηδζδξ αοηήξ υιςξ πνέπεζ ηαζ κα πζζημπμζείηαζ εεζιζηχξ. 

 α. Δπίζδξ δ ακάπηολδ ―πανάθθδθςκ‖ εηπαζδεοηζηχκ δμιχκ ηαζ δ έκηαλδ ηδξ 

―δεφηενδξ εοηαζνίαξ‖ ζηα πθαίζζα ηδξ εηπαίδεοζδξ εκήθζηςκ εηπαζδεομιέκςκ ηαεζζηά 

απαναίηδηδ ηδκ πζζημπμίδζδ.  

β. Ζ πζζημπμίδζδ επζηνέπεζ ηαζ επαολάκεζ ηδκ εοεθζλία ακάιεζα ζηδκ ανπζηή ηαζ 

ζηδκ ζοκεπζγυιεκδ εηπαίδεοζδ.  

δ. Απυ ηδκ ζημπζά ηδξ αβμνάξ ενβαζίαξ δ πζζημπμίδζδ αμδεάεζ, χζηε πμθθέξ 

επζθμβέξ κα είκαζ ακμζπηέξ ζε πμθθά άημια ηαζ ηαηά ζοκέπεζα επδνεάγεζ ημκ ηνυπμ ιε 

ημκ μπμίμκ ηα άημια ηαζ μζ επζπεζνήζεζξ δζαιμνθχκμοκ ηζξ ζηναηδβζηέξ ιάεδζδξ.  

ε. Έκα πνυζεεημ πθεμκέηηδια ηδξ πζζημπμίδζδξ απμηεθεί ημ βεβμκυξ υηζ ιπμνεί κα 

πνμζθένεζ ζηα άημια ηίκδηνα βζα επέκδοζδ (ζε πνυκμ, ζε πνήια ηαζ ζε πνμζπάεεζα) 

ζηδκ ζοκεπζγυιεκδ εηπαίδεοζδ.  
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ζη. Έκα ζφζηδια πζζημπμίδζδξ ηέθμξ έπεζ επζπηχζεζξ ζηδκ πνδιαημδυηδζδ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ εκήθζηςκ εηπαζδεομιέκςκ. Υνήιαηα απυ ημ δδιυζζμ ιπμνμφκ 

εοημθυηενα κα γδηδεμφκ ηαζ κα ελαζθαθζζεμφκ, αθθά ηαζ ζδζςηζηά ηεθάθαζα ιπμνμφκ 

πζμ εφημθα κα ελεονεεμφκ ζδζαίηενα βζα ηδκ ζοκεπζγυιεκδ επαββεθιαηζηή εηπαίδεοζδ, 

εθυζμκ οπάνπεζ έκα επέββομ μνεήξ ημπμεέηδζδξ, ημ μπμίμ ελαζθαθίγεηαζ ιέζς ηδξ 

πζζημπμίδζδξ. 

7.6. Δλλνηνινγηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα ηεο επηκόξθσζήο ηνπο θαη 

αληηκεηώπηζή ηνπο 

Οζ βνήβμνεξ ημζκςκζηέξ ηαζ πμθζηζζηζηέξ αθθαβέξ ηαηά ηα ηεθεοηαία πνυκζα δεκ 

μδδβμφκ ιυκμ ζε βνήβμνδ παθαίςζδ ηαζ απνήζηεοζδ ηςκ βκχζεςκ ηαζ ηςκ 

ζηακμηήηςκ, αθθά ιεηααάθθμοκ δναζηζηά ηαζ ηζξ αλίεξ, ηζξ δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ ηαζ 

ηδκ αοημεζηυκα ηςκ ακενχπςκ. Γζαθμνεηζηά ςζηυζμ απυ υ,ηζ ζηδκ δθζηία ηςκ παζδζχκ 

ηαζ ηςκ κέςκ μζ αζμροπζηέξ αθθαβέξ ζηδκ δθζηία ηςκ εκδθίηςκ (π.π. δ ακάπηολδ ηςκ 

βκςζηζηχκ ζηακμηήηςκ ηαζ ηςκ ζηακμηήηςκ απμηεθεζιαηζηήξ δνάζδξ) βίκμκηαζ ζηδκ 

δθζηία ηςκ ιεβάθςκ ιε θζβυηενμ δναιαηζηυ ηνυπμ. Απυ ηδκ άπμρδ αοηή ααζζηυ ζημπυ 

ηδξ εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ ηαζ ηδξ ζδζαίηενα ηδξ επζιυνθςζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ 

απμηεθεί δ ζηήνζλδ ηδξ αημιζηήξ ακάπηολδξ ηαζ ηδξ αοημπναβιάηςζδξ. Οζ 

«οπανλζαημί ροπμθυβμζ» δζαπζζηχκμοκ υηζ μ άκενςπμξ ζηα πθαίζζα ηδξ ακάπηολήξ ημο 

πενκάεζ απυ πέκηε ααζζηά ζηάδζα εέζδξ ζημπχκ, α. ζηακμπμίδζδ ακαβηχκ, α. 

πνμζανιμβή, β. δδιζμονβζηή έηθναζδ, δ. δζαηήνδζδ ηδξ εζςηενζηήξ ηάλδξ ηαζ ε. 

αοημπναβιάηςζδ. Δπίζδξ ηαηά ηδκ άπμρδ ημο E. Erikson μ άκενςπμξ πενκάεζ απυ 

δζάθμνα ζηάδζα ελζζμννυπδζδξ εζςηενζηχκ ηάζεςκ ηαζ ελςηενζηχκ απαζηήζεςκ ηαζ 

απυ ιία ζεζνά ηνίζεςκ, χζηε κα θηάζεζ ζηδκ πθήνδ ακάπηολδ ημο Δβχ ηαηά ηδκ 

εκδθζηίςζδ. 

Ζ δζά αίμο ακάπηολδ είκαζ ιία δζαδζηαζία δ μπμία δζανηεί ζε υθδ ηδκ δζάνηεζα ηδξ 

γςήξ, μδδβεί ζε αθθαβέξ πμθθχκ ηαηεοεφκζεςκ, αθέπεζ ηδκ ακάπηολδ ςξ αφλδζδ 

(ακάπηολδ) αθθά ηαζ ςξ ιείςζδ (οπμπχνδζδ), παναηηδνίγεηαζ απυ δζαημιζηή 

πθαζηζηυηδηα δ μπμία ζπεηίγεηαζ ιε ηζξ ζοκεήηεξ ηδξ γςήξ ηαζ ιε ηζξ ειπεζνίεξ ημο 

οπμηεζιέκμο ηαζ εκηάζζεηαζ ζζημνζηά ηαζ ημζκςκζημ-πμθζηζζιζηά ζηζξ ζοκεήηεξ μζ 

μπμίεξ επζηναημφκ. Ζ ζημπζά ηδξ δζά αίμο ακάπηολδξ απμννίπηεζ ηδκ έκκμζα ηδξ 

«εκδθζηίςζδξ», δ μπμία πενζθαιαάκεζ ηαηά ηάπμζμκ ηνυπμ ηδκ άπμρδ υηζ ηάπμζμξ είκαζ 

«ήδδ ιεβάθμξ ηαζ έημζιμξ ηαζ μθμηθδνςιέκμξ». Ακηίεεηα δέπεηαζ ιία ενιδκεία δ 



Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηψλ Σεχρνο 1:  ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

ΔΑΗΣΤ - Σνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΣΔΚ) 460/488 

μπμία εεςνεί ηδκ εκδθζηίςζδ ςξ ηαηά αάζδ παναηηδνζγυιεκδ απυ βκςζηζηέξ, 

ροπμθμβζηέξ ηαζ αζμθμβζηέξ αθθαβέξ. 

Γφμ ιμκηέθα πνμαάθθμκηαζ ζπεηζηά βζα ηδκ ιεθέηδ ηδξ ακάπηολδξ ηςκ εκδθίηςκ: α. 

ημ ιμκηέθμ ηςκ θάζεςκ ηαζ α. ημ ιμκηέθμ ηδξ δζαδζηαζίαξ. Σμ ιμκηέθμ ηςκ θάζεςκ 

επζηεκηνχκεηαζ ζε ιεηααμθέξ μζ μπμίεξ είκαζ πενζμδζηέξ ηαζ ειθακίγμκηαζ ζε 

ζοβηεηνζιέκεξ πενζυδμοξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ γςήξ ηςκ εκδθίηςκ. Έιθαζδ δίκεηαζ 

ζε ιεηααμθέξ μζ μπμίεξ πανμοζζάγμκηαζ ζε ζοβηεηνζιέκεξ δθζηζαηέξ θάζεζξ ηαζ μζ 

μπμίεξ επζηνέπμοκ κα πνμαάθεζ ιία κέα ιμνθή ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημο ακενχπμο. 

φιθςκα ιε ημ ιμκηέθμ αοηυ δ Φοπμθμβία ηςκ εκδθίηςκ πενζβνάθεζ ηζξ ιεηααμθέξ 

αοηέξ ηαηά δθζηζαηέξ ααειίδεξ βεκζηά ηαζ δζαημιζηά. Σμ ιμκηέθμ ηςκ θάζεςκ 

ζηδνίγεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ δ ημζκςκζηέξ ζοκεήηεξ (social settings) εκεαννφκμοκ ημοξ 

εκδθίημοξ κα πνμπςνήζμοκ ιέζα απυ ηδκ γςή ηαηά ηνυπμοξ πανυιμζμοξ ηαζ 

αημθμοεχκηαξ ιία ζοβηεηνζιέκδ ζεζνά. Κάεε πενίμδμξ ηαζ ηάεε θάζδ έπεζ 

ζοβηεηνζιέκα ηαεήημκηα κα επζηεθέζεζ. Π.π. ηα ηαεήημκηα ηςκ εζημζάνδδςκ 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ αοημζοκηήνδζδ, ηδκ ακελανηδζία απυ ηδκ μζημβέκεζα ηαζ ηδκ 

πνμζηυθθδζδ ζε ζοκμιδθίημοξ (απμιάηνοκζδ απυ ημκ πνμζακαημθζζιυ ζηδκ 

μζημβέκεζα). Οζ ηνζακηάνδδεξ ακηίεεηα («ζηαεενμπμίδζδ ηςκ ηνζάκηα») δζαηνίκμκηαζ 

βζα ηδκ αοημηαηεφεοκζδ ηαζ ηδκ πνμζηυθθδζδ ζε μζημβεκεζαηά ζπήιαηα.  

Δκχ ημ ιμκηέθμ ηςκ θάζεςκ πενζβνάθεζ αθθαβέξ μζ μπμίεξ ανίζημκηαζ ζηδκ αάζδ 

ηδξ αζμθμβζηήξ ςνίιακζδξ, ημ ιμκηέθμ ηδξ δζαδζηαζίαξ παίνκεζ οπυρδ ημο ηδκ 

εζςηενζηή ακάπηολδ, δ μπμία ζζμπεδχκεζ ηζξ θάζεζξ ηαζ ημκίγεζ ηδκ ζηαεενή πμνεία 

ακάπηολδξ. Με άθθα θυβζα ημ ιμκηέθμ ηδξ δζαδζηαζίαξ πενζβνάθεζ δζαημιζηά ηδκ 

ακάπηολδ ςξ έκα ζοκεπέξ, ημ μπμίμ δεκ ζπεηίγεηαζ ιε ζοβηεηνζιέκδ δθζηία. 

Πζμ ζδιακηζηέξ είκαζ αεααίςξ μζ ιεηααμθέξ ζηζξ κμδηζηέξ ζηακυηδηεξ ηςκ εκδθίηςκ, 

δζυηζ δ δζενεφκδζδ ηςκ ιεηααμθχκ αοηχκ είκαζ πμθφ ααζζηή βζα ηδκ εειεθίςζδ ηδξ 

επζιυνθςζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. Ο D. Wechsler έβναθε ημ 1958 υηζ "ζφιθςκα ιε ηα 

ενεοκδηζηά δεδμιέκα μζ πενζζζυηενεξ ζηακυηδηεξ ημο ακενχπμο ανπίγμοκ ζηδκ δθζηία 

απυ 18 ιέπνζ 25 κα ιεζχκμκηαζ ζηαδζαηά". Ο ίδζμξ ςζηυζμ ημπμεεημφζε ηδκ απυημιδ 

ιείςζδ ηςκ επζδυζεςκ ηςκ αηυιςκ ζηα ηεζη κμδιμζφκδξ πμθφ ανβυηενα, ζηδκ δθζηία 

ηςκ 60-70 πνυκςκ.  

Χξ πνμξ ηζξ ιεηααμθέξ ηςκ κμδηζηχκ ζηακμηήηςκ ηςκ αηυιςκ ιε ηδκ πνυμδμ ηδξ 

δθζηίαξ μζ παθαζυηενεξ ένεοκεξ πανμοζίαγακ έκα ζμαανυ ιεεμδμθμβζηυ θάεμξ: 
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οκέηνζκακ ζε ιία δεδμιέκδ πνμκζηή ζηζβιή (ζοβπνμκζηά) δζαθμνεηζηέξ μιάδεξ 

δθζηζχκ ηαζ έδζκακ ζοκήεςξ ημοξ ιέζμοξ υνμοξ ηςκ επζδυζεςκ ιε έκα ζπεδζάβναιια. 

Σα άημια υιςξ ηςκ 30, ηςκ 40 ηαζ ηςκ 70 πνυκςκ ζε ιία δεδμιέκδ πνμκζηή ζηζβιή δεκ 

δζαθένμοκ ιυκμκ ςξ πνμξ ηδκ δθζηία, αθθά ακήημοκ ζε δζαθμνεηζηέξ βεκεέξ ιε 

δζαθμνεηζηέξ ειπεζνίεξ ηαζ δζαθμνεηζηά ημζκςκζηά ηαζ πμθζηζζιζηά ενεείζιαηα. ηζξ 

δζαθμνέξ κμδιμζφκδξ ακάιεζα ζε δζάθμνεξ βεκεέξ παίγμοκ αζθαθχξ έκακ νυθμ 

δζαθμνέξ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ζηδκ επαββεθιαηζηή ηαηάνηζζδ. Σζξ δζαθμνέξ αοηέξ 

ιπμνμφιε κα ηζξ ελμοδεηενχζμοιε, υηακ ελεηάζμοιε ημ ίδζμ οπμηείιεκμ ζε δζάθμνα 

ζηάδζα ηδξ γςήξ ημο (δζαπνμκζηά).  

Οζ εζδζημί πζζηεφμοκ ζήιενα υηζ δ δθζηία πνέπεζ κα εεςνείηαζ ςξ έκαξ απυ πμθθμφξ 

πανάβμκηεξ, υπςξ ημ επίπεδμ εηπαίδεοζδξ, δ επαββεθιαηζηή δναζηδνζυηδηα, δ οβεία 

ηθπ., μζ μπμίμζ ηαεμνίγμοκ απυ ημζκμφ ημ επίπεδμ ηαζ ηζξ ιεηααμθέξ ηδξ κμδιμζφκδξ. 

ηα πθαίζζα ιάθζζηα ιίαξ δζαπνμκζηήξ ένεοκαξ ιε δείβια οπμηείιεκα άκς ηςκ 60 εηχκ 

επζπεζνήεδηε μ ηαεμνζζιυξ ηδξ ζπεηζηήξ ζδιαζίαξ ιενζηχκ απυ αοημφξ ημοξ 

πανάβμκηεξ. φιθςκα ιε ηα δεδμιέκα ηδξ ένεοκαξ θζβυηενμ απυ 5% ηδξ δζαηφιακζδξ 

ηδξ κμδιμζφκδξ ιπμνεί κα ελδβδεεί ιε αάζδ ηδκ δθζηία, εκχ 20% πενίπμο ιε αάζδ ημ 

επίπεδμ εηπαίδεοζδξ ηαζ έκα άθθμ 20% ιε αάζδ ημ επάββεθια ηαζ έκα 10% ιε αάζδ 

ηδκ οβεία ηςκ οπμηεζιέκςκ. 

φιθςκα ιε ζφβπνμκεξ εεςνήζεζξ βζα ηδκ ιάεδζδ εκδθίηςκ ηαζ  ζδζαίηενα βζα ηδκ 

επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ μ ιακεάκςκ δέπεηαζ πθδνμθμνίεξ απυ εζςηενζηέξ ηαζ 

απυ ελςηενζηέξ πδβέξ. Ζ πμζηζθία ηαζ δ αηνίαεζα ηςκ πθδνμθμνζχκ αοηχκ ελανηχκηαζ 

απυ ηδκ μλφηδηα ηςκ αζζεδηήνζςκ μνβάκςκ ημο, απυ ηδκ εζηίαζδ ηδξ πνμζμπήξ ηαεχξ 

ηαζ απυ πνμζςπζηέξ πνμζδμηίεξ. Διιέζςξ επδνεάγμκηαζ επίζδξ απυ ηδκ θοζζηή ηαζ 

ζοκαζζεδιαηζηή ημο ηαηάζηαζδ, ηα βκςζηζηά ζηοθ ηαζ πνμδβμφιεκεξ βκχζεζξ. 

Δκκμείηαζ υηζ βίκεηαζ ιία επζθμβή πθδνμθμνζχκ απυ ηδκ πθεονά ημο ιακεάκμκημξ, 

ακελάνηδηα απυ ηδκ πμζυηδηα ηαζ ηδκ πμζυηδηα ηςκ πθδνμθμνζχκ μζ μπμίεξ είκαζ 

δζαεέζζιεξ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ αοηυ πμο ιαεαίκεζ μ επζιμνθμφιεκμξ δεκ είκαζ 

μπςζδήπμηε ημ ίδζμ ιε αοηυ ημ μπμίμ δζδάζηεζ μ επζιμνθςηήξ.  

Ζ δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ ηαζ ηδξ επζιυνθςζδξ ζοκεπίγεηαζ ζε ιζα δεφηενδ θάζδ 

ιε ηδκ απυδμζδ απυ ηδκ πθεονά ημο οπμηεζιέκμο ζδιαζίαξ ηαζ αλίαξ ζηδκ ηάεε 

πθδνμθμνία. ηδκ ζδιαζζμδυηδζδ ηαζ ζηδκ αλζμθυβδζδ αοηή ζδζαίηενμ νυθμ παίγμοκ 

ηυζμ ημ πνμζςπζηυ ζφζηδια αλζχκ ημο αηυιμο υζμ ηαζ ημ ακάθμβμ ζενανπζηυ ζφζηδια 

αλζχκ ηδξ ημζκςκίαξ ιέζα ζηδκ μπμία γεζ. ηδκ θάζδ αοηή δδθ. μζ πθδνμθμνίεξ, 
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εθυζμκ αλζμθμβδεμφκ ςξ πνήζζιεξ, αλζμπμζμφκηαζ ζηα πθαίζζα δζάθμνςκ βκςζηζηχκ 

δναζηδνζμηήηςκ, υπςξ π.π. ακάθοζδ, ζφβηνζζδ, εθεφνεζδ ηαζ μνβάκςζδ. Σμ 

απμηέθεζια αοηχκ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ είκαζ δ ακάπηολδ εκυξ πνμζςπζημφ 

ζοζηήιαημξ ιε αάζδ ημ μπμίμ ημ άημιμ απμδίδεζ ζδιαζία ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ηαζ 

ηαηαζηνχκεζ ζηναηδβζηέξ δνάζδξ. Σμ ζφζηδια αοηυ είκαζ εοέθζηημ, δοκαιζηυ ηαζ 

ακμζπηυ ζε δζανηείξ αθθαβέξ.  

Δπεζδή υιςξ δ ιάεδζδ είκαζ δζαδναζηζηή ηαζ ημζκςκζηή, ημ οπμηείιεκμ ιαεαίκεζ 

ζοκήεςξ ζηα πθαίζζα ηςκ δζαπνμζςπζηχκ ζπέζεχκ ημο ιε άθθα άημια, π.π. ιε ημκ 

επζιμνθςηή ηαζ ημοξ άθθμοξ επζιμνθμφιεκμοξ. Με άθθα θυβζα ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ 

ιάεδζδξ ημο αηυιμο ιπμνμφκ κα ζοιιεηέπμοκ ηαζ μζ άθθμζ ηαζ ηαοηυπνμκα μ ηαεέκαξ 

κα αλζμθμβείηαζ ηαζ κα επακαηνμθμδμηείηαζ απυ άθθμοξ. Πνμτπυεεζδ αεααίςξ 

θεζημονβίαξ ηδξ δζαδζηαζίαξ αοηήξ απμηεθεί δ επζημζκςκία ηαζ δ εηαηένςεεκ 

ηαηακυδζδ ηςκ πνμζδμηζχκ ημο άθθμο. 

Ζ επελενβαζία ηςκ πθδνμθμνζχκ ηέθμξ εηαάθθεζ ζηδκ θήρδ απμθάζεςκ απυ ημ 

άημιμ, μζ μπμίεξ άθθμηε είκαζ ζοκεζδδηέξ ηαζ άθθμηε υπζ. ηδκ ζοκέπεζα ημ άημιμ 

εκενβεί ζφιθςκα ιε ηζξ απμθάζεζξ ηζξ μπμίεξ έθααε ηαζ δέπεηαζ επακαηνμθμδυηδζδ 

είηε απυ ημκ εαοηυ ημο είηε απυ άθθμοξ βζα ημ απμηέθεζια ηςκ εκενβεζχκ ηαζ ηςκ 

δναζηδνζμηήηςκ ημο.  

Ακ ζοκμρίζεζ ηακείξ ηα ενεοκδηζηά δεδμιέκα, εα δζαπζζηχζεζ υηζ εκζζπφμοκ ηδκ 

άπμρδ υηζ μζ εκήθζημζ ηαζ άνα μζ επζιμνθμφιεκμζ εηπαζδεοηζημί έπμοκ ιεβαθφηενεξ 

δοκαηυηδηεξ ιάεδζδξ απυ υ,ηζ πζζηεφαιε ιέπνζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα. Αιθζζαδηείηαζ 

επίζδξ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ δ άπμρδ υηζ ζοκ ης πνυκς ελαζεεκίγεζ δ δοκαηυηδηα 

ιάεδζδξ ηαζ υηζ ιυκμκ μζ έθδαμζ ανίζημκηαζ ζημ φρζζημ ζδιείμ ηδξ ηαιπφθδξ 

ιάεδζδξ. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά μζ δζαπζζηχζεζξ αοηέξ δεκ πνέπεζ κα ιαξ μδδβήζμοκ 

ζημ θάεμξ κα πενζπέζμοιε ζε ιία ακεπίηνεπηδ αζζζμδμλία υηζ μζ δοκαηυηδηεξ ιάεδζδξ 

ηςκ εκδθίηςκ δεκ έπμοκ υνζα, δζυηζ ιία ηέημζα άπμρδ δεκ ακηαπμηνίκεηαζ ηαζ δεκ 

ζηδνίγεηαζ ζηα δεδμιέκα ηδξ ένεοκαξ.  

Ζ ένεοκα ιάθζζηα ιαξ έπεζ αμδεήζεζ ηαηά ηνυπμκ απμηεθεζιαηζηυ, χζηε κα 

εκημπίζμοιε ηζξ πενζμπέξ ζηζξ μπμίεξ μζ εκήθζημζ ακηζιεηςπίγμοκ ζδζαίηενα πνμαθήιαηα 

ιάεδζδξ. Γζα αοηυ ιαξ είκαζ βκςζηέξ ζήιενα μζ ηονζυηενεξ δοζημθίεξ ιάεδζδξ 

εκδθίηςκ, μζ μπμίεξ ιπμνμφκ κα ακήημοκ ζηδκ βκςζηζηή (ακηίθδρδ, ικήιδ, ζηέρδ), 
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ζηδκ ζοκαζζεδιαηζηή (ζηάζεζξ ηαζ αλίεξ, ηίκδηνα ηαζ αοημεζηυκα) ηαζ ζηδκ ημζκςκζηή 

πενζμπή (ημζκςκζημί νυθμζ ηαζ ημζκςκζηά ζηενευηοπα).  

Ζ πμθφ βκςζηή "αηαιρία" ηςκ δθζηζςιέκςκ μθείθεηαζ ηαηά ιεβάθμ ιένμξ ζηδκ 

επίδναζδ ηέημζςκ παναβυκηςκ. Δπεζδή μζ δθζηζςιέκμζ έπμοκ δζαιμνθςιέκεξ ήδδ 

βκςζηζηέξ δμιέξ ηαζ ζοιπενζθμνζηέξ ηαηηζηέξ ακηζιεηχπζζδξ δζάθμνςκ βεβμκυηςκ, 

πνμζπαεμφκ θοζζηά κα ακαεεςνήζμοκ ηαζ κα ακαδζαιμνθχζμοκ αοηά ηα πθαίζζα. 

Γοζηοπχξ υιςξ αοηά ηα μπμία ήδδ βκςνίγμοκ ιπμνμφκ εφημθα κα πανειαθδεμφκ ζηδκ 

εηιάεδζδ κέμο οθζημφ. Γζα αοηυ μζ δθζηζςιέκμζ πνεζάγμκηαζ πενζζζυηενδ αμήεεζα απυ 

υ,ηζ μζ κέμζ ζηδκ έκηαλδ κέςκ πθδνμθμνζχκ ηαζ ζηδκ απμθοβή αηαηάθθδθςκ 

πνμζεββίζεςκ ηαηά ηδκ δζαιυνθςζδ κέςκ δμιχκ, έηζζ χζηε κα ιδκ πανειαάθθμκηαζ 

ζηδκ θεζημονβία ηςκ παθαζχκ.  

ηδκ ζοκαζζεδιαηζηή πενζμπή μζ ροπμθμβζηέξ δοζημθίεξ πνμένπμκηαζ ηονίςξ απυ 

ημ βεβμκυξ υηζ ζηζξ ζφβπνμκεξ ημζκςκίεξ θεζημονβεί ημ ζηενευηοπμ ζφιθςκα ιε ημ 

μπμίμ μζ δθζηζςιέκμζ είκαζ ζε ιεβάθμ ααειυ ακίηακμζ κα ιάεμοκ ("ηχνα ζηα βενάιαηα 

ιάεε βένμ βνάιιαηα"). Δίκαζ βκςζηυ υηζ ζηα πθαίζζα ηδξ ημζκςκζημπμίδζδξ μζ 

άκενςπμζ ιαεαίκμοκ δζάθμνμοξ νυθμοξ, δ άζηδζδ ηςκ μπμίςκ επζηνέπεζ ζηα 

οπμηείιεκα κα πνμζανιυγμοκ ακάθμβα ηδκ ζοιπενζθμνά ημοξ, έηζζ χζηε κα ιπμνμφκ 

κα γήζμοκ πςνίξ πνμαθήιαηα ζηδκ ζοβηεηνζιέκδ ημζκςκία. Όζηενα απυ αοηά δεκ 

πνμηαθεί ηαηάπθδλδ ημ βεβμκυξ υηζ πμθθμί δθζηζςιέκμζ απμδέπμκηαζ ημ παναπάκς 

ζηενευηοπμ ηαζ εεςνμφκ ημκ εαοηυ ημοξ ςξ ακίηακμοξ κα ιάεμοκ.  

Γζα αοηυκ ημκ θυβμ ελάθθμο ημκίγεηαζ ζπεηζηχξ υηζ πνέπεζ κα πανέπμκηαζ ζζπονά 

ηίκδηνα ιάεδζδξ, πνμηεζιέκμο κα ελαζθαθζζεεί δ ζοιιεημπή ηςκ εκδθίηςκ ζε ηοπζηέξ 

δζαδζηαζίεξ εηπαίδεοζδξ. Απυ ζπεηζηέξ δζενεοκήζεζξ πνμηφπηεζ υηζ ηα ζζπονυηενα 

ηίκδηνα ηαζ πανάθθδθα μζ ζδιακηζηυηενμζ θυβμζ ζοιιεημπήξ είκαζ δ αοημακάπηολδ, δ 

δδιζμονβία ημζκςκζηχκ ζπέζεςκ ηαζ επαθχκ, δ απμθοβή ηδξ πθήλδξ ηαζ ηδξ ακίαξ, δ 

πνυεεζδ κα εοπανζζηήζμοκ άθθμοξ ηθπ. Σα ζοκδεέζηενα ηαζ ζζπονυηενα ηίκδηνα 

ςζηυζμ είκαζ ζοκήεςξ ελςηενζηά ηαζ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ απυηηδζδ βκχζεςκ ηαζ 

δελζμηήηςκ απαναίηδηςκ βζα ηδκ επαββεθιαηζηή ημοξ ακέθζλδ. Απυ ενεοκδηζηά 

δεδμιέκα πνμηφπηεζ υηζ πενίπμο ηαηά ημ ήιζζο ηςκ πενζπηχζεςκ αοηά είκαζ ηα 

ηίκδηνα ηα μπμία μδδβμφκ ημοξ εκδθίημοξ ζε ηοπζηέξ ιμνθέξ ιάεδζδξ ηαζ 

εηπαίδεοζδξ.  
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φιθςκα ιε ηα παναπάκς μζ πνμζδζμνζζηζημί πανάβμκηεξ ηδξ απμηεθεζιαηζηήξ 

επζιυνθςζδξ εηπαζδεοηζηχκ, ζφιθςκα ιε ηζξ ανπέξ ηδξ ιάεδζδξ εκδθίηςκ, είκαζ 

α. δ ροπζηή ηαηάζηαζδ, 

α. δ αοημεζηυκα, 

β. δ αζμθμβζηή δθζηία, 

δ. δ οβεία, 

ε. μ πνμζηζζιυξ, 

ζη. μζ ιαεδζζαηέξ ηεπκζηέξ, 

γ. ημ ιαεδζζαηυ πενζαάθθμκ, 

δ. δ ζπμθζηή ιυνθςζδ (ηαζ ιάθζζηα υπζ ιυκμκ ημ ηοπζηυ εκδεζηηζηυ, αθθά 

βεκζηυηενα μζ ζπμθζηέξ ειπεζνίεξ),  

ε. ημ επάββεθια (επαθή ιε ακηζηείιεκα, ιε ακενχπμοξ ή ιε ηείιεκα), 

ζ. ηα πνυζςπα ακαθμνάξ (ηα μπμία πνμζθένμοκ υπζ ιυκμκ έηηαζδ αθθά ηαζ πμζηζθία 

ενεεζζιάηςκ),  

ζα. ηα εκδζαθένμκηα εθεφεενμο πνυκμο, 

ζα. δ άζηδζδ, 

ζβ. μζ πενζζηάζεζξ εθανιμβήξ, 

ζδ. ηα βκςζηζηά εκδζαθένμκηα, 

ζε. ηα ζπέδζα βζα ημ ιέθθμκ, 

ζζη. ημ ημζκςκζηυ ζηνχια (ηνυπμξ γςήξ, ζοκήεεζεξ, βμφζηα, εκδζαθένμκηα), 

ζγ. μζ ημζκςκζηέξ αλίεξ, 

ζδ. ηα ιέζα ιαγζηήξ εκδιένςζδξ (ηα μπμία πνμζθένμοκ ενεείζιαηα, αθθά ηαζ 

μδδβμφκ ζηδκ παεδηζηυηδηα), 

ζε. μζ ημζκςκζηέξ ιεηααμθέξ η.ά.π. 
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8. Πξνηεηλόκελα ζπλνδεπηηθά θύιια εξγαζίαο θαη 
πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο. 

 

Φύιιν εξγαζίαο  
 

ογήηδζδ ηαηά γεφβδ ή ηαηά ιζηνέξ μιάδεξ ηαζ επάκμδμξ ζε ζογήηδζδ ζηδκ μθμιέθεζα 

ιε αάζδ ηα παναηάης εέιαηα: 

ΔΔ – Ονμθμβία. 

Γζαζηάζεζξ ηαζ θεζημονβίεξ ηδξ ΔΔ. 

Υαναηηδνζζηζηά ηδξ ΔΔ.  

Βαζζηέξ ανπέξ ηδξ ΔΔ.  

ημπμί ηδξ ΔΔ  

Ζ επζζηήιδ ηδξ ΔΔ.  

Ηζημνζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ πνμτπμεέζεζξ ηδξ ΔΔ.  

φβπνμκεξ ελεθίλεζξ ηδξ ΔΔ.  

Φμνείξ ηαζ ζδνφιαηα ΔΔ ζηδκ Δθθάδα 

Ο νυθμξ ημο επζιμνθςηή ΔΔΑλζμθυβδζδ ηδξ ΔΔ 

 

Eλδερόκελεο επεθηάζεηο 

Δονςπασηή Έκςζδ  ηαζ ΔΔ, ΔΔ ηαηάνηζζδ, ΔΔ ηαζ απαζπμθδζζιυηδηα, ΔΔ ηαζ 

παβημζιζμπμίδζδ, Μπμθχκζα ηαζ ΔΔ 

 

 

9. Βηβιηνγξαθία – Αλαθνξέο  - πξόζζεην πιηθό 

 

Δθεφεενμ Ακμζπηυ Πακεπζζηήιζμ (επζι., 1999). Δηπαίδεοζδ Δκδθίηςκ. Πάηνα, ΔΑΠ 

Πνυηεζηαζ βζα ημ ααζζηυ οθζηυ, ημ μπμίμ ζοκμδεφεζ ηα ιαεήιαηα ηδξ μιχκοιδξ 

εειαηζηήξ εκυηδηαξ ζημ ΔΑΠ. οββναθείξ ημο είκαζ δζάθμνμζ δζδάζημκηεξ ζημ ΔΑΠ. 

Σμ οθζηυ απμηεθείηαζ απυ πέκηε ηυιμοξ, α. Σμ πεδίμ, μζ ανπέξ ιάεδζδξ, μζ ζοκηεθεζηέξ, 

α. Κμζκςκζηή ηαζ μζημκμιζηή θεζημονβία, β. πεδζαζιυξ, μνβάκςζδ ηαζ αλζμθυβδζδ 

πνμβναιιάηςκ, δ. Δηπαζδεοηζηέξ ιέεμδμζ, μιάδεξ εηπαζδεομιέκςκ ηαζ ε. ρεζξ ηδξ 

πναβιαηζηυηδηαξ.   

 

Jarvis, P. (2004). οκεπζγόιεκδ εηπαίδεοζδ ηαζ ηαηάνηζζδ. Θεςνία ηαζ πνάλδ. Μηθν. 

Α. Μακζάηδ. Αεήκα , Μεηαίπιζμ 
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Πνυηεζηαζ βζα έκα απυ ηα πζμ πνυζθαηα ηαζ πζμ μθμηθδνςιέκα ένβα ημο «βημονμφ» 

ηδξ ΔΔ δζεεκχξ. Σμ αζαθίμ απμηεθεί ααζζηυ αμήεδια βζα ηάεε αζπμθμφιεκμ ιε ημ εέια 

ηδξ ΔΔ  

 

Καράθδξ, Α., & Παπαζηαιάηδξ, Α. (2000-2). Δηπαίδεοζδ εκδθίηςκ. Θεζζαθμκίηδ, 

εηδυζεζξ Πακεπζζηδιίμο Μαηεδμκίαξ 

Πνυηεζηαζ βζα πακεπζζηδιζαηέξ παναδυζεζξ, μζ μπμίεξ ζοκμδέομοκ ηα ιαεήιαηα ηςκ 

ζοββναθέςκ. Σμ ένβμ πενζέπεζ ηνία ηεφπδ, α. Γεκζηά εζζαβςβζηά εέιαηα, α. Γζδαηηζηή 

εκδθίηςκ ηαζ β. πεδζαζιυξ ηαζ ακάπηολδ πνμβναιιάηςκ ΔΔ.  

 

Κεθπακίδδξ, Μ. & Βνοκζχηδ, Κ. (2004). Γζά αίμο ιάεδζδ: Κμζκςκζηέξ πνμϋπμεέζεζξ 

ηαζ θεζημονβίεξ, δεδμιέκα, δζαπζζηώζεζξ. Αεήκα, Δθθδκζηά Γνάιιαηα 

Οζ ζοββναθείξ ζηδνίγμκηαζ ζε ζημζπεία ηαζ δεδμιέκα απυ ηδκ Γενιακία, 

εειεθζχκμοκ ςζηυζμ πεζζηζηά ηδκ ακαβηαζυηδηα ηαζ ηδκ ζδιαζία ηδξ ΔΔ ζε ηάεε 

πχνα. 

 

Κυηημξ, Α. (2005). Δηπαίδεοζδ εκδθίηςκ. Ακζπκεύμκηαξ ημ πεδίμ. Αεήκαξ, 

Μεηαίπιζμ 

Γναιιέκμ απυ έκακ απυ ημοξ πθέμκ εζδζημφξ ζημ ακηζηείιεκμ, ημ αζαθίμ απμηεθεί 

εζζαβςβζηυ αμήεδια ηαζ αζπμθείηαζ ιε εεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ ηδξ ΔΔ ιε ηα 

παναηηδνζζηζηά ηςκ εκήθζηςκ εηπαζδεομιέκςκ ηαζ ιε ημοξ εηπαζδεοηέξ εκδθίηςκ ζηδκ 

Δθθάδα. 

 

Βενβίδδξ, Γ. (επζι. 2003). Δηπαίδεοζδ εκδθίηςκ. οιαμθή ζηδκ ελεζδίηεοζδ 

ζηεθεπώκ ηαζ εηπαζδεοηώκ. Αεήκα, Δθθδκζηά Γνάιιαηα  

Έκα απυ ηα πθέμκ ααζζηά ένβα βζα ηδκ εηπαίδεοζδ εκδθίηςκ. 

 

Knowles, Μ. (1980). The Modern Practice of Adult Education. Chicago, Association 

Press.  
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Πνυηεζηαζ βζα έκα απυ ηα πζμ βκςζηά ηαζ ααζζηά αζαθία βζα ηδκ ΔΔ. ημ αζαθίμ αοηυ 

δ ΔΔ ελεηάγεηαζ οπυ ημ πνίζια ηδξ Ακδναβςβζηήξ, δ μπμία εηπνμζςπείηαζ δζεεκχξ απυ 

ημκ Knowles. 

 

Υαηγδπακαβζχημο, Π. (2001). Ζ επζιόνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηώκ. Εδηήιαηα 

μνβάκςζδξ, ζπεδζαζιμύ ηαζ αλζμθόβδζδξ. Αεήκα, Σοπςεήης 

Πνυηεζηαζ βζα έκα ζφκημιμ ηαθυ αζαθίμ, ημ μπμίμ είβεζ ηα ηονζυηενα ζπεηζηά 

εέιαηα. 

 

Βθ. επίζδξ  

Κμζιυπμοθμξ, Α. (1980). ημζπεία Φοπμθμβίαξ ηαζ Ακενςπαβςβζηήξ ηδξ ώνζιδξ 

δθζηίαξ. Πάηνα, έηδμζδ ημο ζοββναθέα 

Kςζηανίδμο-Δοηθείδδ, A. (επζι.) (1999). Θέιαηα Γδνμροπμθμβίαξ ηαζ 

Γενμκημθμβίαξ. Αεήκα, Δθθδκζηά Γνάιιαηα 

Illeris, K. (2002). The three Dimensions of Learning. Roskilde, Roskilde Uinversity 

Press  

 

Δπίζδξ μζ εηδυζεζξ «Μεηαίπιζμ» έπμοκ ακαθάαεζ ηδκ ιεηάθναζδ ηαζ έηδμζδ ηδξ 

ζεζνάξ «εηπαίδεοζδ εκδθίηςκ» ιε επζζηδιμκζηυ οπεφεοκμ ημκ Αθ. Κυηημ.  

 

Ιζηνζειίδεο ζρεηηθέο κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

 

Δεκζηυ Κέκηνμ Πζζημπμίδζδξ οκεπζγυιεκδξ Δπαββεθιαηζηήξ Καηάνηζζδξ 

(Δ.ΚΔ.ΠΗ.) 

http://www.ekepis.gr/main/ 

Δθθδκζηυξ φκδεζιμξ Δηαζνεζχκ Κέκηνςκ Δπαββεθιαηζηήξ Καηάνηζζδξ 

(ΔΛ..Δ.Κ.Δ.Κ.) 

http://www.elsekek.gr/ 

http://www.elsekek.gr/
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Ονβακζζιυξ Απαζπυθδζδξ Δνβαηζημφ Γοκαιζημφ (Ο.Α.Δ.Γ.) 

http://www.oaed.gr/ 

 

Δπαββεθιαηζηή Καηάνηζζδ Α.Δ. 

http://www.ep-katartisi.gr/ 

 

Παναηδνδηήνζμ Απαζπυθδζδξ – Δνεοκδηζηή Πθδνμθμνζηή Α.Δ. (Π.Α.Δ.Π. Α.Δ.) 

http://www.paep.org.gr/ 

 

Δεκζηυ Κέκηνμ Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ ηαζ Αοημδζμίηδζδξ (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.) 

http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php?lang=el 

 

Γεκζηή Γναιιαηεία Δηπαίδεοζδξ Δκδθίηςκ 

http://www.gsae.edu.gr/ 

 

Ηκζηζημφημ Γζανημφξ Δηπαίδεοζδξ Δκδθίηςκ (Η.Γ.ΔΚ.Δ.) 

http://www.ideke.edu.gr/ 

 

πμθεία Γεφηενδξ Δοηαζνίαξ (.Γ.Δ.) 

http://www.ideke.edu.gr/sde/ 

 

Κέκηνα Δηπαίδεοζδξ Δκδθίηςκ (Κ.Δ.Δ.) 

http://kee.ideke.edu.gr/ 

 

Κέκηνμ Δηπαίδεοζδξ Δπζιυνθςζδξ Δκδθίηςκ απυ Απυζηαζδ (Κ.Δ.Δ.ΔΝ.ΑΠ.) 

http://www.oaed.gr/
http://www.ep-katartisi.gr/
http://www.paep.org.gr/
http://www.gsae.edu.gr/
http://www.ideke.edu.gr/
http://www.ideke.edu.gr/sde/
http://kee.ideke.edu.gr/
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http://www.keeenap.gr/keeenap/ 

 

Ονβακζζιυξ Δπαββεθιαηζηήξ Δηπαίδεοζδξ ηαζ Καηάνηζζδξ (Ο.Δ.Δ.Κ.) 

http://www.oeek.gr/ 

 

Δονςπασηυ Κέκηνμ βζα ηδκ Ακάπηολδ ηδξ Δπαββεθιαηζηήξ Καηάνηζζδξ (CEDEFOP) 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/ 

 

Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια Δηπαίδεοζδξ ηαζ Ανπζηήξ Δπαββεθιαηζηήξ Καηάνηζζδξ 

(Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ.) 

http://www.epeaek.gr/epeaek/el/index.html 

 

Δθθδκζηυ Ακμζηηυ Πακεπζζηήιζμ (Δ.Α.Π.) 

http://www.eap.gr/ 

 

Δπζζηδιμκζηή Έκςζδ Δηπαίδεοζδξ Δκδθίηςκ 

http://www.adulteduc.gr/001/index.php?option=com_content&view=section&layout

=blog&id=4&Itemid=1 

 

 

10. Λνηπά (άιια, κε θαηεγνξηνπνηήζηκα ζηνηρεία) 

οκεπζγυιεκδ εηπαίδεοζδ, ζοκεπήξ εηπαίδεοζδ, επακαθαιαακυιεκδ εηπαίδεοζδ, δζά αίμο 

εηπαίδεοζδ, Ακδναβςβζηή, πζζημπμίδζδ. 

Γζα ιζα πνχηδ ζμαανή εκαζπυθδζδ ιε ημ εέια πνμηεναζυηδηα πνέπεζ κα δμεεί ζηδκ ακάβκςζδ 

ημο αζαθίμο ημο P. Jarvis ηαζ ιζα πενζήβδζδ ζημκ ζζημπχνμ ημο ΗΓΔΚΔ. 

http://www.keeenap.gr/keeenap/
http://www.oeek.gr/
http://www.eap.gr/
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ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Β’ ΔΠΙΠΔΓΟΤ  
 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΥΡΗΔΙ ΣΩΝ ΣΠΔ 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜA ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ 
ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 
 

 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ  

ΔΝΟΣΖΣΑ 8: Μεζνδνινγία επηκόξθσζεο 

                            
8.7 έσο 8.9  ΥΔΓΗΑΖ-ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟΤ 

ΤΛΗΚΟΤ. ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 
ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΩΝ ΓΡΑΔΩΝ ΜΔ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΣΠΔ 

ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΘΑΡΡΤΝΖ ΣΩΝ 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΠΡΟΚΔΗΜΔΝΟΤ ΝΑ ΔΝΣΑΞΟΤΝ ΣΗ 
ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΣΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΖ.  ΒΑΗΚΑ 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΑΜΔΖ ΚΑΗ ΤΝΔΥΟΤ 
ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΖ-ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ 

 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ ΟΛΟΚΛΖΡΖ: 15 ώξεο 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ ΘΔΜΑΣΟ:  5 ώπερ  
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1. Σίηινο 

Μεζνδνινγία επηκόξθσζεο  
 

8.7 πεδίαζδ ηαζ παναβςβή ηαηάθθδθμο επζιμνθςηζημφ οθζημφ. Τθμπμίδζδ ηαζ 

αλζμθυβδζδ επζιμνθςηζηχκ δνάζεςκ ζπεηζηά ιε εέιαηα ηςκ ΣΠΔ ζηδκ εηπαίδεοζδ. 

8.8 Δκεάννοκζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πνμηεζιέκμο κα εκηάλμοκ ηζξ ΣΠΔ ζηδκ 

εηπαζδεοηζηή ημοξ πναηηζηή.  

8.9 Βαζζηά ζημζπεία δζαιυνθςζδξ άιεζδξ ηαζ ζοκεπμφξ επζημζκςκίαξ επζιμνθςηή-

εηπαζδεοηζηχκ 

 

2. Μνξθή θαη νξγάλσζε ηεο ελόηεηαο 

Ζ πανμφζα εκυηδηα πενζθαιαάκεζ ηζξ ελήξ οπμεκυηδηεξ: 

 

8.7 πεδίαζδ ηαζ παναβςβή ηαηάθθδθμο επζιμνθςηζημφ οθζημφ. Τθμπμίδζδ ηαζ 

αλζμθυβδζδ επζιμνθςηζηχκ δνάζεςκ ζπεηζηά ιε εέιαηα ηςκ ΣΠΔ ζηδκ εηπαίδεοζδ. 

8.8 Δκεάννοκζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πνμηεζιέκμο κα εκηάλμοκ ηζξ ΣΠΔ ζηδκ 

εηπαζδεοηζηή ημοξ πναηηζηή.  

8.9 Βαζζηά ζημζπεία δζαιυνθςζδξ άιεζδξ ηαζ ζοκεπμφξ επζημζκςκίαξ επζιμνθςηή-

εηπαζδεοηζηχκ 

 

Οζ οπμεκυηδηεξ αοηέξ ακηζιεηςπίγμκηαζ ιε εκζαίμ ηνυπμ (εκζαίμ ηείιεκμ), θυβς ημο υηζ, ηαη‘ 

μοζία, απμηεθμφκ έκα ζφκμθμ ανπχκ, εέζεςκ ηαζ αεθηίζηςκ πναηηζηχκ. Ζ εκζαία 

ακηζιεηχπζζδ δίκεζ, ζηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ, ιζα πζμ πθήνδ ηαζ πζμ απμηεθεζιαηζηή  

(απυ δζδαηηζηή ζημπζά) εεχνδζδ ημο εκ θυβς εέιαημξ. Σα ιάεδια πνμηείκεηαζ κα 

δζελάβεηαζ ςξ ιία εκαθθαβή εεςνδηζηήξ πανμοζίαζδξ, ζογήηδζδξ επζιένμοξ εειάηςκ, 

αλζμπμίδζδξ αζςιάηςκ ηςκ εηπαζδεομιέκςκ, επελενβαζία οπμεειάηςκ ιε εηαζνζηή ηαζ 

μιαδζηή ιμνθή, πμο εα βίκεηαζ ζηδκ ηάλδ, ηαζ πανμοζίαζδ ηαζ ζογήηδζδ ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ ζηδκ μθμιέθεζα ηδξ ηάλδξ. οζηήκεηαζ ζημκ δζδάζημκηα κα πανμοζζάγεζ 

ιζα ζφκημιδ εκυηδηα, κα δίκεζ ζε θςημηοπία (ή ιε πνμαμθή PowerPoint, ή ιε ηδκ 

οπμζηήνζλδ πνμεημζιαζιέκςκ ζζημζεθίδςκ) ζημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ημκ ζηεθεηυ ηδξ 

εκυηδηαξ, ιε αάζδ ημκ μπμίμ μζ ζοιιεηέπμκηεξ εα ζογδημφκ ακά γεφβδ ή ζε ιζηνέξ μιάδεξ 

ηαζ εα επακένπμκηαζ ζε ζογήηδζδ ηδξ εκυηδηαξ ζηδκ μθμιέθεζα, ζηδκ μπμία εα 

εκζςιαηχκμκηαζ ηαζ πνμζςπζηά αζχιαηα ηαζ ειπεζνίεξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ. 
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3. Απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή 

Απαζηείηαζ έκαξ Ζ/Τ ηαζ έκαξ αζκηεμπνμαμθέαξ ημοθάπζζημκ ή θμβζζιζηυ δζαιμίναζδξ μεμκχκ. 

Δπίζδξ απαζηείηαζ ενβαζηήνζμ Ζ.Τ. βζα ηδκ πναηηζηή ηςκ επζιμνθμοιέκςκ.  Δπεζδή ζηδκ 

πανμφζα εκυηδηα οπάνπμοκ ακαθμνέξ ζε ελςηενζημφξ οπενδεζιμφξ (links), ίζςξ εα ήηακ 

ζηυπζιμ, ζημ ιέηνμ ημ δοκαημφ κα πνμεημζιαζημφκ ηαηάθθδθεξ ζζημζεθίδεξ (ή ημοθάπζζημκ 

ιζα ζζημδεθίδα) ιε ζοβηεκηνςιέκμοξ ημοξ ζπεηζημφξ οπενδεζιμφξ, χζηε κα επζηαποκεμφκ μζ 

δναζηδνζυηδηεξ ηςκ επζιμνθμοιέκςκ.  Δπίζδξ, ζηυπζιμ εα ήηακ κα οπάνπεζ πίκαηαξ 

ιανηαδυνμο. 

 

 

4. Γλσζηηθά πξναπαηηνύκελα 

Γεκ οπάνπμοκ  

 

 

5. Δπηζπκεηνί Γηδαθηηθνί θαη Μεηαγλσζηηθνί ηόρνη 

Οζ επζιμνθμφιεκμζ εα ηαηακμήζμοκ ηδ ααζζηή πνμαθδιαηζηή ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ 

επζιυνθςζδξ εκδθίηςκ, χζηε κα είκαζ ζε εέζδ κα πνμεημζιάζμοκ εηπαζδεοηζημφξ βζα ηδκ 

παζδαβςβζηή αλζμπμίδζδ ηςκ Σ.Π.Δ. Δζδζηυηενα, ζε ζοκδοαζιυ ηαζ ιε ημ οπυθμζπμ ηιήια ηδξ 

οπυ δζδαζηαθία εκυηδηαξ, μζ επζιμνθμφιεκμζ εα ελμζηεζςεμφκ ιε ηζξ ααζζηυηενεξ εεςνίεξ βζα 

ηδκ επζιυνθςζδ ηαζ εηπαίδεοζδ εκδθίηςκ, ημκ ζδζαίηενμ νυθμ ημο εηπαζδεοηζημφ ηαζ ημο 

εηπαζδεοηή εκδθίηςκ, ηζξ ροπμθμβζηέξ ζδζαζηενυηδηεξ ηςκ εκδθίηςκ (ζε ζπέζδ ιε ηδ 

δζδαζηαθία ηαζ ηδ ιάεδζδ), ηαεχξ ηαζ ηδ ζδιαζία ηδξ αοηεηπαίδεοζδξ ηςκ εκδθίηςκ. Αηυιδ, 

μζ επζιμνθμφιεκμζ εα απμηηήζμοκ ααζζηέξ βκχζεζξ βζα ηδκ πνμεημζιαζία, ηδ πνήζδ ηαζ ηδκ 

αλζμθυβδζδ εηπαζδεοηζημφ ηαζ επζιμνθςηζημφ οθζημφ ηαηάθθδθμο βζα εκδθίημοξ υπςξ ηαζ 

βεκζηυηενα εα βκςννίζμοκ ηζξ ιεευδμοξ δζδαζηαθίαξ ζε εκδθίημοξ. Οζ επζιμνθμφιεκμζ επίζδξ 

εα ιάεμοκ κα ακαγδημφκ αζαθζμβναθία ηαζ βεκζηυηενα πδβέξ ηαζ πυνμοξ (ρδθζαημφξ ή 

ζοιααηζημφξ) πνμηεζιέκμο κα επζθφζμοκ εκδεπυιεκα πνμαθήιαηα πμο εα ακηζιεηςπίζμοκ 

ηαηά ηδ δζαδζηαζία επζιυνθςζδξ εκδθίηςκ ή κα επεηηείκμοκ ηζξ βκχζεζξ ημοξ ζημ ακηζηείιεκμ 

αοηυ. 

 

6. Δθηηκώκελε δηάξθεηα 

Ζ εκδεζηηζηή δζάνηεζα βζα ηδ δζδαζηαθία ηδξ πανμφζαξ εκυηδηαξ είκαζ 5 ώξεο. 
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7. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

7.7. ρεδίαζε θαη παξαγσγή θαηάιιεινπ επηκνξθσηηθνύ πιηθνύ. 

Τινπνίεζε θαη αμηνιόγεζε επηκνξθσηηθώλ δξάζεσλ ζρεηηθά κε ζέκαηα 

ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε 

Ο υνμξ ΣΠΔ πενζθαιαάκεζ υθεξ ηζξ ηεπκζηέξ ηαζ ηεπκμθμβζηέξ δοκαηυηδηεξ 

εθανιμβήξ ηδξ Πθδνμθμνζηήξ ηαζ δζάποζδξ πθδνμθμνζχκ ηαζ βκχζεςκ ζε ιεβάθα 

ηιήιαηα ημο ιαεδηζημφ ηαζ ημο βεκζημφ πθδεοζιμφ. Γζα αοηυ ηαηά ηα ηεθεοηαία 

πνυκζα μζ εθανιμβέξ ηςκ ΣΠΔ είκαζ πμθθέξ ηυζμ ζηα πθαίζζα ηδξ ηοπζηήξ εηπαίδεοζδξ 

υζμ ηαζ ηδξ εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ. Οζ δοκαηυηδηεξ αοηέξ ηςκ ΣΔΠ ηαθφπημοκ 

δζάθμνεξ ιμνθέξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ιάεδζδξ, μζ μπμίεξ πνμζθένμκηαζ ηαζ 

πναβιαημπμζμφκηαζ ηυζμ ζηδκ ζοιααηζηή ηάλδ (ζε ιζα πνυζςπμ πνμξ πνυζςπμ επαθή 

ημο δαζηάθμο/επζιμνθςηή ιε ημοξ ιαεδηέξ/επζιμνθμφιεκμοξ) υζμ ηαζ πςνίξ ηδκ 

άιεζδ επαθή ηςκ δζδαζηυκηςκ ιε ημοξ ιαεδηέξ ηαζ πςνίξ ηδκ πανμοζία ηαζ ηςκ δφμ 

ζε ηακμκζηέξ αίεμοζεξ δζδαζηαθίαξ. Ζ εηιεηάθθεοζδ ημο ηφνζμο παναηηδνζζηζηυ ημοξ, 

δδθ. ημ βεβμκυξ υηζ ιπμνμφκ κα ζηδνίγμκηαζ αηυιδ ηαζ ζε ιία υπζ άιεζδ επζημζκςκία, 

δίκεζ ζηζξ ΣΠΔ ημ ζαθέξ πθεμκέηηδια δζάποζδξ ηδξ εηπαίδεοζδξ, ημ μπμίμ δεκ έπεζ 

οπάνλεζ πμηέ ιέπνζ ηχνα. Αοηυξ μ δζαπςνζζιυξ ηδξ ιάεδζδξ απυ ηδκ δζδαζηαθία έπεζ 

ζδιακηζηέξ επζπηχζεζξ ζηδκ δζαδζηαζία ηδξ επζημζκςκίαξ δαζηάθμο ηαζ ιαεδηή, ζημοξ 

ηνυπμοξ ζπεδζαζιμφ πνμβναιιάηςκ ηαζ ζηζξ ζηναηδβζηέξ δζδαζηαθίαξ. Καηά ηα 

ηεθεοηαία πνυκζα ιάθζζηα έπεζ μδδβήζεζ ζηδκ ηαεζένςζδ κέςκ θμνέςκ ηαζ ζδνοιάηςκ 

ιεηαδεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ, εζδζηχκ ζηδκ πνμζθμνά ιαεδιάηςκ ελ 

απμζηάζεςξ.  

Υάνδ ζηζξ ΣΠΔ ηαηά ηα ηεθεοηαία πνυκζα πμθθέξ πχνεξ αεθηίςζακ απυ ηδκ ιζα 

ηδκ πμζυηδηα ηδξ πανεπυιεκδξ εηπαίδεοζδξ ζε υθεξ ηζξ ααειίδεξ ηαζ απυ ηδκ άθθδ 

μνβάκςζακ εεκζηά ζοζηήιαηα ηα μπμία πνμζθένμοκ ιεηαδεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ 

ελ απμζηάζεςξ ζοκήεςξ βζα εκδθίημοξ ζπμοδαζηέξ μζ μπμίμζ ζπμοδάγμοκ ιε ιενζηή 

απαζπυθδζδ ζημ ζπίηζ ημοξ ή ζημκ ηυπμ ενβαζίαξ ημοξ. ε πμθθέξ άθθεξ πχνεξ επίζδξ 

δ αλζμπμίδζδ ηςκ ΣΠΔ δζεονφκεζ ιμνθςηζηέξ δοκαηυηδηεξ ζηα πακεπζζηήιζα αθθά ηαζ 

ζηζξ δζεοεφκζεζξ εηπαίδεοζδξ ηαζ επζιυνθςζδξ ιεβάθςκ εηαζνεζχκ ηαζ μνβακζζιχκ. 

Δπμιέκςξ μζ ΣΠΔ πανέπμοκ δοκαηυηδηεξ αεθηίςζδξ ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ ζε υθα ηα επίπεδα, απυ ημ Γδιμηζηυ πμθείμ ιέπνζ ημ Πακεπζζηήιζμ, ηαζ 

βζα υθεξ ηδξ ιμνθέξ ηδξ, βεκζηή εηπαίδεοζδ, ααζζηή ηαηάνηζζδ ηαζ επζιυνθςζδ. Καηά 
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ηα ηεθεοηαία πνυκζα απμηημφκ υθμ ηαζ ιεβαθφηενδ ζδιαζία, ηυζμ επεζδή 

ακηαπμηνίκμκηαζ ζε ακάβηεξ ηδξ ζφβπνμκδξ ημζκςκίαξ υζμ ηαζ δζυηζ μζ ηεπκμθμβζηέξ 

ελεθίλεζξ έπμοκ δζεονφκεζ ζδιακηζηά ηζξ δοκαηυηδηεξ εθανιμβήξ ημοξ.  

Σα ιεβαθφηενα ειπυδζα ηα μπμία δδιζμονβμφκ ακοπέναθδηεξ πμθθέξ θμνέξ 

δοζημθίεξ ζε πμθθά άημια ηαζ ηονίςξ εκδθίημοξ ηαζ ημοξ απμηνέπμοκ απυ ηδκ 

ζοιιεημπή ζε επζιμνθςηζηά πνμβνάιιαηα ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ πνυκμ ηαζ ημκ ηυπμ. ε 

ακηίεεζδ πνμξ ηα ζπμθεία, ηα μπμία οπάνπμοκ πακημφ, μζ εοηαζνίεξ ζοιιεημπήξ ζε 

πνμβνάιιαηα εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ δεκ είκαζ ηυζμ δζαδεδμιέκεξ. Αηυια ηαζ ζε 

ιεβάθεξ πυθεζξ πμθθέξ θμνέξ μζ δοκαηυηδηεξ αοηέξ είκαζ πενζμνζζιέκεξ. ε πμθθέξ 

πενζπηχζεζξ ελάθθμο ηα ιαεήιαηα βίκμκηαζ ηαηά ηζξ ζοκήεεζξ διένεξ ηαζ χνεξ 

ενβαζίαξ. Απμηθείμκηαζ ηαη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ ενβαγυιεκμζ ηαζ εοκμμφκηαζ ζοιααηζημί 

ζπμοδαζηέξ, μζ μπμίμζ έηζζ ηαζ αθθζχξ ιπμνμφκ κα ζοκεπίγμοκ ηζξ ζπμοδέξ ημοξ ζε 

ζδνφιαηα ηοπζηήξ εηπαίδεοζδξ. Αοηέξ ηζξ ακάβηεξ ένπμκηαζ κα ζηακμπμζήζμοκ μζ ΣΠΔ. 

Ζ ζπεδίαζδ ηαζ παναβςβή ηαηάθθδθμο επζιμνθςηζημφ οθζημφ ιε ηαζ βζα ηζξ 

ΣΠΔ πνμτπμεέηεζ ηδκ μνβάκςζδ ηαζ ημκ έθεβπμ ιζαξ μιάδαξ απυ δζάθμνμοξ εζδζημφξ, 

εζδζημφξ επί ηςκ πενζεπμιέκςκ, επί ημο ζπεδζαζιμφ δζδαζηαθίαξ, επί ηςκ ηεπκζηχκ 

ιέζςκ, επί ηςκ ζηίηζςκ ηαζ ηςκ εζηυκςκ, εζδζημφξ εηπμιπχκ ναδζμθςκίαξ ηαζ 

ηδθευναζδξ, εζδζημφξ επί ηςκ εββναθχκ εζηυκαξ ηαζ ήπμο, αζαθζμεδημκυιμοξ, 

ανπεζμεέηεξ, εηδυηεξ αζαθίςκ ηθπ. ημ Ακμζπηυ Πακεπζζηήιζμ ημο Λμκδίκμο είκαζ 

ζφκδεεξ ιία μιάδα ηςκ δέηα ιέπνζ είημζζ αηυιςκ, ηα πενζζζυηενα απυ ηα μπμία 

ενβάγμκηαζ ιε πθήνδ απαζπυθδζδ ηαζ έπμοκ ηα απαναίηδηα πνδιαηζηά ιέζα, 

δδιζμονβμφκ εηδζίςξ 200 πενίπμο ςνζαίεξ εκυηδηεξ δζδαζηαθίαξ. Ζ μιάδα 

πνμζδζμνίγεζ ηα πενζεπυιεκα, ηδκ δυιδζή ημοξ ηαζ ηδκ δζαιυνθςζή ημοξ ηαηά ηέημζμκ 

ηνυπμ, χζηε κα απμηεθέζμοκ έημζιεξ εκυηδηεξ δζδαζηαθίαξ βζα ημ ιέθθμκ. Ζ ενβαζία 

ηδξ δεκ πενζμνίγεηαζ αζθαθχξ ζηδκ πανμοζίαζδ ημο οθζημφ, αθθά επεηηείκεηαζ ηαζ 

ζηδκ ηαεμδήβδζδ ηςκ επζιμνθςηχκ ζπεηζηά ιε ημκ ηνυπμ δζδαζηαθίαξ ηδξ εκυηδηαξ 

αθθά ηαζ ηςκ ζπμοδαζηχκ ζπεηζηά ιε ημκ ηνυπμ ιεθέηδξ ηαζ επελενβαζίαξ ηδξ. Πνέπεζ 

επίζδξ δ μιάδα κα ζηεθεεί ηαζ κα ελαζθαθίζεζ ηνυπμοξ επακαηνμθμδυηδζδξ απυ ηδκ 

πθεονά ηςκ ζπμοδαζηχκ. Ο ζπεδζαζιυξ πνέπεζ επίζδξ κα πάνεζ οπυρδ ημο ημκ 

δζαθμνεηζηυ νοειυ ιάεδζδξ ηςκ ζπμοδαζηχκ. Σέθμξ ενβαθεία αλζμθυβδζδξ πνέπεζ κα 

δμηζιαζεμφκ ηαζ κα μνζζηζημπμζδεμφκ. Καζ αθμφ βίκμοκ υθα αοηά, πνέπεζ κα 

εημζιαζεεί ιία εκυηδηα ζε πμθθά ακηίηοπα ηαζ κα θηάζεζ ζημοξ απμδέηηεξ ημο 

πνμβνάιιαημξ. Δίκαζ δφζημθμ κα εηηζιήζεζ ηακείξ ημ ζφκμθμ ηςκ ςνχκ ενβαζίαξ, μζ 
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μπμίεξ απαζημφκηαζ βζα ηδκ ενβαζία αοηή. Πάθζ απυ ημ Ακμζπηυ Πακεπζζηήιζμ ημο 

Λμκδίκμο λένμοιε υηζ βζα ηδκ δζδαζηαθία ιίαξ ςνζαίαξ εκυηδηαξ απαζημφκηαζ 50-100 

ακενςπμχνεξ ενβαζίαξ ζπεδζαζιμφ.  

Δίκαζ εοκυδημ υηζ ιία εκυηδηα δ μπμία ζπεδζάγεηαζ ηαζ πνμεημζιάγεηαζ ιε 

μιαδζηή ενβαζία, υπςξ ηδκ πενζβνάραιε παναπάκς, είκαζ απυ άπμρδ πμζυηδηαξ πμθφ 

ηαθφηενδ απυ εηείκδ ηδκ πανάβεζ έκα άημιμ. Χξ ιία εκαθθαηηζηή δοκαηυηδηα 

πνμζθένεηαζ δ πνμζέββζζδ ημο "ζοββναθέα ηαζ δζδαηηζημθυβμο", ηαηά ηδκ μπμία ζε 

έκακ εζδζηυ επζζηήιμκα ακαηίεεηαζ δ ζοββναθή ηςκ πενζεπμιέκςκ εκυξ ηφηθμο 

ιαεδιάηςκ, ημ πνμσυκ ημο μπμίμο δίκεηαζ ζηδκ ζοκέπεζα ζε εζδζημφξ, μζ μπμίμζ ημ 

ιεηαηνέπμοκ ζε εκυηδηεξ δζδαζηαθίαξ. Ζ πνμζέββζζδ αοηή εθανιμγυηακ πμθφ ζοπκά 

ζε παθαζυηενεξ επμπέξ ηδξ δζά αθθδθμβναθίαξ εηπαίδεοζδξ, εθανιυγεηαζ ςζηυζμ ηαζ 

ζήιενα ζηδκ εηπαίδεοζδ ιε αάζδ ηζξ ΣΠΔ. Καζ ζήιενα δδθ. έκαξ εζδζηυξ επζζηήιμκαξ 

βνάθεζ ημ ηείιεκμ ηαζ εζδζημί επί ηςκ ηδθεπζημζκςκζχκ ημ ιεηαηνέπμοκ ζε ιμνθή 

ιαεδιάηςκ. Μία ααζζηή ανπή ημο ζπεδζαζιμφ πνμβναιιάηςκ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ 

ιέζς ΣΠΔ είκαζ δ επζθμβή ηςκ ιέζςκ ζφιθςκα ιε απμθάζεζξ παζδαβςβζηέξ, 

πενζεπμιέκμο ηαζ δαπακχκ. Με άθθα θυβζα έκα ιέζμκ πνέπεζ κα επζθεβεί ιυκμκ ηυηε, 

υηακ οπυζπεηαζ υηζ εα ελαζθαθίζεζ ηδκ ηαθφηενδ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηενδ δζδαζηαθία 

ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ εκυηδηαξ ιε ημ παιδθυηενμ ηυζημξ. Αοηή δ ανπή δεκ εθανιυγεηαζ 

πάκημηε υιςξ, αθθά πμθθέξ θμνέξ ζδιακηζηέξ απμθάζεζξ θαιαάκμκηαζ ηάης απυ ηδκ 

πίεζδ ηςκ ιδπακζηχκ ιέζςκ (hardware).  

Πμθθέξ ηαζ δζάθμνεξ βκχζεζξ ηαζ δελζυηδηεξ είκαζ απαναίηδηεξ βζα ημκ 

ζπεδζαζιυ εκυξ πνμβνάιιαημξ αθθά ηαζ ηδκ εηηέθεζή ημο, δδθ. ηδκ δζδαζηαθία ημο 

ζηδκ μιάδα-ζηυπμ. Πνέπεζ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή κα έπμοιε οπυρδ ιαξ υηζ ηα 

πνμβνάιιαηα ηδξ εηπαίδεοζδξ ιε αάζδ ηζξ ΣΠΔ ζπεδζάγμκηαζ ηαζ δζδάζημκηαζ απυ 

δζαθμνεηζηά άημια. Δκχ π.π. έκα πνυβναιια ζπεδζάγεηαζ ζφιθςκα ιε ηα ηνζηήνζα ηδξ 

επζζηδιμκζηήξ ηαζ ηδξ παζδαβςβζηήξ - δζδαηηζηήξ εβηονυηδηαξ, μ επζιμνθςηήξ 

ακαβηάγεηαζ πμθθέξ θμνέξ κα αμδεήζεζ ζοβηεηνζιέκμοξ ζπμοδαζηέξ, χζηε κα 

αθμιμζχζμοκ ηδκ εκυηδηα ηαζ κα ηδκ  ηαηαηηήζμοκ. Δκχ δ μιάδα ζπεδζαζιμφ 

εημζιάγεζ ηδκ εκυηδηα βζα ακχκοιμοξ ζπμοδαζηέξ, μ επζιμνθςηήξ ηδκ δζδάζηεζ ζε 

επχκοια ηαζ ζοβηεηνζιέκα άημια.  

Απυ ηδκ ζημπζά ημο ζπμοδαζηή ηα πενζζζυηενα πνμβνάιιαηα εηπαίδεοζδξ ιέζς 

ΣΠΔ απμηεθμφκ "ενβαζίεξ" βζα ζοβηεηνζιέκεξ πνμκζηέξ πενζυδμοξ, μζ μπμίεξ ζοκήεςξ 

μκμιάγμκηαζ "ιαεήιαηα" ή "εκυηδηεξ". Κάεε εκυηδηα ιπμνεί κα πενζέπεζ έκα ηείιεκμ, 
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ημ μπμίμ πνέπεζ κα δζααάζεζ μ ζπμοδαζηήξ, ή ιία ηαζέηα, ηδκ μπμία πνέπεζ κα αημφζεζ, 

ή ιία ηαζέηα εζηυκαξ ηαζ ήπμο, ηδκ μπμία πνέπεζ κα ζδεί ηαζ κα αημφζεζ ή κα 

παναημθμοεήζεζ έκα ναδζμθςκζηυ ή ηδθεμπηζηυ πνυβναιια. Οζ δναζηδνζυηδηεξ αοηέξ 

είκαζ ζοκήεςξ εζζαβςβζηέξ ηαζ αημθμοεμφκηαζ απυ δναζηδνζυηδηεξ επελενβαζίαξ. Ο 

επζιμνθςηήξ δίκεζ ζοκήεςξ αημιζηή ηαεμδήβδζδ, ιεθεηάεζ ηα πνμσυκηα ηςκ 

δναζηδνζμηήηςκ επελενβαζίαξ ημο ζπμοδαζηή, ηάκεζ παναηδνήζεζξ ηαζ δζμνεχζεζξ, 

πνμηείκεζ εκαθθαηηζηέξ θφζεζξ ηαζ δίκεζ επακαηνμθμδυηδζδ.  

 

7.8. Δλζάξξπλζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, πξνθεηκέλνπ λα εληάμνπλ ηηο ΣΠΔ 

ζηελ εθπαηδεπηηθήο ηνπο πξαθηηθή 

Μαξ εκδζαθένεζ εκ πνμηεζιέκς υπζ ηυζμ δ πενζβναθή ηςκ ηεπκμθμβζχκ υζμ 

ηονίςξ ηςκ ηνυπςκ ηαζ ηςκ ιμνθχκ επζημζκςκίαξ πμο επζηνέπμοκ μζ ΣΠΔ. Μπμνμφιε 

κα ηζξ ηαηαηάλμοιε απυ ηδκ άπμρδ αοηή βεκζηχξ ζε δφμ ηφπμοξ, ηδκ ζοβπνμκζηή ηαζ 

ηδκ αζοβπνμκζηή. Ζ ζοβπνμκζηή επζημζκςκία έπεζ ηα ίδζα πνμκζηά παναηηδνζζηζηά ιε 

ηδκ πνυζςπμ πνμξ πνυζςπμ επζημζκςκία. Ζ αζοβπνμκζηή επζηνέπεζ ζημ οπμηείιεκμ κα 

επζθέλεζ ημ ίδζμ ημκ πνυκμ ηαηά ημκ μπμίμ επζεοιεί κα επζημζκςκήζεζ. φιθςκα ιε ηδκ 

αζοβπνμκζηή επζημζκςκία θεζημονβμφκ μζ ελήξ δοκαηυηδηεξ: 

α. Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν 

Απυ ηζξ ιμνθέξ αζοβπνμκζηήξ επζημζκςκίαξ ηδκ ιεβαθφηενδ πνήζδ βκςνίγεζ ημ 

δθεηηνμκζηυ ηαποδνμιείμ, ηυζμ ζημκ ημιέα ηςκ ειπμνζηχκ ζοκαθθαβχκ υζμ ηαζ ζημκ 

βεκζηυηενμ ημζκςκζηυ ημιέα. Με ημ δθεηηνμκζηυ ηαποδνμιείμ ιπμνμφιε κα θάαμοιε 

ηαζ κα ζηείθμοιε βναπηά ιδκφιαηα ζε άημια ηαζ μιάδεξ. Γζα αοηυ ημ δθεηηνμκζηυ 

ηαποδνμιείμ επζηνέπεζ ηδκ πνήζδ ημο ηυζμ ζε πνυζςπμ πνμξ πνυζςπμ υζμ ηαζ ζε 

μιαδζηή ιάεδζδ.  

β. Ηιεθηξνληθόο πίλαθαο αλαθνηλώζεσλ  

Πενζέπεζ επίζδξ ηείιεκα ηαζ θεζημονβεί εκ ιένεζ υπςξ ηαζ μ ηακμκζηυξ πίκαηαξ 

ακαημζκχζεςκ. Κείιεκα ηαζ ιδκφιαηα οπμαάθθμκηαζ ζε έκακ δζαπεζνζζηή ημο 

ζοζηήιαημξ, μ μπμίμξ εθέβπεζ ηί εα βναθεί ζημκ δθεηηνμκζηυ πίκαηα ακαημζκχζεςκ 

ηαζ πμζμξ ιπμνεί κα πάνεζ ηα ιδκφιαηα. θμζ υζμζ έπμοκ πνυζααζδ ζημ ζοβηεηνζιέκμ 

δίηηομ ιπμνμφκ κα δμοκ ηαζ κα επζθέλμοκ ηα ιδκφιαηα, βζα κα ηα επελενβαζεμφκ. Οζ 

δθεηηνμκζημί πίκαηεξ ακαημζκχζεςκ δδθ. ιπμνμφκ κα ζηδνίλμοκ μιαδζηή ιάεδζδ, 
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ζδζαίηενα υηακ έπμοιε κα επζζηήζμοιε ηδκ πνμζμπή ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ζε 

εκδιένςζδ, ζε αζαθζμβναθία ηθπ.  

γ. Τειεδηάζθεςε κέζσ ππνινγηζηώλ 

Έκα ιεζμκέηηδια ηςκ δφμ παναπάκς ιέζςκ βζα ηδκ μιαδζηή ιάεδζδ απμηεθεί ημ 

βεβμκυξ υηζ ιε ημ πέναζια ημο πνυκμο ηαζ ιε μιάδεξ πάκς απυ πέκηε άημια βίκεηαζ 

υθμ ηαζ πζμ δφζημθμ κα παναημθμοεήζεζ ηακείξ εζδζηέξ πνμηάζεζξ βζα ζογήηδζδ, μζ 

μπμίεξ βίκμκηαζ απυ μνζζιέκα ιέθδ. Σμ ιεζμκέηηδια αοηυ ημ παναηάιπηεζ δ 

ηδθεδζάζηερδ ιέζς οπμθμβζζηχκ. Απυ ιία άπμρδ δ δοκαηυηδηα αοηή δεκ δζαθένεζ 

απυ ημ δθεηηνμκζηυ ηαποδνμιείμ ηαζ ημκ δθεηηνμκζηυ πίκαηα ακαημζκχζεςκ, δζυηζ ηαζ 

ζηδκ πενίπηςζδ αοηή ηεζιεκζηά ιδκφιαηα ακαημζκχκμκηαζ ζηα ιέθδ ηδξ 

ηδθεδζάζηερδξ ιέζς οπμθμβζζηχκ ηαζ οπάνπεζ πάκηα έκαξ ζοκημκζζηήξ ημο 

ζοζηήιαημξ, μ μπμίμξ νοειίγεζ ηζξ θεπημιένεζεξ ηδξ εθανιμβήξ. Ζ δζαθμνά έβηεζηαζ 

ζημ βεβμκυξ υηζ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή δ ειθάκζζδ ηςκ ζοιαμθχκ είκαζ δμιδιέκδ ηαηά 

ηέημζμκ ηνυπμ, χζηε κα δζαβνάθεηαζ δ ζογήηδζδ βφνς απυ ζοβηεηνζιέκα εέιαηα. 

οκήεςξ βίκεηαζ ακαθμνά ζε αοηά ςξ "κήιαηα ηδξ ζογήηδζδξ". Γζάθμνα ζοζηήιαηα 

ηδθεδζαζηέρεςκ πνδζζιμπμζμφκ ηαζ δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ πανμοζίαζδξ αοηχκ ηςκ 

κδιάηςκ. Καη' αοηυκ ημκ ηνυπμ μζ ζογδηήζεζξ ιπμνμφκ κα ζοκεπζζεμφκ ηαζ κα 

παναημθμοεδεμφκ, πςνίξ κα πάκεηαζ δ ζοκμπή ηαζ ιπμνμφκ κα βίκμκηαζ ηαοημπνυκςξ 

απυ ημοξ ίδζμοξ ή ηαζ δζαθμνεηζημφξ ζοιιεηέπμκηεξ.  

Μέπνζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα δ ηδθεδζάζηερδ δεκ πνδζζιμπμζμφκηακ ςξ ενβαθείμ 

εηπαίδεοζδξ. Πνυζθαηεξ ελεθίλεζξ ηαζ ηεπκμθμβζηέξ αεθηζχζεζξ επζηνέπμοκ ηδκ 

ζφκδεζδ ιε Ζ/Τ ηαζ ηδκ θεζημονβία ηδξ υπζ ιυκμκ ςξ ιεηαθμνέα πακεπζζηδιζαηχκ 

παναδυζεςκ – υπςξ δζαηοπχκεηαζ δ ηφνζα ιμιθή απέκακηί ηδξ - αθθά ηαζ ςξ 

δοκαηυηδηα ελαημιζηεοιέκδξ πανέιααζδξ ηαζ ιάεδζδξ ζε ιζηνέξ μιάδεξ. ε 

ζοκδοαζιυ ελάθθμο ιε υθεξ ηζξ παναπάκς δοκαηυηδηεξ ζοβπνμκζηήξ ηαζ αζοβπνμκζηήξ 

επζημζκςκίαξ δ ηδθεδζάζηερδ ιπμνεί κα απμαεί έκα πμθφ απμηεθεζιαηζηυ ενβαθείμ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ.  

δ. Γηαδίθηπν 

Με ηδκ αολακυιεκδ ελμζηείςζδ ημο ημζκμφ ιε ημ δζαδίηηομ ακαπηφπεδηακ 

εζπάηςξ ζοζηήιαηα ηδθεδζάζηερδξ, ηα μπμία πνδζζιμπμζμφκ βναπηά ιδκφιαηα ηαζ 

θεζημονβμφκ ιε ζοκδέζιμοξ ημο δζαδζηηφμο. Σεθεοηαίςξ δδιζμονβμφκηαζ ηαζ 

αλζμπμζμφκηαζ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ πενζαάθθμκηα δζαδζηηφμο, ηα μπμία οπμζηδνίγμοκ 
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υθμ ηαζ πενζζζυηενεξ θεζημονβίεξ ιάεδζδξ (ηδθεδζαζηέρεζξ, ηαποδνμιείμ ηεζιέκμο ηαζ 

θςκήξ, δθεηηνμκζημί πίκαηεξ ακαημζκχζεςκ, "ηαηέααζια" οθζημφ ηθπ.) ζε ζοκδοαζιυ 

ιε θεζημονβίεξ δζαπείνζζδξ ηαζ εθέβπμο. 

θα ηα παναπάκς απμηεθμφκ δοκαηυηδηεξ ηδξ αζοβπνμκζηήξ επζημζκςκίαξ ιέζς 

δθεηηνμκζηχκ οπμθμβζζηχκ. Ζ ζοβπνμκζηή επζημζκςκία βίκεηαζ ιε ζοζηήιαηα 

ηεζιέκςκ, ηα μπμία ζοκήεςξ μκμιάγμκηαζ "ζοζηήιαηα ζοκμιζθίαξ" (chat systems) ηαζ 

ηα μπμία έπμοκ δδιζμονβδεεί ηονίςξ βζα πνήζδ παζπκζδζχκ on-line. Ο δζάθμβμξ βίκεηαζ 

ιε on-line ηεζιεκζηά ιδκφιαηα ηαζ δ ηεπκμθμβία επζηνέπεζ ζπεδυκ ηαοηυπνμκδ 

απάκηδζδ. Σα ζοζηήιαηα ζοκμιζθίαξ ηείκμοκ κα απμδεπεμφκ ιεηαθμνέξ απυ ημκ 

πναβιαηζηυ ηυζιμ ζημκ ζπεδζαζιυ ηςκ πενζααθθυκηςκ επζημζκςκίαξ, π.π. "δςιάηζα" 

ζηα μπμία ιενζηά ιέθδ ιπμνμφκ κα ζογδηήζμοκ έκα εέια πένα απυ ηα αοηζά ηςκ 

άθθςκ.  

Σα ζοζηήιαηα ζοκμιζθίαξ δεκ έπμοκ αλζμθμβδεεί αηυια ςξ ενβαθεία ιάεδζδξ, 

εκχ δ ζοκδζάζηερδ ιέζς video είκαζ πμθφ πζμ βκςζηή ηυζμ ζημ πεδίμ ηςκ ειπμνζηχκ 

ζοκαθθαβχκ υζμ ηαζ ζημ πεδίμ ηδξ ιάεδζδξ, ζημ μπμίμ πνδζζιμπμζείηαζ υθμ ηαζ 

πενζζζυηενμ, αθμφ επζηνέπεζ πνυζςπμ πνμξ πνυζςπμ επζημζκςκία απυ απυζηαζδ. 

Δλάθθμο ιπμνεί κα ζοκδοαζεεί ιε ηδκ ιεηαθμνά θαηέθςκ ηαζ ανπείςκ οπμθμβζζηχκ 

ηαζ ιε βναθζηά, χζηε κα δδιζμονβδεεί έκα εφπνδζημ ενβαθείμ επζημζκςκίαξ.  

Οζ ζοβπνμκζηέξ επζημζκςκίεξ πνμζμιμζάγμοκ ηζξ ζοκεήηεξ ελμζηείςζδξ ηαζ 

ιάεδζδξ ζε ζοιααηζηέξ ηάλεζξ δζδαζηαθίαξ ηαζ βζα αοηυ είκαζ ζδζαίηενα αβαπδηέξ ζηδκ 

εηπαίδεοζδ εκδθίηςκ. οβπνμκζηέξ ηαζ αζοβπνμκζηέξ ιμνθέξ επζημζκςκίαξ 

πνμζθένμοκ δζαθμνεηζηέξ ειπεζνίεξ ιάεδζδξ. Οζ αζοβπνμκζηέξ πνμζθένμοκ ίζςξ ηδκ 

πζμ νζγζηή απμιάηνοκζδ απυ ηδκ ζοιααηζηή δζδαζηαθία ηαζ ιάεδζδ, εκχ μζ 

ζοβπνμκζηέξ πνμζθένμοκ ηδκ δοκαηυηδηα εθανιμβήξ ηαεζενςιέκςκ πναηηζηχκ 

ιάεδζδξ ελ απμζηάζεςξ. Δίκαζ πνμθακήξ πάκηςξ βζα ηδκ "επμπή ηδξ ιάεδζδξ" δ 

ζδιαζία ηδξ επζημζκςκίαξ ιέζς ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ, ηαεχξ πνμζθένμοκ ηδκ 

δοκαηυηδηα αεθηίςζδξ ηαζ δζεφνοκζδξ ηςκ ειπεζνζχκ ιάεδζδξ ηςκ εκδθίηςκ ιε 

δζάθμνεξ ιμνθέξ επζημζκςκίαξ. Σμ ηονζυηενμ πθεμκέηηδια είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ 

ιπμνμφκ κα αλζμπμζδεμφκ βζα εηπαίδεοζδ ελ απμζηάζεςξ ηαζ άνα ζε πμθθέξ 

πενζπηχζεζξ απμδεζιεφμοκ ηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ηδκ ιάεδζδ απυ ημκ πνυκμ. Καη' αοηυκ 

ημκ ηνυπμ επζηοβπάκεηαζ επίζδξ δ οπένααζδ ηςκ θναβιχκ ηδξ πνυζααζδξ ζε θμνείξ 

ηαζ ζδνφιαηα. 
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οκμρίγμκηαξ ζδιεζχκμοιε υηζ δ ηεπκμθμβία επζηνέπεζ ηδκ μνβάκςζδ ηδξ 

δζδαζηαθίαξ ηαζ ιάεδζδξ ηαηά έκακ ηνυπμ μ μπμίμξ είκαζ πμθφ δζαθμνεηζηυξ απυ ηδκ 

ζοιααηζηή δζδαζηαθία ή αηυια ηαζ απυ ημοξ ζοιααηζημφξ ηφηθμοξ ιαεδιάηςκ ζηα 

πθαίζζα ηδξ εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ. Γεκ οπμηαεζζηά υιςξ αοηέξ ηζξ ιμνθέξ, δζυηζ ζε 

πμθθέξ πενζπηχζεζξ μζ ιμνθέξ αοηέξ είκαζ ηαζ απαναίηδηεξ ηαζ πζμ απμηεθεζιαηζηέξ. 

Καεχξ πάκηςξ δ ηεπκμθμβία εα βίκεηαζ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ πνμζζηή ζε πμθθά άημια, 

εα πμθθαπθαζζάγμκηαζ ζημ ιέθθμκ μζ δοκαηυηδηεξ αλζμπμίδζήξ ηδξ βζα εηπαζδεοηζημφξ 

ζημπμφξ. Τπάνπεζ ήδδ ζε άθθεξ πχνεξ ιία πθμφζζα ζπεηζηή ειπεζνία, ηδκ μπμία 

ιπμνμφιε κα αλζμπμζήζμοιε ηαζ ηαη' αοηυκ ημκ ηνυπμ κα εηιεηαθθεοεμφιε ηζξ 

δοκαηυηδηεξ ηζξ μπμίεξ πνμζθένεζ. Ζ ειπεζνία αοηή έδεζλε πάκηςξ υηζ, βζα κα έπεζ ηα 

απμηεθέζιαηα ηα μπμία πνμζδμημφιε, πνέπεζ δ εθανιμβή ηδξ ηεπκμθμβίαξ α. κα 

βίκεηαζ ζε επίπεδα ζοκενβαζίαξ (εζδζηχκ ηέκηνςκ, πακεπζζηδιίςκ, εζδζηχκ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ ηθπ.) ηαζ α. κα ζοκμδεφεηαζ απυ ηαθή μνβάκςζδ ηαζ δζαπείνζζδ.  

 

7.9. Βαζηθά ζηνηρεία δηακόξθσζεο άκεζεο θαη ζπλερνύο επηθνηλσλίαο 

επηκνξθσηή-εθπαηδεπηηθώλ 

πςξ ζδιεζχζαιε επίζδξ παναπάκς, δ πνυζααζδ ζηδκ εηπαίδεοζδ ιέζς ηςκ 

ΣΠΔ είκαζ πζμ ακμζπηή απυ υ,ηζ ζηδκ ζοιααηζηή ηαζ ημ βεβμκυξ αοηυ μδδβεί ζε 

ιεβαθφηενδ ηζκδηζηυηδηα ηςκ ζπμοδαζηχκ, δδθ. ηαζ ζε πζμ εφημθδ δζαημπή θμίηδζδξ 

ηαζ εβηαηάθεζρδ εκυξ πνμβνάιιαημξ. Απυ ζπεηζηέξ ένεοκεξ δζαπζζηχκεηαζ π.π. υηζ ηα 

πμζμζηά δζαημπήξ είκαζ πμθφ ορδθυηενα ζηδκ ελ απμζηάζεςξ εηπαίδεοζδ απυ υ,ηζ ζηα 

ζοιααηζηά πνμβνάιιαηα εηπαίδεοζδξ. Γζα αοηυκ ημκ θυβμ μζ οπεφεοκμζ ηςκ 

πνμβναιιάηςκ ιέζς ΣΠΔ εέημοκ ιεβάθδ έιθαζδ ζηδκ οιαμοθεοηζηή ηαζ ζηδκ 

ηαεμδήβδζδ ηυζμ ηαηά ηδκ εζζαβςβζηή θάζδ υζμ ηαζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα θεζημονβίαξ 

ημο πνμβνάιιαημξ. Καζ επεζδή μζ οπεφεοκμζ επί ηςκ πενζεπμιέκςκ είκαζ εζδζημί 

επζζηήιμκεξ, μζ επζιμνθςηέξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ΣΠΔ είκαζ ηονίςξ ηαθμί δάζηαθμζ, 

δίκμοκ δδθ. ιεβάθδ ζδιαζία ζηδκ ηαθή ηαεμδήβδζδ ηαζ ζηδκ ηαθή επζημζκςκία ιε 

ημοξ ζπμοδαζηέξ ηαζ είκαζ θζβυηενμ ηαθμί επί ηςκ πενζεπμιέκςκ ημο πνμβνάιιαημξ. 

Σμ Ακμζπηυ Πακεπζζηήιζμ ημο Λμκδίκμο πνδζζιμπμζεί πάκς απυ 50 άημια πθήνμοξ 

απαζπυθδζδξ ηαζ πάκς απυ πίθζα ιενζηήξ, ηα μπμία αζημφκ ένβμ οιαμοθεοηζηήξ ηαζ 

ηαεμδήβδζδξ. Γζα κα θεζημονβήζεζ απμηεθεζιαηζηά ημ δίηηομ αοηυ ηαεμδήβδζδξ, 

θεζημονβμφκ ημπζηά ηέκηνα ιεθέηδξ, ζηα μπμία δ αζφβπνμκδ ζοκήεςξ ηδθεηπαίδεοζδ 

πθαζζζχκεηαζ απυ πνμζςπζηέξ επαθέξ ηςκ ζπμοδαζηχκ ιε ηάπμζμκ οπεφεοκμ ημο 
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πνμβνάιιαημξ. Σα ηέκηνα αοηά θεζημονβμφκ ζε δδιυζζεξ αζαθζμεήηεξ, ζπμθεία, 

ημθθέβζα ηαζ άθθα ακάθμβα ζδνφιαηα. Ζ δζεεκήξ ειπεζνία δείπκεζ υηζ ηα ημπζηά ηέκηνα 

ιεθέηδξ είκαζ εκηεθχξ απαναίηδηα βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ ηδθεηπαίδεοζδξ.  

Απυ ενεοκδηζηά δεδμιέκα πνμηφπηεζ υηζ δ δζαθμνά ακάιεζα ζηδκ ιάεδζδ ιέζς 

ΣΔΠ ηαζ ζηδκ πνυζςπμ πνμξ πνυζςπμ ιάεδζδ δεκ είκαζ πμζμηζηή αθθά πμζμηζηή. Με 

άθθα θυβζα παναηηδνζζηζηά υπςξ αοημηαηεφεοκζδ, εζςηενζηά ηίκδηνα, ιάεδζδ εκ 

απμοζία ημο επζιμνθςηή η.ά.π. δεκ παναηηδνίγμοκ ηδκ ιία ιυκμ αθθά ηαζ ηζξ δφμ 

ιμνθέξ ιάεδζδξ. Ζ δζαθμνά είκαζ δζαθμνά ααειμφ. φιθςκα ιε ηα δεδμιέκα αοηά μζ 

εζδζημί μδδβμφκηαζ ζηδκ πεπμίεδζδ υηζ δ ζοιααηζηή ιάεδζδ ιπμνεί κα αεθηζςεεί, ακ 

δμεεί ιεβαθφηενδ έιθαζδ ζε μνζζιέκα παναηηδνζζηζηά ηδξ ελ απμζηάζεςξ 

εηπαίδεοζδξ ηαζ ηονίςξ ζηδκ αοημηαηεφεοκζδ. Σα παναηηδνζζηζηά αοηά, ιμθμκυηζ 

είκαζ πμθφ επζεοιδηά, δεκ είκαζ ηυζμ ζοκήεδ ζηδκ ζοιααηζηή ιάεδζδ. Απυ ηδκ άθθδ 

πθεονά πάθζ ακ ημ πνυαθδια είκαζ δ φπανλδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ αοηχκ ζηδκ ζςζηή 

ακαθμβία ηαζ υπζ απθχξ δ φπανλδ ή δ απμοζία ημοξ, ηυηε εα πνέπεζ κα ζοιπενάκμοιε 

υηζ ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ δ πανμοζία εκυξ γςκηακμφ δαζηάθμο ιπμνεί ίζςξ ηαζ κα 

απμεαννφκεζ ημοξ ζπμοδαζηέξ απυ ημ κα ιαεαίκμοκ αοημηαηεοεοκυιεκμζ.  

Γεκζηά ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ δ ροπμδοκαιζηή ηδξ ιάεδζδξ είκαζ δζαθμνεηζηή 

ζε ζπμοδαζηέξ ηδξ ιάεδζδξ ιέζς ΣΠΔ. Απυ αοημφξ απαζηείηαζ ιεβαθφηενμξ ααειυξ 

οπεοεοκυηδηαξ υζμκ αθμνά ηδκ ιάεδζδ ζε ζπέζδ πνμξ ημοξ ζπμοδαζηέξ μζ μπμίμζ 

δζδάζημκηαζ ζηα πθαίζζα ιίαξ πνυζςπμ πνμξ πνυζςπμ δζδαηηζηήξ πενίζηαζδξ. Οζ 

πνχημζ πνέπεζ επίζδξ κα εέημοκ ζε θεζημονβία ηαζ κα δζεηπεναζχκμοκ ιυκμζ ημοξ ηαζ 

πςνίξ ηδκ άιεζδ ηαεμδήβδζδ ημο επζιμνθςηή ιία δζδαηηζηή δναζηδνζυηδηα. Αοηυ 

ζδιαίκεζ υηζ πνέπεζ κα έπμοκ ηδκ ςνζιυηδηα κα ενβάγμκηαζ πςνίξ άιεζδ 

επακαηνμθμδυηδζδ απυ ημ πενζαάθθμκ ηαζ πςνίξ ελςηενζηέξ εκζζπφζεζξ. Απυ ηδκ άθθδ 

πνέπεζ κα αβκμμφκ ενεείζιαηα ηα μπμία εα ιπμνμφζακ κα ημοξ απμζπάζμοκ ηδκ 

πνμζμπή απυ ημ ακηζηείιεκμ ηαζ ηδκ δναζηδνζυηδηα ιάεδζδξ, αθμφ ζοκήεςξ 

ενβάγμκηαζ ζημ ζπίηζ, δδθ. ζε έκα πενζαάθθμκ ημ μπμίμ είκαζ ζπεδζαζιέκμ βζα ηδκ 

μζημβεκεζαηή γςή ηαζ υπζ βζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ ηοπζηήξ ιάεδζδξ. Σα παναηηδνζζηζηά 

αοηά είκαζ επίζδξ ζδιακηζηά ηαζ βζα ηδκ πνυζςπμ πνμξ πνυζςπμ ιάεδζδ, ζηδκ 

ιάεδζδ ιέζς ΣΔΠ ςζηυζμ είκαζ υπζ απθχξ ζδιακηζηά αθθά γςηζηήξ ζδιαζίαξ. 

Σα ροπμδοκαιζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ιάεδζδξ ιέζς ΣΠΔ ζπεηίγμκηαζ ηαηά 

ηνυπμκ άιεζμ ιε ηζξ πνμτπμεέζεζξ ηδξ εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ. Καηανπήκ ηα 

πνμβνάιιαηα ηδξ ιάεδζδξ ιέζς ΣΠΔ έπμοκ έκα πμθφ ιεβάθμ δοκαιζηυ βζα ηδκ 
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πνμχεδζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ εκδθίηςκ. πςξ υιςξ έπμοιε ζδιεζχζεζ, δ ιάεδζδ ιέζς 

ΣΠΔ ηείκεζ κα πενζμνίζεζ ηδκ αοημκμιία ημο ζπμοδαζηή ζημκ ζπεδζαζιυ ηαζ ζηδκ 

πνμχεδζδ ηςκ ζπμοδχκ ημο. Σα πενζζζυηενα πνμβνάιιαηα ηδξ ιάεδζδξ ιέζς ΣΠΔ 

ηείκμοκ κα είκαζ πμθφ πνμδζαβναθζηά, ίζςξ ελαζηίαξ ηδξ πεπμίεδζδξ υηζ μζ ζοιααηζηέξ 

ιμνθέξ ιάεδζδξ είκαζ μζ ηαθφηενεξ ηαζ υηζ μζ θζβυηενμ παναδμζζαηέξ ζηναηδβζηέξ 

ιάεδζδξ ηαζ δζδαζηαθίαξ ένπμκηαζ ζε δεφηενδ ιμίνα.  

Ζ δζαπίζηςζδ αοηή μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ μζ ζπεδζαζηέξ ηδξ ιάεδζδξ ιέζς 

ΣΠΔ πνμζπαεμφκ ζοκήεςξ κα "ακηζβνάθμοκ" ηδκ πνυζςπμ πνμξ πνυζςπμ δζδαζηαθία. 

Δπζθέβμοκ π.π. ηα ίδζα πενζεπυιεκα ηαζ εθανιυγμοκ ηζξ ίδζεξ ελεηάζεζξ ιε εηείκεξ ηδξ 

παναδμζζαηήξ δζδαζηαθίαξ, πνδζζιμπμζμφκ έκα ηοπζηυ εβπεζνίδζμ, εημζιάγμοκ ηαζ 

ζηέθκμοκ ζημοξ ζπμοδαζηέξ παηέηα ιαεδιάηςκ πμθφ δμιδιέκςκ, υπςξ δμιμφκηαζ 

ζοκήεςξ ζημ ιάεδια πμο βίκεηαζ ζηδκ ηακμκζηή ηάλδ. Θοζζάγεηαζ έηζζ δ δοκαηυηδηα 

ηςκ ζπμοδαζηχκ ηδξ ιάεδζδξ ιέζς ΣΠΔ κα ακαθάαμοκ ιεβαθφηενδ οπεοεοκυηδηα βζα 

ηδκ ίδζα ημοξ ηδκ ιάεδζδ, ακηί κα ζηδνίγμκηαζ ζηδκ αοεεκηία ημο επζιμνθςηή ηαζ ημο 

εβπεζνζδίμο. Καζ υιςξ μζ ΣΠΔ πνμζθένμοκ, υπςξ δζαπζζηχζαιε παναπάκς, ηδκ 

δοκαηυηδηα βζα ιία πζμ εοέθζηηδ ηαζ επζηεκηνςιέκδ ζημκ ζπμοδαζηή ηαζ ζηζξ 

δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ ιάεδζδ.  

 

8. Πξνηεηλόκελα ζπλνδεπηηθά θύιια εξγαζίαο θαη 
πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο. 

 

Φύιιν εξγαζίαο  
ογήηδζδ ηαηά γεφβδ ή ηαηά ιζηνέξ μιάδεξ ηαζ επάκμδμξ ζε ζογήηδζδ ζηδκ 

μθμιέθεζα ιε αάζδ ημοξ ζηυπμοξ ημο ιαεήιαημξ, δδθ. ιε αάζδ ηα παναηάης εέιαηα: 

ΣΠΔ – μνμθμβία 

ΣΠΔ ηαζ εηπαίδεοζδ 

ΣΠΔ ηαζ ζοιααηζηή εηπαίδεοζδ 

ΣΠΔ ηαζ ηδθεηπαίδεοζδ 

ΣΠΔ θζθμζμθία ηαζ δοκαηυηδηεξ 
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9. Βηβιηνγξαθία – Αλαθνξέο  - πξόζζεην πιηθό 

 

1. Δθεφεενμ Ακμζπηυ Πακεπζζηήιζμ (επζι., 1999). Δηπαίδεοζδ Δκδθίηςκ. Πάηνα, 

ΔΑΠ 

Πνυηεζηαζ βζα ημ ααζζηυ οθζηυ, ημ μπμίμ ζοκμδεφεζ ηα ιαεήιαηα ηδξ μιχκοιδξ 

εειαηζηήξ εκυηδηαξ ζημ ΔΑΠ. οββναθείξ ημο είκαζ δζάθμνμζ δζδάζημκηεξ ζημ ΔΑΠ. 

Σμ οθζηυ απμηεθείηαζ απυ πέκηε ηυιμοξ, α. Σμ πεδίμ, μζ ανπέξ ιάεδζδξ, μζ ζοκηεθεζηέξ, 

α. Κμζκςκζηή ηαζ μζημκμιζηή θεζημονβία, β. πεδζαζιυξ, μνβάκςζδ ηαζ αλζμθυβδζδ 

πνμβναιιάηςκ, δ. Δηπαζδεοηζηέξ ιέεμδμζ, μιάδεξ εηπαζδεομιέκςκ ηαζ ε. ρεζξ ηδξ 

πναβιαηζηυηδηαξ.   
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Πνυηεζηαζ βζα έκα απυ ηα πζμ πνυζθαηα ηαζ πζμ μθμηθδνςιέκα ένβα βζα ηδκ ΔΔ 
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Οζ ζοββναθείξ ζηδνίγμκηαζ ζε ζημζπεία ηαζ δεδμιέκα απυ ηδκ Γενιακία, 
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παναηηδνζζηζηά ηςκ εκήθζηςκ εηπαζδεομιέκςκ ηαζ ιε ημοξ εηπαζδεοηέξ εκδθίηςκ ζηδκ 

Δθθάδα. 
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Association Press.  
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