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Aτζέντα

• Η Εργαλειοθήκη του Ξυλουργού

• Θεωρία

– Διαδίκτυο 1.0 & 2.0 

– Συνεργατική Μάθηση & Ρόλος Εκπ/κού -
Μαθητή

– Ερωτήσεις

• Παραδείγματα

– Ελληνικό Σχολικό Δίκτυο

– Μαθησιακό Αντικείμενο-Learning Object

• Ερωτήσεις – Συζήτηση



Ο θείος μου ο ξυλουργός

● Η Εργαλειοθήκη του θείου Πάνου
● 3 θήκες / επίπεδα 
● Πάνω τα πιο χρήσιμα εργαλεία
● Στο πλάι
● Στο συρτάρι



Έσπασε ένα τζάμι

● Ήρθε με 
ολόκληρη την 
εργαλειοθήκη

● Χρειάστηκε 
μόνο ένα 
κατσαβίδι για 
να το φτιάξει



Γιατί κουβαλάει την εργαλειοθήκη 
εφόσον μπορούσε να βάλει το 
κατσαβίδι στην τσέπη του;



Η εργαλειοθήκη είναι προσωπική



Stephen King

● Ο ξυλουργός είναι παράδειγμα του 
Στήβεν Κινγκ 

● Ισχύει για κάθε επάγγελμα



Η Εργαλειοθήκη του Εκπαιδευτικού

● Πώς θα κάνω μάθημα σε περίοδο πανδημίας;
● Παράδειγμα εργαλειοθήκης
● Τι κάνω; Ψάχνω στην εργαλειοθήκη
● 1ο επίπεδο
● Συρτάρι
● Πλάι (X2)



H Εργαλειοθήκη μου

Α. Παιδαγωγικές προσεγγίσεις

Β. Σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία

Γ. Εργαλεία

Δ. Τα βιβλία του σχολείου, πηγές και
εκπαιδευτικό υλικό



1ο Επίπεδο

● Ασύγχρονη & Σύγχρονη Εκπαίδευση, 
● Ανεστραμμένη τάξη, 
● Εργασία σε μικρές ομάδες, 
● Μέθοδος πρότζεκτ
● Μέθοδοι ατομικής και ομαδικής 

αξιολόγησης
● Σύστημα διαχείρισης μάθησης
● <Άλλο/>



Συρτάρι

● Εργασία σε μικρές ομάδες, 
● Ομαδοσυνεργατική με Η/Υ
● Μέθοδος πρότζεκτ
● <άλλη μεθοδολογία>



Πλάι (X2)

● Σύστημα διαχείρισης Μάθησης
● WhatsApp
● Skype
● Webex
● Χαρτί και μολύβι
● <άλλο κατσαβίδι>



• Η Τεχνολογία…

–Στηρίζει τη 
δημιουργικότητα μιας 
ολόκληρης γενιάς

–Αλλάζει τον τρόπο 
που βλέπουμε τον 
κόσμο, 
επικοινωνούμε, 
δουλεύουμε, 
διασκεδάζουμε

Η Τεχνολογία και 

Ο Έλληνας Πολίτης το 2020



• Δημιουργεί

• Σχεδιάζει

• Επινοεί

• Ορίζει

τον κόσμο…

• με εντελώς 

διαφορετικό τρόπο

• το 2020

Ο/Η μαθητής/τρια σήμερα θα…



Up-Scaling Creative Classrooms in 
Europe (SCALE CCR)

• ICT Enabled Innovation

Joint Research Centre

http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/SCALECCR.html
ftp://ftp.jrc.es/pub/EURdoc/JRC72277.pdf


Up-Scaling Creative Classrooms in 
Europe (SCALE CCR)

• Innovating Learning: Key Elements for Developing 
Creative Classrooms in Europe

Joint Research Centre

http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/SCALECCR.html
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=5181


• MOOC
s: 
Massiv
e Open 
Online 
Course
s

Ανοικτή Εκπαίδευση &

Αξιοποίηση Ψηφιακού Υλικού 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTUCys3hnHX39lKziW9mUpYybq7Y5UrYKqzSuO4VwLTzb0bPnSV



https://educause.adobeconnect.com/_a729300474/p9ohhqg7fh8/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal

Ανοικτή Εκπαίδευση

https://educause.adobeconnect.com/_a729300474/p9ohhqg7fh8/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal


• Μέθοδος ή τεχνική που έχει δείξει 
επανειλημμένως αποτελέσματα 
καλύτερα από εκείνα που 
επιτυγχάνονται με άλλα μέσα, και η 
οποία πλέον χρησιμοποιείται ως σημείο 
αναφοράς. 

• Μπορεί να εξελιχθεί και να γίνει 
καλύτερη καθώς ανακαλύπτονται νέες 
βελτιώσεις.

Καλή Πρακτική



• Εύκολη και ευέλικτης πρόσβαση, 
αναζήτηση, διάθεση και χρήση

• Χρήση προς τους εκπαιδευτικούς στόχους 
εντός και εκτός σχολικής τάξης

• Πειραματισμός με νέα εργαλεία

• Εμπλουτισμός μαθησιακού υλικού με 
εκπαιδευτικά μεταδεδομένα

• Δόμηση δραστηριοτήτων και 
τροποποίηση ανάλογα με τις μαθησιακές 
ανάγκες

• Ενεργός και ευχάριστη συμμετοχή 
εκπ/κών & μαθητών/τριών

Αξιοποίηση Ψηφιακού Υλικού



Δια Βίου Μάθηση



Αξιοποίηση Ψηφιακού Υλικού 



Από το Web 1.0 >> στο Web 2.0

• Πληροφορίες

• Η-Οικονομία

◼ Σύνθεση 
Πληροφοριών

◼ Κοινωνική 
δικτύωση



Web 2.0

• Σχεδιασμός: Συμμετοχή όλων

– Κοινωνικο-Τεχνικός Σχεδιασμός

– Χρηστο-Κεντρικός Σχεδιασμός

– Συμμετοχική Αρχιτεκτονική

• Αλληλεπίδραση

• Προσωποκεντρικότητα

• Παρουσία & Συμ-παρουσία

• Ελαφρές εφαρμογές

• Συνεργατικότητα

– Κοινωνικά Δίκτυα

– Κοινότητες Πρακτικής

– Συνεργατική Μάθηση



Ομάδα Δίκτυο

Κοινότητα Ενεργός 
συμμετοχή

Η εξέλιξη σήμερα



Web 1.0 Web 2.0



Τι είναι Συνεργατικότητα;
(Collaboration & Cooperation?)

• Collaboration

– Κοινή εργασία στο ίδιο αντικείμενο, στο ίδιο
πρότζεκτ/δραστηριότητα (κοινή κατασκευή)

• Cooperation

– Κοινή εργασία σε διαφορετικό αντικείμενο, 
στο ίδιο πρότζεκτ/δραστηριότητα 

(μέθοδος παζλ)

• Στην πραγματικότητα κάνουμε και τα 2



Ρόλος εκπ/κού - μαθητή Web 1.0

• Δασκαλοκεντρική 
Μάθηση

• Διάδραση με τον Η/Υ

• Επικοινωνία μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
σύγχρονη και ασύγχρονη 
συζητήση κλπ 



Ρόλος εκπ/κού – μαθητή Web 2.0

• Προσδιορίζει/προσχεδιάζει τους στόχους 
του προγράμματος, του μαθήματος, της 
δεξιότητας, της ομαδικής 
δραστηριότητας 

• Παρακολουθεί χωρίς να επεμβαίνει, 
δίνοντας «χώρο» στους μαθητές για την 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους 

• Βοηθά τους μαθητές να προσδιορίσουν 
τους ρόλους τους μέσα στην ομάδα  

• Προωθεί τη συνεργατική μάθηση 

• Ενθαρρύνει την ανάπτυξη δημιουργικού 
διαλόγου



Η Συνεργατική Μάθηση είναι 
Δυναμική Μάθηση



Εκπαιδευτικός - Ενορχηστρωτής



Κατασκευή Διαδικτυακών Μαθημάτων



Δομή Σχεδιασμού ΔΜ

Επίπεδα Υλικού

Επίπεδα Μαθητή

Επίπεδα Σεναρίου

Διαφορετικά μαθησιακά στοιχεία (π.χ. Μαθησιακά 
αντικείμενα) δομούνται σε Eνότητες και ανάλογες
Παιδαγωγικές Μεθοδολογίες

Ο εκπαιδευόμενος κατασκευάζει το 
Προφίλ του και έχει ένα Ρόλο/ους. Δρα 
και μαθαίνει Ομαδικά και Ατομικά.

Οι Μαθησιακοί Στόχοι οδηγούν στις 
ανάλογες Δομές όπου οι εκπαιδευόμενοι 
παίρνουν ενεργό μέρος.

Και τα 3 στοιχεία λειτουργούν ταυτόχρονα στις 
Μαθησιακές Δραστηριότητες



Παιδαγωγικός Σχεδιασμός – Σενάρια

(CSCL Scripts)

• Mακρο-σενάρια (Macro-scripts): παιδαγωγικά 
μοντέλα π.χ. Εργασία σε ομάδες με συνεργατική 
μάθηση
•Mικρο-σενάρια (Micro-scripts): διαλογικά μοντέλα 
που τα εχουμε ενσωματώσει στα εργαλεία ή και έχουμε 
μάθει τους μαθητές/τριες να τα χρησιμοποιούν ως 
βήματα κριτικής σκέψης
•Στοιχεία: εκπαιδευτικό υλικό, προσδιορισμός 
συμμετεχόντων και ομάδων, δομή κάθε ομάδας, ρόλοι, 
δραστηριότητες, διανομή 
ρόλων/δραστηριοτήτων/υλικού, αλληλουχία και συνοχή 
της εκπαιδευτικής οργάνωσης κλπ



ΜΙΚΡΟ-Σενάριο * Επίπεδα κριτικής σκέψης



Παιδαγωγικός Σχεδιασμός – Σενάρια

(CSCL scripts)

Παράδειγμα Διαδικασίας Μοντέλου για τον 
Εκπαιδευτικό (Collins, Brown & Newman, 1987)

1. Μοντέλο: μάθηση με παρατήρηση του τρόπου 
που εργάζεται ο εκπαιδευτικός βήμα βήμα από 
τους μαθητές/τρεις (ενσυναίσθηση) 

2. Καθοδήγηση και βοήθεια από τον ‘ειδικό’: 
δασκαλοκεντρικό μοντέλο

3. Σταδιακή αποχώρηση
4. Αναστοχασμός της διαδικασίας: διόρθωση 

λαθών που τυχόν έγιναν από τον εκπαιδευτικό 



Παιδαγωγικός Σχεδιασμός – Σενάριο

(CSCL scripts)



Σύγκλιση

Οργάνωσης 

&

Μάθησης



Εργαλεία

• http://eXeLearning.org

• Συνεργατικές ιστοσελίδες

• Ιστολόγια (blogs)

• Wikis

• Σύγχρονες και Ασύγχρονες Συζητήσεις

• Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (eClass, 
Moodle, ΜOOCs κλπ)

http://exelearning.org/


Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο



Παράδειγμα Μαθησιακών Αντικειμένων

• Γραμματικά φαινόμενα που συνοδεύονται 
με αντικείμενα, τη μουσική, τις ταινίες, 
multimedia κ.λπ. 

• Στόχος - κίνητρο η διδασκαλία με άξονα 
τον εμπλουτισμό μέσω πολιτιστικών 
πληροφοριών

• Παρώθηση για την περαιτέρω έρευνα 

• Επέκταση συζητήσεων για τον πολιτισμό, 
όπως επίσης και ιστορικούς & γλωσσικούς 
παράγοντες



Παράδειγμα Μαθησιακών Αντικειμένων



43/13

Παράδειγμα Μαθησιακών Αντικειμένων



Αξιολόγηση με τη Μέθοδο 
Πρότζεκτ



Παιδαγωγική Αξιοποίηση

• Επεξεργασία, αναστοχασμός επί δεδομένων 
• Δημοσίευση/ ανάρτηση εργασιών (σε ατομικό 

επίπεδο και συλλογικό) 
• Ασύγχρονη επικοινωνία (π.χ. για τη 

διατύπωση ερωτημάτων σχετικών με το 
μάθημα, την εργασία στο σπίτι κλπ)

• Καταγραφή απόψεων και εμπειριών (π.χ. 
σχετικά με τη μαθησιακή εμπειρία) 

• Εξέλιξη μαθησιακής πορείας (ατομικός 
φάκελος)  

• Πρακτική συμμετοχής, συνεργασίας
• Ανάπτυξη κοινωνικών & Μαθησιακών 

δεξιοτήτων 



Παιδαγωγική Αξιοποίηση –
Γλώσσα

• Ανάπτυξη Κοινωνικών & Μαθησιακών 
δεξιοτήτων

• Επεξεργασία στοιχείων ελληνικού 
πολιτισμού

• Ανάπτυξη διαδραστικού και 
διαθεματικού υλικού

• Άμεση διάδραση συμμετεχόντων

• Δημιουργική Συνεργατική μάθηση 



Συμπεράσματα

● Ο θείος μου δεν είναι ξυλουργός
● Δεν έχει σημασία τι ξέρω αλλά 

πώς, πού και πότε χρησιμοποιώ 
αυτό που ξέρω

● Φτιάχνω τη δική μου
εργαλειοθήκη. Δείτε:

https://eclass.upatras.gr/

https://eclass.upatras.gr/


Ευχαριστώ πολύ!

Δρ. Νίκη Λαμπροπούλου

ΕΔΙΠ, ΤΕπΕΚΕ, Πανεπιστημίου 
Πατρών

niki.lampropoulou@upatras.gr

mailto:niki.lampropoulou@upatras.gr


Συζήτηση


