


Αβάθην 
Τν «Αβάθην / E-Slate» απνηειεί έλα «αλνηρηό» εθπαηδεπηηθό 

ινγηζκηθό δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο. Η αξρηηεθηνληθή ηνπ βαζίδεηαη 

ζε Ψεθίδεο πνπ δηαζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε ηε ινγηθή ησλ 

παδι γηα ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθώλ πξντόλησλ.  

Τα εθπαηδεπηηθά πξντόληα πνπ θαηαζθεπάδνληαη κε ην «Αβάθην E-

Slate» κπνξνύλ λα θαιύςνπλ κεγάιν εύξνο γλσζηηθώλ 

αληηθεηκέλσλ θαη επηπέδσλ εθπαίδεπζεο. Μεηαμύ ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ εθαξκνγώλ πνπ βαζίδνληαη ζην «Αβάθην E-Slate», 

είλαη ν «Χεισλόθνζκνο», ην «Ταμηλνκνύκε», ν «Ξέληνο» θαη νη 

«Μπθήλεο» ρξεζηκνπνηνύληαη ζε αξθεηά ζρνιεία (αληίζηνηρα ζε 

γλσζηηθά αληηθείκελα Μαζεκαηηθώλ, Γεσγξαθίαο, Ξέλσλ 

Γισζζώλ, Ιζηνξίαο). 



Αβάθην 
Τν πεξηβάιινλ πξνζθέξεη ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα εξγαιεία 

ζύλζεζεο εθπαηδεπηηθώλ «Μηθξόθνζκσλ» γηα πεηξακαηηζκό θαη 

δηεξεύλεζε θαηλνκέλσλ θαη ελλνηώλ. Οη Μηθξόθνζκνη απαξηίδνληαη από 

δηαζπλδεόκελεο Ψεθίδεο. Ιδέεο εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ κπνξνύλ 

εύθνια λα κεηαηξαπνύλ ζε ππνινγηζηηθή εθαξκνγή, από άηνκα πνπ 

δηαζέηνπλ βαζηθέο web-authoring ηθαλόηεηεο, κε ηε κνξθή δηαδξαζηηθώλ 

ηζηνζειίδσλ, ζειίδσλ δειαδή πνπ πεξηέρνπλ Αβάθην-ςεθίδεο.   

Οη Αβάθην-ςεθίδεο παξέρνληαη ζαλ κηα βηβιηνζήθε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 

ππνινγηζηηθώλ αληηθεηκέλσλ, εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ γηα εθπαηδεπηηθή 

ρξήζε, ηα νπνία κπνξνύλ πνιύ εύθνια λα ζπλδεζνύλ κεηαμύ ηνπο, νπόηε 

θαη αιιεινζπλεξγάδνληαη απνθηώληαο πξόζζεηε ιεηηνπξγηθόηεηα. Έηζη, 

κε θαηάιιειε δηαζύλδεζε ησλ ςεθίδσλ, ζε επίπεδν ηειηθνύ ρξήζηε, 

ζπληίζεηαη θάζε θνξά ην ζηνρεπόκελν εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό-

δξαζηεξηόηεηα.  



Αβάθην 
Σν «Αβάθην / E-Slate» αλαπηύρζεθε 

από ηελ Οκάδα Μαζεζηαθήο 

Σερλνινγίαο ηνπ Εξεπλεηηθνύ 

Αθαδεκαϊθνύ Ιλζηηηνύηνπ Σερλνινγίαο 

Τπνινγηζηώλ (Ε.Α. ΙΣΤ www.cti.gr ), 

εξεπλεηηθνύ νξγαληζκνύ 

επνπηεπόκελνπ από ην ΤΠΕΠΘ. 

http://www.cti.gr/


Παξαδείγκαηα Μηθξόθνζκσλ 

Μικρόκοζμοι Φσζικής 
Μηθξόθνζκνη κε πξνζνκνηώζεηο δηαθόξωλ πεηξακάηωλ ηεο θπζηθήο 

ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε ηεο ελέξγεηαο, ηωλ δπλάκεωλ θ.ι.π., θαη κε ηε 

ρξήζε ζωκάηωλ, ειαηεξίωλ, θεθιηκέλωλ επηπέδωλ θαη θπζηθώλ 

ηδηνηήηωλ άκεζα δηαρεηξηδόκελωλ από ην ρξήζηε. 

 



Παξαδείγκαηα Μηθξόθνζκσλ 

Χελωνόκοζμος 
Μηθξόθνζκνη κε ηε ρξήζε πκβνιηθήο Γιώζζαο (Logo) ζρεδηαζκέλνη 

γηα ηε δηεξεύλεζε αιγεβξηθώλ θαη γεωκεηξηθώλ ελλνηώλ: δπλακηθόο 

ρεηξηζκόο βαζηθώλ γεωκεηξηθώλ αλαπαξαζηάζεωλ, θαηαζθεπή 

γεωκεηξηθώλ ζρεκάηωλ, εκπέδωζε γξαθηθώλ απεηθνλίζεωλ κέζα 

από αλαπαξαζηάζεηο πξαγκαηηθώλ θαηαζηάζεωλ. 

 



Παξαδείγκαηα Μηθξόθνζκσλ 

Ιπηάμενα διανύζμαηα 
Οη καζεηέο ηαμηδεύνπλ πάλω ζε έλαλ ράξηε θπβεξλώληαο έλα 

αεξνπιάλν πνπ επεξεάδεηαη από ηνλ άλεκν. Έηζη εμνηθεηώλνληαη κε 

ηα δηαλπζκαηηθά κεγέζε, ηαμηδεύνληαο ζηελ Επξώπε ζε επηδίωμε 

πνιηηηζκηθώλ, γεωγξαθηθώλ θαη άιιωλ ζπγθηλήζεωλ. 

 



Αβάθην 

Μπνξείηε λα θαηεβάζεηε (Download) ην ινγηζκηθό από 

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ  

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ  

ηνπ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ 

(Φηινζνθηθή ρνιή, Σκήκα Φηινζνθίαο, 

Παηδαγωγηθήο θαη Φπρνινγίαο,Σνκέαο Παηδαγωγηθήο -  

Δ/ληεο Εξγαζηεξίνπ: Καζ. Υ. Κπλεγόο) 

  

ζηελ δηεύζπλζε : 

http://etl.ppp.uoa.gr/_content/download/index_download.htm  

 

http://etl.ppp.uoa.gr/_content/download/index_download.htm

