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Γράφοντας στον Πίνακα Ανακοινώσεων 
(http://padlet.com/) 
  Σημειώνουμε εργασίες που θέλουμε να κάνουμε 

και άλλες υποχρεώσεις 

 

 Εκφραζόμαστε εύκολα & γρήγορα με δημιουργικό 
τρόπο (π.χ. εικόνες, βίντεο, κείμενα) 

 

 Δημιουργούμε εκπαιδευτικό υλικό (προσθέτουμε 
ιδέες, τις μοιραζόμαστε, τις παρουσιάζουμε) 

 

Υποστηρίζουμε συνεργατικές δραστηριότητες 
(μαθητών, εκπαιδευτικών, ομάδων) – Forum;; 
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 «Λειτουργεί σαν ένας ηλεκτρονικός πίνακας ανακοινώσεων, όπου 
μπορούμε να βάλουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο οπουδήποτε στη 
σελίδα μαζί με οποιονδήποτε, από οποιαδήποτε συσκευή» 
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Δημιουργώντας ΣυννεφοΛΕΞΕΙΣ 
(http://www.wordle.net/ ) 
  Οπτική αναπαράσταση λέξεων  

  Σχέση συχνότητας – μεγέθους λέξης 

 Ενθαρρύνει την προσωπική έκφραση και την 
ανάδειξη των ιδεών των μαθητών 

 Δημιουργεί κίνητρα για ενεργό συμμετοχή σε 
ατομικές ή ομαδικές δραστηριότητες 

 Χρησιμοποιείται για τη σύγκριση, ανάλυση και 
γραφική απεικόνιση δεδομένων 

 Αναπτύσσει διαισθητικά στρατηγικές επίλυσης 

προβλημάτων (μη-γραμμική) 
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 Έλεγχος της συχνότητας εμφάνισης μιας λέξης & 
Αντικατάσταση με συνώνυμες 

 

 Εμπλουτισμός λεξιλογίου: Δίνεται λέξη & γράφουν 
όσο το δυνατόν περισσότερες (συνώνυμες, 
παράγωγες κλπ.) 

 

 Ανάλυση κειμένου: Επικόλληση λογοτεχνικού – 
ιστορικού κειμένου & Συζήτηση (για το θέμα 
διαπραγμάτευσης, βασική ιδέα, λέξεις κλειδιά) 

 

 Περίληψη κειμένου: Επικόλληση λογοτεχνικού – 
ιστορικού κειμένου & Δημιουργία περίληψης (με 
χρήση βασικών εννοιών, λέξεων κλειδιά) 
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 Διερεύνηση ιδεών – διαγνωστικό εργαλείο  

(τι γνώριζα; - τι έμαθα;) 

 

 Ταυτότητα μαθητή –Συμμαθητή  

(Γράψιμο 3 θετικών στοιχείων &  Δημιουργία αφίσας)  

 

 Έκφραση και δημιουργικότητα 

 Επιλογή αγαπημένου θέματος (αγαπημένο μουσικό 
συγκρότημα, λογοτεχνικό βιβλίο, κινηματογραφική 
ταινία κλπ.) & Δημιουργία αφίσας 
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Ερευνώντας &ανακαλύπτοντας στην 
τάξη ( http://phet.colorado.edu/el/ ) 
 
 
 
 

 Λογισμικό Προσομοιώσεων 

 

 Φυσική 

 

 Μαθηματικά 
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Καταγράφοντας τις ιδέες μας 
(https://bubbl.us/mindmap ) 
 
 
 

 Σημασία πρότερων γνώσεων – εκμάθηση νέων 

 

 H μάθηση με νόημα περιλαμβάνει την αφομοίωση 
των νέων εννοιών και την ενσωμάτωσή τους στις 
υπάρχουσες γνωστικές δομές (novak,1991) 

 

 Εννοιολογικός Χάρτης: Αποτελεί τη γραφική 
αναπαράσταση εννοιών, όπου κόμβοι 
αντιπροσωπεύουν τις έννοιες και συνδέσεις τις 
σχέσεις μεταξύ των εννοιών. 
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 Μέσο οργάνωσης & παρουσίασης του 
μαθήματος  

 

 Διαγνωστικό εργαλείο για την 
ανίχνευση πρότερων γνώσεων 

 

 Εργαλείο αξιολόγησης της μάθησης και 
της εξέλιξης της γνωστικής αλλαγής, 
μετά τη διδακτική παρέμβαση  
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 Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας… 
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