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Σελ. 2 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ (ΒLOG) 
 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Δηµιουργία ιστολογίου (Blog) 
 

2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 
Προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 4 διδακτικές ώρες. 

 

3. ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΠΟΥΔΩΝ/ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ  
Το διδακτικό σενάριο εντάσσεται στο Πρόγραµµα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραµµατισµό  

στο Γυµνάσιο, σύµφωνα µε το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών, στην Ενότητα 4 Πληροφορική Γ’ 

Γυµνασίου, στους Άξονες µαθησιακών στόχων «Υλοποιώ σχέδια έρευνας µε ΤΠΕ»  

 

4. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένα αυξηµένο εκπαιδευτικό ενδιαφέρον για τις εφαρµογές δεύτερης 

γενιάς του Παγκόσµιου Ιστού (Web 2.0), όπως τα ιστολόγια (blogs) και την παραγωγική τους 

αξιοποίηση στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

ΣΚΟΠΟΣ 

Το συγκεκριµένο διδακτικό σενάριο έχει σκοπό την εξοικείωση των µαθητών µε τις τεχνολογίες που 

σχετίζονται µε το Web 2.0 και συγκεκριµένα µε τη δηµιουργία ενός εκπαιδευτικού ιστολογίου (blog). 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

Οι βασικοί στόχοι και τα αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα της δραστηριότητας είναι κάθε 

µαθητής/τρια να είναι ικανός/ή : 

 

Σε επίπεδο γνώσεων: 
 
• να περιγράφει την έννοια του ιστολογίου 

• να κατηγοριοποιεί τα ιστολόγια ανάλογα µε το περιεχόµενο τους   
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• να αναγνωρίζει τα επιµέρους στοιχεία της δοµής ενός ιστολογίου (κεφαλίδα, θέµα, στήλη  

     άρθρων, στήλη widgets) 

• να κατονοµάζει τα βασικά χαρακτηριστικά του ιστολογίου (άρθρα, σελίδες, κατηγορίες κ.τ.λ.) 

 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων: 
 
• να διαµορφώνει τη δοµή ενός ιστολογίου εφαρµόζοντας αλλαγές στα επιµέρους στοιχεία του  

    (κεφαλίδα, θέµα, στήλη widgets) 

• να διαχειρίζεται τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ιστολογίου (άρθρα, σελίδες, κατηγορίες,    

     συνδέσµους) 

• να εµπλουτίζει το περιεχόµενο του ιστολογίου µε πολυµεσικό υλικό χρησιµοποιώντας  

    αποτελεσµατικά, ποικίλα εργαλεία ΤΠΕ 

 

 Σε επίπεδο στάσεων:  

• να εργάζεται αποτελεσµατικά σε συνεργατικά περιβάλλοντα  

• να ακολουθεί τους καθιερωµένους κανόνες δεοντολογίας (σεβασµός πνευµατικής    

ιδιοκτησίας, αναφορά χρησιµοποιούµενων πηγών κλπ.) 

• να αποδέχεται την διαφορετική άποψη των συµµαθητών του 

• να παρουσιάζει και να επικοινωνεί τις ιδέες του 

 

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ  
Στο σενάριο αυτό οι µαθητές/τριες καλούνται να δηµιουργήσουν ένα ιστολόγιο  (blog). 

Τα ιστολόγια είναι διαδικτυακά ψηφιακά εργαλεία δεύτερης γενιάς (Web 2.0) που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν στην παιδαγωγική διαδικασία λόγω της διαδραστικότητας και της δυνατότητας που 

προσφέρουν για οµαδική εργασία. 

 

Οι δραστηριότητες που υλοποιούν οι µαθητές στον υπολογιστή είναι κλιµακούµενης δυσκολίας και 

στοχεύουν στη συνδυασµένη ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισµού του περιβάλλοντος του ιστολογίου, 

αναζήτησης πληροφοριών στον Παγκόσµιο Ιστό και ενσωµάτωσης πολυµεσικών στοιχείων (εικόνες, 

βίντεο, υπερσύνδεση).	

 

Πιο συγκεκριµένα το σενάριο θα υλοποιηθεί σε 4 διδακτικές ενότητες: 

 

• Φάση προετοιµασίας 
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• 1η διδακτική ώρα 

• 2η διδακτική ώρα 

• 3η διδακτική ώρα 

• 4η διδακτική ώρα 

 

Στη Φάση προετοιµασίας ο εκπαιδευτικός χρησιµοποιώντας τη δικτυακή πλατφόρµα wordpress, 

δηµιουργεί το ιστολόγιο της τάξης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://g53gymkor.wordpress.com/	και 

κάνει κάποιες αρχικές ρυθµίσεις. Επιλέγει θέµα, τίτλο, υπότιτλο και εικόνα για την κεφαλίδα. Επίσης, 

δηµιουργεί κάποιες σελίδες οι οποίες λειτουργούν συµβουλευτικά προς τους µαθητές. Πιο 

συγκεκριµένα µια σελίδα µε τίτλο ΄Οδηγίες προς τους νέους συντάκτες΄ στην οποία δίνονται οδηγίες 

στους µαθητές για το πώς θα συντάσσουν τα άρθρα τους και µια σελίδα µε τίτλο ‘Φύλλο εργασίας 1’ 

στην οποία η καθηγήτρια αναρτά τις διευθύνσεις κάποιων ιστολογίων για να µπορούν οι µαθητές κατά 

την υλοποίηση του 1ου φύλλου εργασίας να επισκεπτούν τα ιστολόγια αυτά.  

 

1η διδακτική ώρα 
Κατά την 1η διδακτική ώρα η καθηγήτρια χωρίζει τους µαθητές σε ετερογενείς οµάδες και στη 

συνέχεια τους ανακοινώνει το σκοπό της δραστηριότητας στην οποία θα εµπλακούν. Έπειτα τους 

θέτει την ερώτηση αν γνωρίζουν τι είναι το ιστολόγιο και αν έχουν επισκεφτεί κάποια ιστολόγια. Τους 

ενηµερώνει ότι στους Η/Υ τους βλέπουν το ιστολόγιο της τάξης τους που έχει αρχικά δηµιουργήσει η 

ίδια και που στη συνέχεια θα το διαµορφώσουν-εµπλουτίσουν οι ίδιοι. Στη συνέχεια µοιράζει σε κάθε 
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οµάδα ένα φύλλο εργασίας, στο οποίο οι µαθητές θα εξοικειωθούν µε τα τεχνολογικά και 

εννοιολογικά χαρακτηριστικά τoυ ιστολογίου. Για τη συµπλήρωση του φύλλου θα πρέπει να ανοίξουν 

τη σελίδα του ιστολογίου µε τίτλο ‘Φύλλο Εργασίας 1’, η οποία περιέχει τις διευθύνσεις κάποιων 

ιστολογίων τα οποία πρέπει να επισκεφτούν. 

Αφού συµπληρωθεί το φύλλο εργασίας και πριν το τέλος της διδακτικής ώρας η καθηγήτρια θα 

µοιράσει στους µαθητές ένα φύλλο αξιολόγησης, για να αξιολογήσει το βαθµό κατανόησης του 

διδακτικού αντικειµένου.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 
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2η διδακτική ώρα 
Κατά την 2η διδακτική ώρα, η καθηγήτρια ενηµερώνει τους µαθητές ότι θα διαµορφώσουν τη δοµή 

του ιστολογίου τους. Θα διαλέξουν δηλαδή τίτλο και υπότιτλο, εικόνα για την κεφαλίδα, θέµα και 

widgets. Μοιράζει τα φύλλα εργασίας σε κάθε οµάδα και τους ζητά να τα συµπληρώσουν βήµα-βήµα. 

Στο τέλος κάθε βήµατος οι οµάδες ανακοινώνουν στην ολοµέλεια του τµήµατος τις προτάσεις τους. Σε 

κάθε βήµα η καθηγήτρια µε χρήση του βιντεοπροβολέα εφαρµόζει µια µια τις προτάσεις στο 

ιστολόγιο και η ολοµέλεια του τµήµατος αποφασίζει ποια πρόταση θα υλοποιηθεί. 
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3η διδακτική ώρα 
Κατά την 3η διδακτική ώρα οι µαθητές θα δηµιουργήσουν και θα δηµοσιεύσουν τα πρώτα τους άρθρα 

τα οποία θα αφορούν ‘Ένα από τα πιο διάσηµα µουσεία του κόσµου’ και ‘Την επέτειο του 

Πολυτεχνείου’. Αρχικά η καθηγήτρια µε χρήση του βιντεοπροβολέα, δείχνει στους µαθητές ένα άρθρο 

που έχει συντάξει η ίδια και αφορά τα πιο διάσηµα µουσεία του κόσµου. Με αφορµή το άρθρο αυτό 

τους εξηγεί τα χαρακτηριστικά του άρθρου (ηµεροµηνία, συντάκτης, κατηγορία, κείµενο, εικόνα 

κ.τ.λ). 

                                                                                                                                                                                                     

Στη συνέχεια ανοίγοντας τη σελίδα του ιστολογίου µε τίτλο ΄Οδηγίες προς τους νέους συντάκτες΄ 

συζητούν για το προς πρέπει να συντάσσουν τα άρθρα. ΄Επειτα η καθηγήτρια ορίζει ψευδώνυµα στους 

µαθητές για να υπογράψουν ως συντάκτες στο τέλος των άρθρων και µοιράζει σε κάθε οµάδα το 
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φύλλο εργασίας το οποίο περιέχει σαφείς οδηγίες σχετικά µε την διαδικασία δηµιουργίας των άρθρων 

και τον εµπλουτισµό τους µε πολυµεσικό υλικό, την κατηγοριοποίηση τους και την χρησιµοποίηση 

ψευδώνυµου. Παράλληλα µε τη δηµιουργία των άρθρων από τις οµάδες, η καθηγήτρια συµπληρώνει 

µια ρουµπρίκα αξιολόγησης, µε την οποία αξιολογεί για κάθε µαθητή το βαθµό συµµετοχής του στη 

δραστηριότητα, το επίπεδο συνεργασίας του µε τα άλλα µέλη της οµάδας, καθώς και τον βαθµό 

ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων.  

 

 

4η διδακτική ώρα 
Κατά την 4η διδακτική ώρα δίνεται στους µαθητές ένα φύλλο εργασίας και τους ζητείτε να 

σχολιάσουν ένα άρθρο που έχει αναρτήσει η καθηγήτρια τους και έχει σχέση µε τις αρνητικές 

επιδράσεις του facebook στους εφήβους. Οι µαθητές καλούνται να σχολιάσουν το άρθρο, γράφοντας 

µια αρνητική συνέπεια του facebook στους εφήβους. 
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Στη συνέχεια του φύλλου εργασίας οι µαθητές θα δηµιουργήσουν σελίδες και θα τις ιεραρχήσουν. Για 

να κατανοήσουν την έννοια των σελίδων η καθηγήτρια µε χρήση του βιντεοπροβολέα, δείχνει στους 

µαθητές το ιστολόγιο ενός σχολείου και συγκεκριµένα τις σελίδες του καθώς και την ιεραρχία τους.   

 

 

Στη συνέχεια ανατίθενται στους µαθητές να φτιάξουν συγκεκριµένες σελίδες µε συγκεκριµένο τίτλο, 

περιεχόµενο, ιεραρχία. Η καθηγήτρια παράλληλα θα συµπληρώσει µια ρουµπρίκα αξιολόγησης, για 

να αξιολογήσει για κάθε µαθητή το βαθµό συµµετοχής του στη δραστηριότητα, το επίπεδο 

συνεργασίας του µε τα άλλα µέλη της οµάδας, καθώς και το βαθµό ολοκλήρωσης των 

δραστηριοτήτων.  
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6. ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 

            ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 
Ο όρος πληροφορικός γραµµατισµός (ICT literacy) περιγράφει την ικανότητα των µαθητών να 

χρησιµοποιούν τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, τα εργαλεία επικοινωνίας και τις δικτυακές 

υπηρεσίες για την προσπέλαση, διαχείριση, ενσωµάτωση, αξιολόγηση, δηµιουργία και επικοινωνία 

πληροφοριών, µε στόχο την επίλυση προβληµάτων και, τελικά, τη συµµετοχή τους στη σύγχρονη 

κοινωνία της γνώσης (knowledge society).  

Στα σύγχρονα Προγράµµατα Σπουδών ο πληροφορικός γραµµατισµός θεωρείται γνωστικό µαθησιακό 

αντικείµενο αντίστοιχης σπουδαιότητας µε τον γλωσσικό γραµµατισµό (literacy), τα µαθηµατικά και 

τον επιστηµονικό γραµµατισµό (scientific literacy). Κατά συνέπεια, η διδασκαλία των αντικειµένων 

της Πληροφορικής στο Γυµνάσιο δεν έχει ως στόχο την κατάρτιση των µαθητών σε εφήµερες 

τεχνολογικές δεξιότητες. Περιλαµβάνει δηλαδή πολλά περισσότερα από την απλή εξοικείωση µε τους 

υπολογιστές και τις λειτουργίες συγκεκριµένων λογισµικών, και στοχεύει στην ανάπτυξη ικανοτήτων 

αυτόνοµης αξιοποίησης των υπολογιστικών και δικτυακών εργαλείων για την επίλυση προβληµάτων, 

την ενηµέρωση, την ψυχαγωγία και, γενικά, τη συµµετοχή τους στη σύγχρονη κοινωνία.  

Το προτεινόµενο πλαίσιο ένταξης του πληροφορικού γραµµατισµού και των ΤΠΕ στη βασική 

εκπαίδευση διαρθρώνεται σε τέσσερις αλληλοεξαρτώµενες συνιστώσες:  

Οι ΤΠΕ ως επιστηµονικό πεδίο και τεχνολογικό εργαλείο: Διαπραγµάτευση των βασικών εννοιών, 

των αρχών και των µεθόδων που θεµελιώνουν την Πληροφορική ως επιστήµη στο ευρύτερο πλαίσιο 

των θετικών και τεχνολογικών επιστηµών. Ο άξονας αυτός θα πρέπει να στοχεύει στην οικοδόµηση 

διαχρονικών γνώσεων που αφορούν σε έννοιες, αντικείµενα και διαδικασίες (υλικό, λογισµικό κ.λπ.), 

καθώς και τεχνικών δεξιοτήτων χειρισµού των σύγχρονων υπολογιστικών και διαδικτυακών 

περιβαλλόντων (λογισµικά γενικής χρήσης, υπηρεσίες Διαδικτύου κ.λπ.).  

Οι ΤΠΕ ως µαθησιακό γνωστικό εργαλείο (cognitive tool): Οι ΤΠΕ διατρέχουν οριζόντια όλα τα 

αντικείµενα του Προγράµµατος Σπουδών και θεωρούνται µέσο υποστήριξης των σύγχρονων 

παιδαγωγικών προσεγγίσεων, εργαλείο συνεργασίας και ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και της 

δηµιουργικής ικανότητας των µαθητών.  

Οι ΤΠΕ ως µεθοδολογία επίλυσης προβληµάτων: Οι µαθητές εµπλέκονται σε δραστηριότητες 

επίλυσης προβληµάτων που έχουν ως σκοπό την καλλιέργεια δεξιοτήτων µεθοδολογικού χαρακτήρα 

(επεξεργασία δεδοµένων, σχεδιασµός και υλοποίηση αλγορίθµων, µοντελοποίηση λύσεων, 

προγραµµατισµός υπολογιστών, δηµιουργικότητα και καινοτοµία) και δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου 
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(διερεύνηση, κριτική και αναλυτική σκέψη, συνθετική ικανότητα, ικανότητες επικοινωνίας και 

συνεργασίας).  

Οι ΤΠΕ ως κοινωνικό φαινόµενο: Κριτική επισκόπηση και αξιολόγηση των σύγχρονων εφαρµογών 

των ΤΠΕ µε αναφορές στον κοινωνικό, εργασιακό, εκπαιδευτικό, επιστηµονικό και πολιτισµικό 

τοµέα. Απώτερος στόχος είναι οι µαθητές να αποκτήσουν ευρύτερη πληροφορική παιδεία κουλτούρα 

και να διαµορφώσουν στάσεις και αξίες που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν το νέο κοινωνικό, 

οικονοµικό και πολιτισµικό περιβάλλον που διαµορφώνεται στη σηµερινή εποχή.  

Ο γενικός σκοπός του Π.Σ. του µαθήµατος της Πληροφορικής είναι όλοι οι µαθητές να έχουν τις 

ευκαιρίες να αναπτύξουν τουλάχιστον τις προτεινόµενες ικανότητες (γνώσεις, δεξιότητες, και στάσεις) 

που σχετίζονται µε τις ΤΠΕ. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι άξονες γύρω από τους οποίους 

διαρθρώνονται οι µαθησιακοί στόχοι του Νέου Π.Σ. Πληροφορικής.  

 

7. ΧΡΗΣΗ Η.Υ. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

            («προστιθέµενη αξία» και αντίλογος, επιφυλάξεις, προβλήµατα) 
Το σενάριο θα υλοποιηθεί στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής που θα πρέπει να διαθέτει 

πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το Εργαστήριο Πληροφορικής αποτελεί για τους µαθητές χώρο µελέτης, 

έρευνας, ενεργητικής συµµετοχής και συνεργασίας. Θα πρέπει να είναι  διαθέσιµα όλα τα απαραίτητα 

λογισµικά (φυλλοµετρητής, πλατφόρµα ανάπτυξης ιστολογίων).  

Ο συµµετοχικός ιστός δίνει τη δυνατότητα για συνεργασία και συνεργατική παραγωγή υλικού, αλλά 

και αυξηµένες δυνατότητες αλληλεπίδρασης. 

 

8. ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 

           ΣΕΝΑΡΙΟ 
Οι αναπαραστάσεις των µαθητών και οι αντιλήψεις τους για τον Πληροφορικό Γραµµατισµό, 

συνδέονται µε όλη τη λεγόµενη ψηφιακή κουλτούρα. Αυτή είναι τόσο σηµαντική και τόσο στενά 

διασυνδεδεµένη µε τις κοινωνικές πρακτικές και την καθηµερινότητα των εφήβων (άρα και των 

µαθητών και των µαθητριών), ώστε εκτιµάται ότι γενικά οι µαθητές και οι µαθήτριες δε θα έχουν 

κανένα πρόβληµα στην εκµάθηση της χρήσης του συγκεκριµένου περιβάλλοντος διαχείρισης 

ιστολογίων. 

	

9. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - 

            ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ 
Κατά την εκτέλεση του σεναρίου εκτιµάται ότι δε θα υπάρξουν σηµαντικά προβλήµατα σε σχέση µε 
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την χρήση της πλατφόρµας ανάπτυξης του ιστολογίου. Το µόνο πρόβληµα θα είναι η σχετικά αργή 

διαδικτυακή σύνδεση καθώς και κάποιοι υπολογιστές του εργαστηρίου που είναι πολύ παλιάς 

τεχνολογίας και θα δυσχεράνουν χρονικά την υλοποίηση της παρέµβασης. 

 Επίσης το διδακτικό συµβόλαιο δεν θα ανατραπεί διότι τα φύλλα εργασίας είναι απλά, ρεαλιστικά και 

οδηγούν το µαθητή βήµα-βήµα στην οµαλή εξοικείωση του µε το περιβάλλον διαχείρισης του 

ιστολογίου.  

 

10. ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ 
http://el.wikipedia.org/wiki/Ιστολόγιο	

http://blogs.sch.gr/manuals/	

http://el.wordpress.com/help/ 

http://www.free-ebooks.net/ebook/WordPress-for-Beginners-Easy-as-1-2-3/pdf?dl&preview 

 

11. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ 
Τα τελευταία χρόνια, στο ευρύτερο πλαίσιο του κοινωνικού εποικοδοµισµού, αναπτύσσεται έντονο 

εκπαιδευτικό ενδιαφέρον για το σχεδιασµό µαθησιακών δραστηριοτήτων που ακολουθούν τη 

φιλοσοφία της διερευνητικής µάθησης (inquiry learning) και της συνεργατικής µάθησης (collaborative 

learning). Κατά τη συνεργατική διαδικασία ο εκπαιδευτικός πλέον λαµβάνει το ρόλο του καθοδηγητή. 

Δεν είναι πλέον ο µόνος κάτοχος της εξουσίας και της γνώσης µέσα στην τάξη αλλά θα απασχολείται 

κυρίως στο να βοηθάει και να υποστηρίζει τη µάθηση.  

 

Οι δραστηριότητες που σχετίζονται µε τον Πληροφορικό Γραµµατισµό, είναι από την ίδια τη φύση 

τους προσανατολισµένες προς τις κοινωνιο-κονστρουκτιβιστικές µεθόδους διδασκαλίας. Ιδιαίτερα το 

web 2.0, βασίζεται στη δικτύωση και στη συνεργασία των συµµετεχόντων: οι χρήστες επικοινωνούν 

µεταξύ τους µε πολλούς τρόπους, συµµετέχουν σε ποικίλες τυπικές και άτυπες κοινότητες, ανήκουν σε 

διάφορα κοινωνικά, ψηφιακά δίκτυα, εκφράζονται ατοµικά και συλλογικά. 

 

12. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 
Δε φαίνεται να έχουµε. 

 

13. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ – ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 
Το µάθηµα θα πραγµατοποιηθεί στο σχολικό εργαστήριο πληροφορικής. Οι µαθητές θα εργαστούν σε 

οµάδες των τριών ατόµων ανά ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
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14. ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ/ΔΙΑΣΥΝΔEΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ Η ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Πρόκειται για ολοκληρωµένη ενότητα χωρίς επεκτάσεις. 

 

15. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Στο 1ο φύλλο εργασίας οι µαθητές θα εξοικειωθούν µε τα τεχνολογικά και εννοιολογικά 

χαρακτηριστικά τoυ ιστολογίου. Αρχικά  καλούνται  να διαβάσουν κάποιες πληροφορίες για την 

έννοια των ιστολογίων και τη δοµή τους. Στη συνέχεια θα εισέλθουν στο περιβάλλον του ιστολογίου 

της τάξης τους και θα ανοίξουν τη σελίδα ‘Φύλλο εργασίας 1’ όπου θα τους δοθούν οι διευθύνσεις 

κάποιων ιστολογίων διαφορετικού περιεχοµένου ( ενηµερωτικού, αθλητικού, εκπαιδευτικού, τέχνης. ). 

Οι µαθητές θα επισκεφτούν τα ιστολόγια αυτά και θα απαντήσουν στις αντίστοιχες ερωτήσεις του 

φύλλου εργασίας οι οποίες έχουν σχέση µε τον τίτλο των ιστολογίων, το περιεχόµενο τους, τα widgets 

που υπάρχουν, το ρόλο των σχόλιων στα άρθρα, καθώς και τις σελίδες που υπάρχουν σε ένα ιστολόγιο 

σχολείου.  

 

Στο 2ο φύλλο εργασίας οι µαθητές καλούνται να διαµορφώσουν τη δοµή του ιστολογίου. Πρώτο 

βήµα είναι να επιλεγεί τίτλος και υπότιτλος για το ιστολόγιο. Κάθε οµάδα καταθέτει µια πρόταση και 

στη συνέχεια η ολοµέλεια του τµήµατος αποφασίζει, έτσι ώστε να  επιλεχθεί ο τελικός τίτλος και 

υπότιτλος τον οποίο οι µαθητές στη συνέχεια ακολουθώντας τη διαδροµή που δίνεται στο φύλλο 

εργασίας καταχωρούν στο ιστολόγιο, χωρίς όµως να κάνουν αποθήκευση των αλλαγών. Η τελική 

καταχώρηση γίνεται από τον καθηγητή. Η ίδια περίπου διαδικασία ακολουθείται και για την επιλογή 

της εικόνας της κεφαλίδας. Κάθε οµάδα αναζητά την κατάλληλη φωτογραφία στο διαδίκτυο και την 

αποθηκεύει στη ‘Συλλογή Πολυµέσων’ του ιστολογίου. Η καθηγήτρια χρησιµοποιώντας τον 

βιντεοπροβολέα δείχνει τις εικόνες στην ολοµέλεια και αφού αποφασίσουν ποια είναι η κατάλληλη, 

την επιλέγουν για κεφαλίδα µέσα από τη συλλογή πολυµέσων, χωρίς όµως να κάνουν αποθήκευση 

των αλλαγών. Η τελική καταχώρηση γίνεται από τον καθηγητή. Με αντίστοιχες διαδικασίες οι 

µαθητές επιλέγουν τα widgets και το θέµα του ιστολογίου. Οι επιλογές αυτές γίνονται κατευθείαν από 

τον καθηγητή και οι µαθητές  παρακολουθούν από τον βιντεοπροβολέα. 

 

Στο 3ο φύλλο εργασίας οι µαθητές καλούνται να δηµιουργήσουν δύο άρθρα. Στο πρώτο που έχει 

σχέση µε ένα από τα πιο διάσηµα µουσεία του κόσµου οι µαθητές µέσα από συνεργατική 

διαπραγµάτευση καλούνται να ανατρέξουν σε πηγές, να συλλέξουν πληροφορίες, να προσθέσουν 

κείµενο και εικόνες και να τα επεξεργαστούν. Επίσης να κατηγοριοποιήσουν το άρθρο σε 

συγκεκριµένη κατηγορία του ιστολογίου και  να γράψουν τα ψευδώνυµα τους. Στο δεύτερο άρθρο που 
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θα έχει σχέση µε την επέτειο του Πολυτεχνείου οι µαθητές καλούνται να ενσωµατώσουν ένα βίντεο, 

να γράψουν τα ψευδώνυµα τους και να εντάξουν το άρθρο σε µια κατηγορία. 

 

Στο 4ο φύλλο εργασίας οι µαθητές καλούνται να σχολιάσουν ένα άρθρο που έχει αναρτήσει η 

καθηγήτρια τους και έχει σχέση µε τις αρνητικές επιδράσεις του facebook στους εφήβους. Οι µαθητές 

καλούνται να σχολιάσουν το άρθρο, γράφοντας µια αρνητική συνέπεια του facebook στους εφήβους.  

Στη συνέχεια του φύλλου εργασίας οι µαθητές θα δηµιουργήσουν σελίδες και θα τις ιεραρχήσουν. 

Τους δίνεται ένας πίνακας µε συγκεκριµένες σελίδες που πρέπει να φτιάξει κάθε οµάδα, µε τον  

τίτλο, το περιεχόµενο και την ιεραρχία τους. 

 

16. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Οι διδασκαλίες που συνδέονται µε τον Πληροφορικό Γραµµατισµό και συγκεκριµένα µε τη 

δηµιουργία ιστολογίου έχουν ένα ιδιαίτερα δηµιουργικό χαρακτήρα. Οι µαθητές και οι µαθήτριες 

εµπλέκονται σε µια σειρά δραστηριοτήτων στις οποίες δηµιουργούν και διαχειρίζονται διάφορους 

ψηφιακούς πόρους. 

Για να µπορέσει να υπάρξει µια αξιολόγηση των µαθητών δίνεται στη 1ο διδακτική ώρα ένα φύλλο 

αξιολόγησης που συµπληρώνουν οι µαθητές και στην 3η και 4η διδακτική ώρα συµπληρώνει η 

καθηγήτρια µια ρουµπρίκα αξιολόγησης µέσα από την οποία θα αξιολογηθεί: 

• η παρουσία και η ικανότητα επικοινωνίας κάθε µαθητή  

• η ποιότητα των άρθρων του ιστολογίου  

• η ολοκλήρωση όλων των δραστηριοτήτων 

 

17. ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 
 

Θα εξηγηθεί το θέµα των παρανοήσεων, αυθόρµητων αντιλήψεων κλπ των µαθητών. Θα δοθούν 

φύλλα εργασίας τα οποία παρατίθενται παρακάτω. 

 
 
 
 
 
 
 



	

 
ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ  ΠΕ19 
 

Σελ. 16 

 
 
 
 
 
	
 
 

	
4ο	Φύλλο	Εργασίας	Μαθητή	

	

Όνομα	Μαθητή:	…………………………………………………………………………	

Όνομα	Μαθητή:	…………………………………………………………………………	

Όνομα	Μαθητή:	…………………………………………………………………………	

Τμήμα:	……………	

                    Ας σχεδιάσουµε το blog µας!	
  
Σχόλια, σελίδες 
 
Δραστηριότητα 1η: Προσθήκη σχόλιων 
 

Βήµα 1ο 

Η καθηγήτρια σας έχει αναρτήσει στο ιστολόγιο σας ένα άρθρο µε 

ηµεροµηνία 10 Νοεµβρίου, µε τίτλο: 

 

‘Το Facebook προκαλεί κατάθλιψη‘. Διαβάστε το άρθρο και προσθέστε ένα σχόλιο σχετικά µε τις 

αρνητικές επιδράσεις που µπορεί κατά τη γνώµη σας να έχει το Facebook στους έφηβους. 

	

Για να προσθέσουµε σχόλια σ΄ ένα άρθρο:  

α) Στον τίτλο του άρθρου πατάµε πάνω στο ‘συννεφάκι’ και προσθέτουµε το σχόλιο µας στο   

    πλαίσιο κειµένου ‘Υποβολή απάντησης’  
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 Για να διαβάσουµε τα σχόλια ενός άρθρου, πατάµε πάνω στο       

‘συννεφάκι’. 

Δραστηριότητα 2η: Δηµιουργία σελίδων 
 

Oι σελίδες είναι οντότητες το περιεχόµενο των οποίων αποτελεί κάτι σχετικά µόνιµο.  

Μπορούµε να τακτοποιήσουµε τις σελίδες µας χρησιµοποιώντας ιεραρχίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Βήµα 1ο 

Κάθε οµάδα θα δηµιουργήσει µία ή περισσότερες σελίδες, µε βάση τον πίνακα που ακολουθεί πιο 

κάτω.  

Σε κάθε σελίδα, δηλώστε τίτλο και ιεραρχία, προσδιορίστε δηλ. αν είναι σελίδα γονέας ή σε ποια 

σελίδα γονέα ανήκει. 
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Για να δηµιουργήσετε µια σελίδα επιλέξτε:Πίνακας ελέγχουàΣελίδεςàΠροσθήκη νέας 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΣΕΛΙΔΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

1η Το σχολείο µας ‘3ο Γυµνάσιο Κορίνθου’  (Γονέας) 
Φωτογραφία, ιστορική διαδροµή, 

διεύθυνση, τηλ. fax, email 

1η Διεύθυνση του σχολείου (Γονέας: Το σχολείο µας)  Ονόµατα Διευθύντριας,Υποδιευθυντών 

2η Το τµήµα µας (Γονέας)  

Όνοµα τµήµατος, αριθµός µαθητών, 

φωτογραφία αίθουσας,  Υπεύθυνος 

καθηγητής τµήµατος  

2η Υπεύθυνος καθηγητής τµήµατος (Γονέας: Το τµήµα µας) Όνοµα καθηγητή 

3η Καθηγητές τµήµατος (Γονέας: Το τµήµα µας) 
Ονόµατα καθηγητών, ειδικότητα, 

διδασκόµενο µάθηµα 

3η Διακρίσεις (Γονέας)  

3η 
Διακρίσεις µαθητών στα Μαθηµατικά               (Γονέας: 

Διακρίσεις) 
Ονόµατα µαθητών 

4η Εργασίες (Γονέας)  

4η Εργασίες στην Τοπική Ιστορία (Γονέας: Εργασίες)  

4η Εργασίες στην Πληροφορική (Γονέας: Εργασίες)  

4η Μαθητικές κοινότητες (Γονέας) Χωρίς περιεχόµενο 

5η 5ες συµβούλιο τµήµατος (Γονέας: Μαθητικές κοινότητες ) Ονόµατα µαθητών 

5η 15ες συµβούλιο σχολείου (Γονέας: Μαθητικές κοινότητες ) Ονόµατα µαθητών 
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6η Απουσίες (Γονέας) Όριο απουσιών 

6η Πρόγραµµα (Γονέας)  

6η Ηµερήσιο πρόγραµµα (Γονέας: Πρόγραµµα) Ηµερήσιο πρόγραµµα 

7η Εβδοµαδιαίο πρόγραµµα (Γονέας) Εβδοµαδιαίο πρόγραµµα 

8η Επιµελητές (Γονέας) Ορισµός επιµελητών ανά εβδοµάδα 

8η Καθήκοντα επιµελητών (Επιµελητές) Καθήκοντα επιµελητών 

9η  Εκπαιδευτικά Προγράµµατα (Γονέας)  

9η 
Προγράµµατα περιβαλλοντικής αγωγής (Γονέας: Εκπ. 

Προγράµµατα) 
 


