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1. Μια θεωρητική προσέγγιση 

Ανακαλυπτική μάθηση 

Διερευνητική μάθηση 

 

[Θεωρητικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται συχνά 

στις Φυσικές Επιστήμες και την Πληροφορική] 
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Ανακαλυπτική μάθηση: μια γνωστική προσέγγιση 

Είναι γνωστική προσέγγιση της μάθησης, μια διαδικασία 
επαγωγικού συλλογισμού. 
 

Αξιοποιούνται συγκεκριμένα παραδείγματα για τη διαμόρφωση 
μίας γενικής αρχής. 
 

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η κατανόηση της δομής του θέματος. 
 

Ο εκπαιδευτικός προετοιμάζει δραστηριότητες με τις οποίες οι 
μαθητές αλληλεπιδρούν, είναι ενεργοί συμμέτοχοι. 

 
(Bruner et al. 1956; Bruner, 1960; Woolfolk, 2005; Schunk, 2010) 
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Μάθηση με διερεύνηση: εποικοδομητική προσέγγιση 

Οι μαθητές μαθαίνουν με διερεύνηση μέσω καθοδηγούμενης 
ανακάλυψης. 
 

Κάνουν εικασίες, διατυπώνουν και ελέγχουν υποθέσεις, λύνουν 
προβλήματα, κάνουν πειράματα, επικεντρώνονται σε διαδικασίες 
ανακάλυψης – εξήγησης, αποκτούν μεταγνωστικές δεξιότητες. 

 
 

 

 

 

(Bigge & Shermis, 2004; Schunk, 2010) 
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2. Πληροφορική και ΤΠΕ 

Η Πληροφορική (computer science) ως γνωστικό αντικείμενο 

αναφέρεται στη μελέτη των αρχών και τεχνικών της υπολογιστικής 

σκέψης και της εφαρμογής της στη σχεδίαση και ανάπτυξη 

υπολογιστικών συστημάτων. 

 

Διδάσκει τον μαθητή πώς να γίνει αποτελεσματικός δημιουργός 

πληροφορικών εργαλείων, όπως τα λογισμικά. 

 

 

(Computing At School, 2012) 
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2. Πληροφορική και ΤΠΕ 

Οι ΤΠΕ (Information & Communication Technologies, ICT) ως 

πληροφορικός γραμματισμός εστιάζουν στη δημιουργική και 

παραγωγική χρήση της τεχνολογίας, στην εφαρμογή πληροφορικών 

εργαλείων για την επίλυση προβλημάτων. 

 

Διδάσκουν τον μαθητή  πώς να γίνει ένας σκεπτόμενος, 

παραγωγικός και δημιουργικός χρήστης της τεχνολογίας.  
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3. Μάθηση ενισχυόμενη από τεχνολογίες 

Η μάθηση ενισχυόμενη από τις ΤΠΕ (ΜΕΤΠΕ, Technology Enhanced 

Learning – TEL) αναφέρεται στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ, 

στην υποστήριξη και ενίσχυση της διδασκαλίας και της μάθησης. 

 

Δεν αποτελεί γνωστικό αντικείμενο. 

Δεν έχει στόχο τη διδασκαλία για την απόκτηση δεξιοτήτων ή 

γνώσεων Πληροφορικής και ΤΠΕ. 
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Ο ρόλος των ΤΠΕ στη μάθηση: αναφορές 

• Οι προσομοιώσεις συνεισφέρουν στη βαθιά διαισθητική 
γνωστική επεξεργασία, ενθαρρύνουν τη διερεύνηση δεδομένων. 
 

• Η εικονική πραγματικότητα συνεισφέρει στη δημιουργία 
ανοικτών, διερευνητικών, «αυθεντικών» καταστάσεων. 
 

• Ο προγραμματισμός συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 
υψηλού επιπέδου, στη επίλυση προβλημάτων, στην ανακάλυψη 
της γνώσης. 

 

(de Jong & van Joolingen, 1998; Bigge & Shermis, 2004; Mikropoulos & Natsis, 2011) 
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4. Ψηφιακό περιεχόμενο και πλαίσιο 

Συνδυασμοί – συναθροίσεις – συγκεντρώσεις – σύνολα 
λειτουργικών πόρων περιεχομένου. 

 

Κατατάσσονται σε επίπεδα αναλυτικότητας σύμφωνα με τη 
λειτουργικότητα και το μέγεθος τους. 

(http://deucalion.edu.gr/) 

http://deucalion.edu.gr/
http://deucalion.edu.gr/
http://deucalion.edu.gr/
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Ένα μοντέλο συνάθροισης περιεχομένου 
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Πηγές ψηφιακού περιεχομένου 

• Εκπαιδευτικά λογισμικά 

• Παγκόσμιος ιστός (γενικά) 

• Δημιουργοί 

• … 

Αξιοπιστία 

Εγκυρότητα 

Επικαιρότητα 

• Αποθετήρια 
• Πηγές ενταγμένες σε εγχειρίδια 
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Χαρακτηριστικά πόρων περιεχομένου 

• Ανακαλύψιμοι 

• Προσβάσιμοι 

• Διαλειτουργικοί 

• Επαναχρησιμοποιήσιμοι 

• Ανθεκτικοί 

• Συσσωρεύσιμοι (παραγωγικοί) 

• Αναλύσιμοι 

• Προσαρμόσιμοι 

• Διαχειρίσιμοι 
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Μαθησιακά αντικείμενα 

Συλλογή «αντικειμένων πληροφορίας» που συνδυάζονται για τη 
διδασκαλία ενός μαθησιακού στόχου. 

(www.reusablelearning.org; Μικρόπουλος, 2014) 

 

«Μικρά αλλά παιδαγωγικά πλήρη τμήματα διδακτικού 
περιεχομένου που μπορούν να συνδυαστούν κατάλληλα για τη 
δημιουργία μεγαλύτερων τμημάτων οργάνωσης διδασκαλίας, 
όπως είναι τα μαθήματα και τα προγράμματα σπουδών». 

(Morgan, 2011) 

http://www.reusablelearning.org/
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Χαρακτηριστικά μαθησιακών αντικειμένων 

• Αυτόνομες διδακτικές μονάδες 

• Βασισμένες σε συγκεκριμένο διδακτικό πλαίσιο (προδιαγραφές) 

• Περιγράφονται από μεταδεδομένα 

 
• Επαναχρησιμοποίηση (Reusability) 

• Αναλυτικότητα (Granularity) 

• Διαλειτουργικότητα (Interoperability) 

• Ανθεκτικότητα (Durability) 

• Προσβασιμότητα (Accessibility) 

• Aνακαλυψιμότητα (Discoverability) 

• Προσαρμοστικότητα (Adaptability) 

• Διαχειρισιμότητα (Manageability) 

• Παραγωγικότητα (Generativity) 
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Μεταδεδομένα 

Το σύνολο των στοιχείων που περιγράφουν μία πηγή πληροφορίας. 

 

Δομημένη περιγραφή των κυρίων χαρακτηριστικών μίας πηγής 
πληροφορίας. 

 

Δομημένη πληροφορία που περιγράφει, εξηγεί, διευκολύνει την 
ανάκτηση, τη χρήση, ή τη διαχείριση μίας πληροφορίας. 

(NISO, 2004) 

  

«δεδομένα για τα δεδομένα» 

 

«πληροφορίες για την πληροφορία» 
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Μεταδεδομένα 

• περιγράφουν την πηγή της πληροφορίας και το πλαίσιο 
αναφοράς της 

• οργανώνουν πληροφορίες σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια 

• επιτρέπουν την αναζήτηση και τον εντοπισμό μιας πηγής 
πληροφορίας με κριτήρια σχετικά με το περιεχόμενό της 

• συναθροίζουν παρόμοιες πληροφορίες 

• παρέχουν διαύλους για την εντοπισμό της επιθυμητής 
πληροφορίας 

• διευκολύνουν την ανταλλαγή μεταδεδομένων 

• χαρακτηρίζουν τη διαλειτουργικότητα μίας πηγής πληροφορίας 

• παρέχουν ψηφιακή ταυτοποίηση και περιγραφή για 
αρχειοθέτηση και διατήρηση των πηγών. 
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Εκπαιδευτικά μεταδεδομένα 

1. Τύπος αλληλεπίδρασης («ενεργή», «ερμηνευτική», «μικτή»). 

2. Τύπος μαθησιακής πηγής (πχ προσομοίωση, άσκηση). 

3. Επίπεδο αλληλεπίδρασης (χαμηλό, μέσο, υψηλό). 

4. Σημασιολογική πυκνότητα.  

5. Επιδιωκόμενος ρόλος χρήστη (εκπαιδευτικός, μαθητής, κλπ). 

6. Πλαίσιο χρήσης (πχ σχολείο, κατάρτιση). 

7. Ηλικιακό εύρος (χρηστών στους οποίους απευθύνεται η πηγή). 

8. Δυσκολία (για την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου). 

9. Τυπικός χρόνος χρήσης (εκτιμώμενη διάρκεια χρήσης της πηγής 
για την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου). 

10.Περιγραφή (τρόπος χρήσης, πχ οδηγίες για μια προσομοίωση). 

11.Γλώσσα (ελληνικά, αγγλικά, κλπ). 
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Εκπαιδευτικά μεταδεδομένα: ένα παράδειγμα 
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Εκπαιδευτικά μεταδεδομένα: ένα παράδειγμα 
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Εκπαιδευτικά μεταδεδομένα: ένα παράδειγμα 
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Το παράδειγμα της Φυσικής 
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Τα μαθησιακά μας αντικείμενα 

• Προσομοιώσεις Flash applets 

• Προσομοιώσεις Unity 3D, εικονικά περιβάλλοντα 

• Προσομοιώσεις Java applets, προσομοιώσεις phet 

• Βίντεο 

• Υπερσυνδέσεις προς τον παγκόσμιο ιστό (κυρίως Wikipedia) 

• Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης Flash  

• Παιχνίδια αυτοαξιολόγησης Flash  
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Τα μαθησιακά μας αντικείμενα 

motorFriction.swf
skia_paraskia/WebPlayer.html
energy-skate-park-basics_el.jar
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL101/560/3669,15929/extras/Evaluation/kef2_selfassesment.swf
http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/910?locale=el
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B200/530/3508,14387/
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Ένταξη ΜΑ: Διαδραστικά βιβλία 
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Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων (Φυσική) 

Νοηματοδοτημένη παροχή δυναμικής πληροφορίας σε 
συγκεκριμένα σημεία του ψηφιακού εγχειριδίου. 

 

Ο «εμπλουτισμός» θεωρείται ως δράση μέσω της οποίας 
ενισχύεται η δυνατότητα μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων να 
αξιοποιούν το βιβλίο του μαθητή προκειμένου να 
διαπραγματευτούν το γνωστικό αντικείμενο και να συμβάλουν 
στην επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων των προγραμμάτων 
σπουδών. 
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Ο εμπλουτισμός 

• συνάδει με τα προγράμματα σπουδών και στοχεύει σε 
διδακτικούς στόχους 

• είναι τεκμηριωμένος και δικαιολογημένος, διδακτικά και 
παιδαγωγικά 

• διακρίνεται από επιλεκτικότητα με κριτήριο τη 
μαθησιακή/διδακτική ανάγκη 

• δεν δημιουργεί παρανοήσεις αλλά να συμβάλει στην άρση των 
υπαρχουσών 

• αξιοποιεί σύγχρονες αλλά παιδαγωγικά ώριμες τεχνολογικές 
δυνατότητες, εφόσον είναι διαθέσιμη η τεχνογνωσία 

 



Webinars ΠΕ 19-20, 1.4.2015 

Πληροφορική (Γ’ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο) 
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Πηγή ΜΑ: φωτόδεντρο ΜΑ 
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Φωτόδεντρο: μαθησιακά αντικείμενα  

Το Φωτόδεντρο είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών 
Αντικειμένων για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 

 

Φιλοξενεί τη συλλογή με τα περίπου 5800 μαθησιακά αντικείμενα 
των εμπλουτισμένων διαδραστικών σχολικών βιβλίων καθώς και 
συλλογές με επιλεγμένα αντικείμενα που έχουν αναπτυχθεί στο 
πλαίσιο διαφόρων δράσεων του ΥΠΑΙΘ ή άλλων φορέων 
(ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ). 
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Ένα παράδειγμα 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4703?locale=el
flags/index.html
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5. Η διδακτική πράξη 
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Θεωρία μάθησης Διδακτικό μοντέλο 

Διδακτικοί στόχοι / Προσδοκώμενα 
μαθησιακά αποτελέσματα 

Διδακτικές στρατηγικές 
Διδακτικές τεχνικές 

Μάθηση 
Γνώση 
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Η θεωρητική προσέγγιση: εκπαιδευτικά σενάρια 

ΜΕΡΟΣ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 
1.1 Δημιουργός σεναρίου 
1.2 Τίτλος σεναρίου 
1.3 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές (τάξη εφαρμογής, γνωστικό αντικείμενο, επιστημονικό περιεχόμενο) 
1.4 Συσχέτιση και συμβατότητα με το Πρόγραμμα σπουδών και το Αναλυτικό Πρόγραμμα 
1.5 Προαπαιτούμενες γνώσεις 
1.6 Παρανοήσεις, εναλλακτικές ιδέες, δυσκολίες 
1.7 Σκοπός και στόχοι του σεναρίου 
1.7.1 Διδακτικοί στόχοι 
1.7.2 Γενικότεροι μαθησιακοί στόχοι 
1.7.3 Εκπαιδευτικοί στόχοι 
1.7.4 Στόχοι ως προς την αξιοποίηση της τεχνολογίας 
1.8 Παιδαγωγική προσέγγιση, διδακτικές τεχνικές 
1.9 Οργάνωση διδασκαλίας, ρόλος εκπαιδευτικού, υλικοτεχνική υποδομή, διδακτικά μέσα και υλικό 
1.10 Εκτιμώμενη διάρκεια 
ΜΕΡΟΣ 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 
2.1 Περιγραφή διδακτικών και μαθησιακών δραστηριοτήτων – φύλλα εργασίας 
2.2 Συνοπτικό περίγραμμα διδακτικής διαδικασίας 
ΜΕΡΟΣ 3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
3.1 Αξιολόγηση μαθητών 
3.2 Αξιολόγηση σεναρίου 
ΜΕΡΟΣ 4. ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΜΕΡΟΣ 5. ΠΗΓΕΣ 
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Στην πράξη: διδακτικές παρεμβάσεις με ΤΠΕ 

Γνωστικά εργαλεία για υποστήριξη της οικοδόμησης της γνώσης. 

 

«Εφαρμογές λογισμικού και τεχνολογίες που δημιουργούνται ή 
τροποποιούνται και χρησιμοποιούνται από τον μαθητή για να 
αναπαραστήσει τις γνώσεις του, εμπλέκοντάς τον απαραίτητα σε 
νοηματοδοτημένες διεργασίες κριτικής σκέψης». 

 

(Jonassen, 2000; Μικρόπουλος, 2006)  
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Στην πράξη: διδακτικές παρεμβάσεις με ΤΠΕ 

«Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αυτοί 
καλούνται να χρησιμοποιήσουν συστηματικά το κινητό εργαστήριο και να γίνει 
χρήση των  διδακτικών παρεμβάσεων όπως αυτές είναι αναρτημένες στον κόμβο 
του Ψηφιακού σχολείου …». 

 

«Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αυτοί 
καλούνται να χρησιμοποιήσουν συστηματικά τον διαδραστικό πίνακα και τον 
συναφή εξοπλισμό για τη διδασκαλία συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων 
της Α  ́τάξης Γυμνασίου μέσα από την εφαρμογή στην τάξη, διδακτικών 
παρεμβάσεων που είναι αναρτημένες στον κόμβο του Ψηφιακού σχολείου …» 

 

 

 

(Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ 13-10-2014 /1698/Γ1) 
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Φυσική Α’ Γυμνασίου 
Προσδοκώμενα 

Αποτελέσματα (Διδακτικοί 

στόχοι) 

  

Βασικά θέματα 

(Επιστημονικό 

περιεχόμενο) 

Ενδεικτικές 

Δραστηριότητες (Διδακτικές και μαθησιακές δραστηριότητες) 

Εκπαιδευτικό 

Υλικό (Μαθησιακό 

αντικείμενο) 

Οι μαθητές αναμένεται 

να: 

1. ερμηνεύουν τη 

λειτουργία της 

όρασης (2ο και 4ο 

επίπεδο Bloom) 

2. αναλύουν τις 

παραμέτρους 

λειτουργίας της 

όρασης και των 

προβλημάτων της 

μυωπίας και της 

πρεσβυωπίας (4ο 

επίπεδο Bloom) 

3. πειραματίζονται, 

αναλύουν και 

εφαρμόζουν τις 

γνώσεις τους για τη 

διόρθωση των 

προβλημάτων της 

μυωπίας και της 

πρεσβυωπίας (3ο, 

4ο και 5ο επίπεδο 

Bloom). 

  

  

  

Πηγή: 

Πρόγραμμα σπουδών 

Φυσικών Επιστήμων 

Δημοτικού για το «νέο 

σχολείο» 

 Όραση και 

μάτι 

 Προβλήματα 

όρασης: 

μυωπία, 

πρεσβυωπία 

  

Προσομοίωση λειτουργίας της ανθρώπινης όρασης 

  

Για τον εκπαιδευτικό 

Η δυναμική προσομοίωση επιτρέπει τη διερευνητική προσέγγιση και μελέτη 

της όρασης και των συνηθισμένων προβλημάτων της. Η αξιοποίηση της 

προσομοίωσης παρέχει στον/στην εκπαιδευτικό την κατάλληλη υποστήριξη 

(«σκαλωσιά», ζώνη επικείμενης ανάπτυξης) και ένα εργαλείο για 

αναστοχασμό. 

Η αξιοποίηση της προσομοίωσης μπορεί να γίνει και σε ομαδοσυνεργατικό 

πλαίσιο. Μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν οι τεχνικές του καταιγισμού ιδεών 

ή της χιονοστιβάδας. 

  

Για το μαθητή 

Πριν ξεκινήσεις, διάβασε προσεκτικά τις οδηγίες της προσομοίωσης. 

1. Παρατήρησε την εστίαση των φωτεινών ακτίνων πάνω στον 

αμφιβληστροειδή χιτώνα του ματιού, όπου σχηματίζεται το είδωλο 

του αντικειμένου που βλέπεις. Η όραση είναι σωστή, για αυτό βλέπεις 

εστιασμένο και καθαρό το κείμενο. 

2. Μετακίνησε προς τα δεξιά το δρομέα της μυωπίας, για να την 

αυξήσεις. Το κείμενο γίνεται θολό. Το βλέπεις, όπως κάποιος που έχει 

μυωπία. 

3. Παρατήρησε το μάτι και τις φωτεινές ακτίνες. Μπορείς να μετακινείς 

το δρομέα και να παρατηρείς το μάτι ταυτόχρονα. 

4. Τι συμπέρασμα βγάζεις για το μυωπικό μάτι; Τι πρέπει να γίνει για να 

διορθωθεί η μυωπία; 

5. Φέρε την προσομοίωση στην αρχική της συνθήκη, αυτή με τη σωστή 

όραση και κάνε το μάτι να έχει πρεσβυωπία, όπως έχουν συνήθως οι 

άνθρωποι μεγάλης ηλικίας. Βλέπεις ότι και στην περίπτωση της 

πρεσβυωπίας το κείμενο είναι θολό. 

6. Τι διαφορά παρατηρείς σε σχέση με το μυωπικό μάτι; 

7. Βάζοντας τα γυαλιά, η όραση χειροτερεύει. Γιατί; 

8. Τι πρέπει να γίνει για να διορθωθεί η όραση; 

9. Ποια η διαφορά στο σχηματισμό του ειδώλου στις περιπτώσεις της 

μυωπίας και της πρεσβυωπίας; 

10. Σε τι διαφέρει ο τρόπος διόρθωσης της όρασης σε κάθε περίπτωση; 

ΦΩΣ: Μάτι. 

  

Προσομοίωση «το 

ανθρώπινο μάτι, η 

μυωπία και η 

πρεσβυωπία»: 

http://p

hotoden

tro.edu.

gr/lor/r/

8521/61
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΡΗΜΑΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΝΩΣΗΣ 

1. Θυμάμαι 

Ανακαλώ σχετική γνώση από τη μνήμη 

Ανακαλώ – ανακτώ. 

Ονομάζω – προσδιορίζω. 

Περιγράφω. 

Ορισμός βασικής έννοιας. Προσδιορισμός απλών εννοιών, αρχών. 

Ποιος, που, πότε, πως, γιατί, ποιο απ’ όλα, πόσα. 

Τι σημαίνει, τι συνέβη μετά, ποιο είναι το καλύτερο, σωστό ή λάθος. 

Ποια είναι η μαθηματική έκφραση. Ταξινόμησε χρονικά τα γεγονότα. 

Προσδιόρισε πηγές διαφόρων μορφών ενέργειας. 

2. Αντιλαμβάνομαι Προσδιορίζω το 

νόημα διδακτικών μηνυμάτων, 

προφορικών, γραπτών, οπτικών 

Αναγνωρίζω. 

Ερμηνεύω – διευκρινίζω, αποδίδω ελεύθερα, 

αναπαριστώ, μεταφράζω. Παραθέτω 

παράδειγμα – διευκρινίζω, συγκεκριμενοποιώ. 

Ταξινομώ – κατηγοριοποιώ, εντάσσω. 

Συνοψίζω – αποσπώ, γενικεύω. 

Συνάγω – συμπεραίνω, υπολογίζω κατά 

προσέγγιση, παρεμβάλλω, προβλέπω. 

Συγκρίνω – αντιπαραβάλλω, αντιστοιχίζω, 

ταιριάζω. Εξηγώ – κατασκευάζω μοντέλα. 

Αναγνώριση σύνθετων εννοιών, αρχών (πχ οργανίδια κυττάρου και η λειτουργία τους). 

Επίλυση απλών προβλημάτων μαθηματικού τύπου (πχ πυκνότητα, νόμος του Ohm). 

Απόδοση νοήματος σε αναπαραστάσεις φυσικών μεγεθών (πχ ταχύτητα), φαινομένων (πχ κύκλος 

νερού). 

 

Τι σημαίνει, είναι το ίδιο, γράψε την περίληψη, γράψε με δικά σου λόγια. 

Τι κλίση έχει μια ευθεία που «ανεβαίνει» από αριστερά προς τα δεξιά. 

Εικονογράφησε την ιστορία. Εξήγησε την αλλαγή μέρας - νύχτας. 

ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΓΝΩΣΗΣ 

3. Εφαρμόζω Χρησιμοποιώ ή φέρω σε 

πέρας μία διαδικασία σε μία 

κατάσταση 

Εκτελώ – φέρνω σε πέρας. Πραγματοποιώ – 

χρησιμοποιώ. 

Επίλυση προβλημάτων στα οποία απαιτείται συνδυασμός μεγεθών και εκφράσεων (πχ 

επιταχυνόμενη κίνηση). 

Τι θα συνέβαινε αν, ποιες παραμέτρους θα άλλαζες αν, ομαδοποίησε τα χαρακτηριστικά ως προς. 

Υπολόγισε το  βάρους σου στους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. 

4. Αναλύω 

Αποσυνθέτω το υλικό στα συστατικά 

του και ανιχνεύω τις μεταξύ τους 

σχέσεις για να σχηματίσω τη συνολική 

δομή ή να υλοποιήσω έναν στόχο. 

Διακρίνω τη διαφορά – αντιδιαστέλλω, 

ξεχωρίζω, εστιάζω, επιλέγω. 

Οργανώνω – ανακαλύπτω συνοχή, 

ενσωματώνω, σκιαγραφώ, οργανώνω. 

Αποδίδω – αποδομώ 

Διάκριση φαινομένων μέσω αναπαραστάσεων (πχ είδος κίνησης από διάγραμμα ταχύτητας – 

χρόνου). 

Ποια είναι η λειτουργία του, ποια θεωρία ταιριάζει. 

Ποια είναι τα κίνητρα, γιατί είναι όμοια, σχεδίασε ένα ερωτηματολόγιο, κάνε ένα λογικό 

διάγραμμα. Ερμήνευσε το κλίμα του τόπου σου με βάση τα χαρακτηριστικά του.  

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΝΩΣΗΣ 

5. Αξιολογώ 

Κάνω κρίση με βάση κριτήρια και 

προδιαγραφές 

Ελέγχω – συντάσσω, διαπιστώνω, ελέγχω. 

Κρίνω 

Ερμηνεία φαινομένου από δεδομένα (πχ διαπίστωση διαφοράς τροχιάς από διαγράμματα 

ταχύτητας ή επιτάχυνσης). 

Ποιες είναι οι συνέπειες, τι είναι πιο σπουδαίο, λογικό, κατάλληλο. 

Βρες το λάθος, επιχειρηματολόγησε, ποια είναι η θέση σου, τι αλλαγές προτείνεις, τι επίδραση θα 

έχει η αλλαγή, ποια είναι τα πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, φτιάξε μία λίστα με κριτήρια, φτιάξε 

κανόνες. 

6. Δημιουργώ 

Συνδυάζω στοιχεία για να 

δημιουργήσω ένα πρωτότυπο ή 

καινοτόμο σύνολο 

Γεννώ – υποθέτω. Προγραμματίζω – σχεδιάζω 

– συνθέτω. 

Παράγω – κατασκευάζω. Αναθεωρώ. 

Δημιουργία μοντέλων (πχ τροφική αλυσίδα που δείχνει οικολογικές σχέσεις και οδηγεί σε εξαγωγή 

συμπερασμάτων). 

Γενίκευση συμπερασμάτων (πχ ισχύς φυσικών νόμων). 

Μπορείς να σκεφτείς μια πιθανή λύση, άλλο τρόπο. 

Κατασκεύασε μια γραφική παράσταση με βάση δεδομένα, ανεξάρτητη και εξαρτημένη μεταβλητή. 

Φτιάξε ένα μοντέλο του ηλιακού μας συστήματος. 
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Προσδοκώμενα αποτελέσματα (διδακτικοί στόχοι) 

Οι μαθητές αναμένεται να: 

1. ερμηνεύουν τη λειτουργία της όρασης (2ο και 4ο επίπεδο Bloom) 

2. αναλύουν τις παραμέτρους λειτουργίας της όρασης και των προβλημάτων 

της μυωπίας και της πρεσβυωπίας (4ο επίπεδο Bloom) 

3. πειραματίζονται, αναλύουν και εφαρμόζουν τις γνώσεις τους για τη 

διόρθωση των προβλημάτων της μυωπίας και της πρεσβυωπίας (3ο, 4ο και 

5ο επίπεδο Bloom). 

  

Πηγή: 

Πρόγραμμα σπουδών Φυσικών Επιστήμων Δημοτικού για το «νέο σχολείο» 



Webinars ΠΕ 19-20, 1.4.2015 

Ενδεικτικές δραστηριότητες (διδακτικές και μαθησιακές) 

Προσομοίωση λειτουργίας της ανθρώπινης όρασης 

  

Για τον εκπαιδευτικό 

Η δυναμική προσομοίωση επιτρέπει τη διερευνητική προσέγγιση και μελέτη της 

όρασης και των συνηθισμένων προβλημάτων της. Η αξιοποίηση της προσομοίωσης 

παρέχει στον/στην εκπαιδευτικό την κατάλληλη υποστήριξη («σκαλωσιά», ζώνη 

επικείμενης ανάπτυξης) και ένα εργαλείο για αναστοχασμό. 

Η αξιοποίηση της προσομοίωσης μπορεί να γίνει και σε ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο. 

Μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν οι τεχνικές του καταιγισμού ιδεών ή της 

χιονοστιβάδας. 

  

Για το μαθητή 

Πριν ξεκινήσεις, διάβασε προσεκτικά τις οδηγίες της προσομοίωσης. 

1. Παρατήρησε την εστίαση των φωτεινών ακτίνων πάνω στον αμφιβληστροειδή 

χιτώνα του ματιού, όπου σχηματίζεται το είδωλο του αντικειμένου που βλέπεις. Η 

όραση είναι σωστή, για αυτό βλέπεις εστιασμένο και καθαρό το κείμενο. 

2. Μετακίνησε προς τα δεξιά το δρομέα της μυωπίας, για να την αυξήσεις. Το κείμενο 

γίνεται θολό. Το βλέπεις, όπως κάποιος που έχει μυωπία. 
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Ενδεικτικές Δραστηριότητες (Διδακτικές και μαθησιακές) 

3. Παρατήρησε το μάτι και τις φωτεινές ακτίνες. Μπορείς να μετακινείς το δρομέα και 

να παρατηρείς το μάτι ταυτόχρονα. 

4. Τι συμπέρασμα βγάζεις για το μυωπικό μάτι; Τι πρέπει να γίνει για να διορθωθεί η 

μυωπία; 

5. Φέρε την προσομοίωση στην αρχική της συνθήκη, αυτή με τη σωστή όραση και 

κάνε το μάτι να έχει πρεσβυωπία, όπως έχουν συνήθως οι άνθρωποι μεγάλης 

ηλικίας. Βλέπεις ότι και στην περίπτωση της πρεσβυωπίας το κείμενο είναι θολό. 

6. Τι διαφορά παρατηρείς σε σχέση με το μυωπικό μάτι; 

7. Βάζοντας τα γυαλιά, η όραση χειροτερεύει. Γιατί; 

8. Τι πρέπει να γίνει για να διορθωθεί η όραση; 

9. Ποια η διαφορά στο σχηματισμό του ειδώλου στις περιπτώσεις της μυωπίας και της 

πρεσβυωπίας; 

10. Σε τι διαφέρει ο τρόπος διόρθωσης της όρασης σε κάθε περίπτωση; 
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Εκπαιδευτικό Υλικό (Μαθησιακό αντικείμενο) 

ΦΩΣ: Μάτι. 

  

Προσομοίωση «το ανθρώπινο μάτι, η μυωπία και η πρεσβυωπία»: 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6176 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6176
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6176
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6176
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6176
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6176
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6176
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6176
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6176
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6176
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6176


Webinars ΠΕ 19-20, 1.4.2015 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6176
eye.swf


Webinars ΠΕ 19-20, 1.4.2015 

Αναφορές 

Bigge, M. L. & Shermis, S. S. (2004). Θεωρίες μάθησης για εκπαιδευτικούς. Αθήνα: 
Πατάκης 

Computing At School (2012). Computer Science: A curriculum for schools. Retrieved March 
24, 2015 http://www.computingatschool.org.uk/data/uploads/ComputingCurric.pdf.  

de Jong, Τ. & van Joolingen, W. R. (1998). Scientific discovery learning with computer 
simulations of conceptual domains. Review of educational research, 68 (2), 179-201 

Jonassen, D. (2000). Computers as mindtools for schools. NJ: PrenticeHall. 

Mikropoulos, T. A. & Natsis, A. (2011). Educational Virtual Environments: A Ten Year Review 
of Empirical Research (1999 – 2009). Computers & Education, 56(3), 769-780. 

Morgan, P. J. (2011). Learning Objects and Online Library Instruction. Retrieved November 
01, 2014, Retrieved March 24, 2015 http://www.bama.ua.edu/~pmorgan/eport/LOS.pdf. 

NISO, 2004. Understanding Metadata. Bethesda, MD: NISO Press. Retrieved November 17, 
2014, from www.niso.org/publications/press/UnderstandingMetadata.pdf. 

Μικρόπουλος, Τ. Α. (2006). Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Αθήνα: Ελληνικά 
Γράμματα. 

Μικρόπουλος, Τ. Α. (2014). Σημειώσεις ΠΜΣ. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 

http://www.computingatschool.org.uk/data/uploads/ComputingCurric.pdf
http://www.computingatschool.org.uk/data/uploads/ComputingCurric.pdf
http://www.computingatschool.org.uk/data/uploads/ComputingCurric.pdf
http://www.bama.ua.edu/~pmorgan/eport/LOS.pdf
http://www.bama.ua.edu/~pmorgan/eport/LOS.pdf
http://www.niso.org/publications/press/UnderstandingMetadata.pdf

