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BE UMIQUE 
BE SMART 

 
 

Γιατί η αξιοποίηση της UMI τεχνολογίας  στο 
σχολείο ενδιαφέρει τους εκπαιδευτικούς;   
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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Εισαγωγή 

1. Η τεχνολογία υπάρχει σχεδόν από την εμφάνιση του ανθρώπου και 
εξυπηρετεί τις πρακτικές ανθρώπινες ανάγκες . 

2. Η προώθηση των τεχνολογιών που σχετίζονται με τις τεχνολογίες 
Πληροφορικής, όπως ο Διάχυτος Υπολογισμός, ο Κινητός 
Υπολογισμός και το Διαδίκτυο των πραγμάτων (UMI), αφορά και 
διαχέεται σε όλους τους τομείς των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 

3. Ποιά είναι ή αξία χρήσης τεχνολογιών UMI στον τομέα της 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

4. Για ποιους λόγους αποφασίσει την επιλογή σταδιοδρομίας στην 
κατεύθυνση αυτή ένας/μια  μαθητής/τρια; 
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Αλλαγές στην Παιδεία και την Εκπαίδευση 

• Εποχή με ταχύτατες αλλαγές σχεδόν σε όλους του τομείς; 

• Αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος σκέφτεται και πράττει.  

 

• Τι πολίτη, τι εκπαίδευση – σχολείο θέλουμε; 

 

• Με νέες τεχνολογίες και ποιες; 
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Τι προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες στην 
εκπαίδευση 
• τραβά την προσοχή των παιδιών 

• κάνει την εκπαίδευση πιο ενδιαφέρουσα 

• Μαθαίνουν  «παίζοντας»  

• αύξηση αποδοτικότητας 

• ανεξάντλητη πηγή γνώσεων, εύκολη στην χρήση, 

• ανοίγει νέους ορίζοντες, 

• απευθύνεται σε όλους και ο καθένας μπορεί να βρει οτιδήποτε τον ενδιαφέρει αμέσως 

• καλύπτει κενά 

• εκμηδενίζει τις αποστάσεις και φέρνει σε επαφή ανθρώπους που βρίσκονται χιλιόμετρα 
μακριά 

• μειώνονται οι χρονικοί περιορισμοί 

• με  ασύγχρονη επικοινωνία - οι άνθρωποι μπορούν να συζητούν άνετα, χρησιμοποιώντας όσο 
χρόνο θέλουν για να σκεφτούν και να απαντήσουν 
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Ποιες είναι  οι «νέες» τεχνολογίες; 

• Self-Driving Trucks 

Tractor-trailers without a human at the wheel will soon 
barrel onto highways near you. What will this mean for the 
nation’s 1.7 million truck drivers? 

• Paying with Your Face 

Face-detecting systems in China now authorize payments, 
provide access to facilities, and track down criminals.  

• Reinforcement Learning 

By experimenting, computers are figuring out how to do 
things that no programmer could teach them. 
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10 Breakthrough Technologies2017 
Πηγή: https://www.technologyreview.com/lists/technologies/2017/ 

https://www.technologyreview.com/s/603493/10-breakthrough-technologies-2017-self-driving-trucks/
https://www.technologyreview.com/s/603493/10-breakthrough-technologies-2017-self-driving-trucks/
https://www.technologyreview.com/s/603493/10-breakthrough-technologies-2017-self-driving-trucks/
https://www.technologyreview.com/s/603493/10-breakthrough-technologies-2017-self-driving-trucks/
https://www.technologyreview.com/s/603493/10-breakthrough-technologies-2017-self-driving-trucks/
https://www.technologyreview.com/s/603493/10-breakthrough-technologies-2017-self-driving-trucks/
https://www.technologyreview.com/s/603493/10-breakthrough-technologies-2017-self-driving-trucks/
https://www.technologyreview.com/s/603493/10-breakthrough-technologies-2017-self-driving-trucks/
https://www.technologyreview.com/s/603493/10-breakthrough-technologies-2017-self-driving-trucks/
https://www.technologyreview.com/s/603493/10-breakthrough-technologies-2017-self-driving-trucks/
https://www.technologyreview.com/s/603494/10-breakthrough-technologies-2017-paying-with-your-face/
https://www.technologyreview.com/s/603494/10-breakthrough-technologies-2017-paying-with-your-face/
https://www.technologyreview.com/s/603494/10-breakthrough-technologies-2017-paying-with-your-face/
https://www.technologyreview.com/s/603494/10-breakthrough-technologies-2017-paying-with-your-face/
https://www.technologyreview.com/s/603494/10-breakthrough-technologies-2017-paying-with-your-face/
https://www.technologyreview.com/s/603494/10-breakthrough-technologies-2017-paying-with-your-face/
https://www.technologyreview.com/s/603494/10-breakthrough-technologies-2017-paying-with-your-face/
https://www.technologyreview.com/s/603494/10-breakthrough-technologies-2017-paying-with-your-face/
https://www.technologyreview.com/s/603501/10-breakthrough-technologies-2017-reinforcement-learning/
https://www.technologyreview.com/s/603501/10-breakthrough-technologies-2017-reinforcement-learning/
https://www.technologyreview.com/s/603501/10-breakthrough-technologies-2017-reinforcement-learning/
https://www.technologyreview.com/s/603501/10-breakthrough-technologies-2017-reinforcement-learning/
https://www.technologyreview.com/s/603501/10-breakthrough-technologies-2017-reinforcement-learning/


Project: UMI-Sci-Ed    |    BE UMIQUE, BE SMART                                www.umi-sci-ed.eu  

Ποιες είναι  «νέες» τεχνολογίες; 

• Botnets of Things 

The relentless push to add connectivity to home gadgets is 
creating dangerous side effects that figure to get even worse. 

• Gene Therapy 2.0 

Scientists have solved fundamental problems that were 
holding back cures for rare hereditary disorders. Next we’ll see 
if the same approach can take on cancer, heart disease, and 
other common illnesses. 

• The 360-Degree Selfie 

Inexpensive cameras that make spherical images are opening a 
new era in photography and changing the way people share 
stories. 
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2. Καινοτομία και εκπαιδευτική αξία 
UMI 
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Όροι - Ορισμοί 

Διάχυτος Υπολογισμός  (Minami et al. 2004) 

Διάχυτη Μάθηση (Hwang et al. 2008) 

 

Κινητός Υπολογισμός (Rouse 2007) 

Μάθηση μέσω Κινητών Συσκευών (O’Malley et al. 2005) 

 

Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IERC 2013) 
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Υπολογιστική Σκέψη 

• Οριζόντια δεξιότητα. 

• Οργανωμένες προσπάθειες καλλιέργειάς της 
(Computer Science for High Schools, Google RISE Awards, Google 
Code-In κ.ά). 

• Ένταξη σε Προγράμματα Σπουδών. 

• Προγραμματισμός (εκπαιδευτικά και επαγγελματικά 
προγραμματιστικά περιβάλλοντα), εκπαιδευτικά 
ηλεκτρονικά παιχνίδια, εκπαιδευτική ρομποτική. 
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Υπολογιστική Σκέψη 

(Wing 2011) 

Φάσεις επίλυσης προβλήματος 

κατανόηση 

ανάλυση-αφαίρεση 

κατηγοριοποίηση 

σύνθεση 

γενίκευση 

Συνιστώσες Υπολογιστικής Σκέψης 

Λογική Σκέψη 

Αλγοριθμική Σκέψη 

Απόδοση Αλγορίθμων 

Καινοτόμος Σκέψη 
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Ενδεικτικά Ερωτήματα 

1. Υποστηρίζουν την καλλιέργεια Υπολογιστικής Σκέψης; 

2. Υπάρχει αύξηση του ενδιαφέροντος για την Πληροφορική (αλλά και άλλα 
μαθήματα STEM) και την τεχνολογία γενικότερα, 

3. Αυξάνεται η αυτοπεποίθηση στα κορίτσια όσον αφορά την τεχνολογία; 

4. Υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον μερίδας μαθητών για μελλοντική καριέρα 
στο χώρο της επιστήμης και της τεχνολογίας; 
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Καινοτόμες τεχνολογίες στην εκπαίδευση 

• Κινητές συσκευές (εκπαίδευση με αξιοποίηση κινητικότητας 
& φορητότητας, προγραμματισμός κινητών συσκευών). 

• Διαδίκτυο των Αντικειμένων (εκπαίδευση για το Διαδίκτυο 
των Αντικειμένων, με το Διαδίκτυο των Αντικειμένων, με 
υποστήριξη του Διαδικτύου των Αντικειμένων). 
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Πλεονεκτήματα Επιφυλάξεις 

1. Ενσωμάτωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
στην καθημερινή ζωή. 

2. Προσπέλαση ψηφιακών πόρων και επίλυση 
προβλημάτων εμπνευσμένων από τον 
πραγματικό κόσμο. 

3. Δεδομένο ενδιαφέρον των μαθητών. 
4. Υποστήριξη συνεργασίας, δυνατότητα μάθησης 

με παιγνιώδη χαρακτήρα, υποστήριξη 
διεξαγωγής έρευνας. 

5. Προσαρμοσμένη στις ανάγκες εκπαίδευση.  
6. Κινητό υπολογιστικό νέφος. 

 

1. Ψηφιακό χάσμα. 

2. Υπόβαθρο Vs. εγγύηση μάθησης. 

3. Παιδαγωγική τεκμηρίωση. 

4. Πληροφορίες Vs. Μάθηση. 
5. Ασφάλεια δεδομένων.  
6. Ιδιωτικότητα επικοινωνιών. 
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3. Εμπειρία αξιοποίησης  στο σχολείο 
Έρευνα Δράσης.  Problem based Learning.  

 

18 

A.  Design 

B. Action 

C. Observation 

D. Reflection 
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Πιλοτική Εφαμογή 

Μάθημα 

“Εφαρμογές Πληροφορικής”  Α’ ΓΕΛ   

 

Το πρόγραμμα σπουδών και οι οδηγίες διδασκαλίας 
αποσκοπούν στην καλλιέργεια της Υπολογιστικής Σκέψης 
μέσω της δημιουργίας εφαρμογών μικρής κλίμακας. 
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Καινοτόμες τεχνολογίες Πληροφορικής 

Διάχυτος Υπολογισμός Διάχυτη Μάθηση 

Κινητός Υπολογισμός Μάθηση μέσω κινητών συσκευών 

Διαδίκτυο των Αντικειμένων 
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Χρήση οποιαδήποτε πλατφόρμας 

Arduino, UDOO NEO, Raspberry Pi 

 

Κριτήρια Επιλογής:  

1. Διαδεδομένη χρήση.  

2. Υποστηρικτικό υλικό. 

3. Αξιοπιστία. 

4. Ερευνητικό ενδιαφέρον. 

5. Εκπαιδευτικός προσανατολισμός. 
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Η πρώτη επαφή …. 

Καλλιόπη Μαγδαληνού 
2ο ΓΕΛ Ελευθερίου-Κορδελιού  
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Υλοποίηση Σεναρίου «Δομής Επιλογής» 
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Αξιολόγηση:  
Πώς μετράμε την επιτυχία της μεθοδολογικής προσέγγισης; 
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Pre-test 
Διαγνωστικό Τεστ 

Τελικό Τεστ 
Post-test 

 
 

- Ατομικές Διαφορές 
(Γνωστικά Στυλ) 

- Προαπαιτούμενα 
(Γνώση και Δεξιότητες) 

- Στάσεις προς το STEM 
- Αυτο-

αποτελεσματικότητα 
στο STEM 

- Η πρόθεση να 
ακολουθήσει τη 
σταδιοδρομία STEM 

 
 

- Γνώσεις 
- Δεξιότητες 
- Στάσεις 
- Η πρόθεση να 

ακολουθήσει 
σταδιοδρομία σε STEM 

Διαμορφωτική 
In itinere 

 
 

- Αριθμός επιτυχημένων 
εργασιών (Γνώσεις, και 
δεξιότητες) 

- Αριθμός 
αλληλεπιδράσεων 
(κοινωνικές ικανότητες) 

- Ηγεσία 
- Επίλυση προβλήματος 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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Αποτελέσματα στην Επίλυση προβλημάτων 

 

 

Πριν τη Δράση Μετά τη Δράση 

• Ικανότητα επίλυσης απλών προβλημάτων. 
• Μέτριες επιδόσεις κατά την επίλυση 

σύνθετων προβλημάτων. 
• Κακό επίπεδο Αλγοριθμικής Σκέψης. 

• Εφαρμογή διαδικασιών ανάλυσης και 
κατηγοριοποίησης προβλημάτων σε 
ικανοποιητικό βαθμό. 

• Καλές επιδόσεις κατά την επίλυση σύνθετων 
προβλημάτων. 

• Καλό επίπεδο Αλγοριθμικής Σκέψης. 
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Καινοτόμες τεχνολογίες Πληροφορικής 

 

 

Πριν τη Δράση Μετά τη Δράση 

• Γνώση, μόνο, του όρου «Διαδίκτυο των 
Αντικειμένων». 

• Άγνοια αρχών λειτουργίας.  
• Άγνοια μικροελεγκτών και υπολογιστών 

μονής πλακέτας. 
 

• Γνώση όρων και αρχών λειτουργίας. 
• Ικανοποιητική χρήση ορολογίας για 

περιγραφή υπηρεσιών Διαδικτύου των 
Αντικειμένων. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
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Συμπεράσματα 

• Η ικανότητα των σπουδαστών να εφαρμόζουν 
διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων επηρεάζεται  
θετικά σε ικανοποιητικό βαθμό. 

• Η στάση των σπουδαστών απέναντι στην επίλυση 
προβλημάτων με τη βοήθεια υπολογιστών επηρεάζεται 
θετικά. 

• Το ενδιαφέρον, η γνώση και η αυτοπεποίθηση των 
μαθητών, όσον αφορά την τεχνολογία, αυξάνεται 

• Το ενδιαφέρον των σπουδαστών για καριέρα στην 
τεχνολογία και την επιστήμη αυξάνεται. 
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Μελλοντικά σχέδια – Περαιτέρω μελέτη 

• Νέα εκπαιδευτικά σενάρια  

• Δια-θεματική προσέγγιση 

• Υλοποίηση σε μεγαλύτερη κλίμακα 
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Οι χρήστες αποδέχονται και χρησιμοποιούν μια τεχνολογία  
αν πιστεύουν ότι  χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο σύστημα 

το οποίο ενισχύει την απόδοση της εργασίας τους 

 

Users accept and use a technology if they believe  

that using a particular system  

would enhance his or her job performance 

Davis (1989)      
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Οι UMI τεχνολογίες στην εκπαίδευση  
καλλιεργούν τη φαντασία των μαθητών 

 

Η φαντασία είναι πιο σημαντική από την γνώση…   

Αυτό που έχουμε σήμερα, χτίσθηκε από την φαντασία των προγόνων μας.  

Αυτά που θα έχουμε στο μέλλον, θα χτισθούν από την φαντασία την δικιά μας 

 

 

[Άλμπερτ Αϊνστάιν] 
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Ερωτήσεις; / Questions? 
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Dr. Spyros Papadakis  
spapad@cti.gr 


