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ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

Φάση Α. Το διδακτικό αντικείμενο του εκπαιδευτικού σεναρίου                                                                                                             

Α1. Τίτλος Σεναρίου: ψηφιακός κόσμος  

 

Πηγή φωτογραφίας: http://blo.gr/b3s 

Α2. Δημιουργός του σεναρίου 

Ευθυμιοπούλου Χρυσούλα, Δασκάλα M.Εd., Ειδικευμένη στην Ειδική Αγωγή, 

Θεολόγος, Τ.Ε. 6
ου

 Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου. 

Ρήγας Κωνσταντίνος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε., Επιμορφωτής ΚΣΕ. 

Α3. Εμπλεκόμενες Γνωστικές Περιοχές 

Το σενάριο αφορά την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, τους τρόπους και τις 

πρακτικές πρόληψης και αποφυγής των κινδύνων κατά την πλοήγηση στο Διαδίκτυο 

και την αποφυγή κινδύνων εθισμού: Οι γνωστικές περιοχές στις οποίες αναφέρεται 

είναι: η γνώση internet, η ασφαλής πλοήγηση και η γνώση των κινδύνων που 

http://blo.gr/b3s
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περικλείονται από τη χρήση του.  

Απευθύνεται σε μαθητές του Τμήματος Ένταξης όλων των τάξεων του δημοτικού 

σχολείου. 

Λέξεις κλειδιά: internet, διαδίκτυο, ασφαλής πλοήγηση, χρήσιμες πληροφορίες, 

αξιοποίηση διαδικτύου, προστιθέμενη αξία πλοήγησης, εθισμός, Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης, προστασία προσωπικών δεδομένων, ηλεκτρονικός εκφοβισμός, παιχνίδια 

στο διαδίκτυο, κλοπή ταυτότητας. 

Α4. Προαπαιτούμενες Γνώσεις των Μαθητών 

 Σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο:  

Η  εφαρμογή του σεναρίου στο δημοτικό σχολείο και στους μαθητές που απευθύνεται 

απαιτεί γνώση του internet και της πλοήγησης, των κινδύνων στη γενικότερη και 

ειδικότερη εκδοχή τους για την ανθρώπινη ύπαρξη και ασφάλεια, της αίσθησης του 

εθισμού και των τρόπων προφύλαξης του ατόμου για κάθε περίσταση. Ωστόσο, η 

εγκαθιδρυμένη μάθηση και το φορτίο περί ασφαλείας και προφύλαξης του κάθε 

ατόμου που αποκομίστηκε από το σύνολο των μαθημάτων, του κοινωνικού, ατομικού 

και οικογενειακού βίου των παιδιών, δημιουργεί ισχυρές γνωστικές βάσεις και 

νοητικά προϋποτιθέμενα για τη στήριξη των συνεχόμενα προτεινόμενων 

δραστηριοτήτων. 

 Σε σχέση με τα εκπαιδευτικά υπολογιστικά περιβάλλοντα: 

Αν και η παιδαγωγική αξιοποίηση  των ΤΠΕ στηρίζεται στην ολοκληρωμένη 

προσέγγιση (Κόμης, 2004), στο σενάριό μας θα απαιτηθεί κάποια ιδιαίτερη και 

ανεξάρτητη διδακτική παρέμβαση στην εκμάθηση του διαδικτύου και της 

πλοήγησης. Τα εν λόγω λογισμικά θα τα μάθουν κατά το χρόνο της χρησιμοποίησής 

τους στην  εκτύλιξη του σεναρίου και στις αναδυόμενες ευκαιρίες, δεδομένου ότι 

πρόκειται για Τμήμα Ένταξης και μαθητές με συναφείς μαθησιακές δυσκολίες. 

Άλλωστε, ένας περαιτέρω στόχος είναι η ορθή και ολοκληρωμένη αντίληψή τους για 

τη σαφή και εποικοδομητική χρήση των ΤΠΕ στη μάθηση (Depover, Karsenti & 

Κόμης, 2007). Επιπλέον, η εξέλιξη των πληροφοριακών μέσων και των λογισμικών 

στον αιώνα της πληροφοριακής και ψηφιακής επανάστασης, τον 21
ο
, είναι συνεχής 

και έντονη. Το γεγονός αυτό απαιτεί άτομα με διαρκή επιμόρφωση αλλά και 

καθημερινή αυτοδιαχείριση και αυτορρύθμιση της μάθησης και της πληροφορίας. 

Άλλωστε, τα σύγχρονα εργαλεία των ΤΠΕ παρέχουν νέες μεθοδολογίες επίλυσης 

προβλημάτων οι οποίες απαιτούν από τους μαθητές την ανάπτυξη νέου τύπου 

δεξιοτήτων, υψηλού επιπέδου, όπως: κριτική και αναλυτική σκέψη, συνθετική 

ικανότητα, διερευνητική μάθηση, αλληλεπίδραση και συνεργατική επίλυση 

προβλημάτων (Τζιμογιάννης 2007). Ωστόσο, στο προτεινόμενο σενάριό μας για τους 

συγκεκριμένους μαθητές η εκμάθηση των λογισμικών θα πραγματοποιηθεί και 

επιτευχθεί βάσει δύο αξόνων. Πρώτος άξονας: Αξιοποίηση της ορολογίας που θα 

χρησιμοποιηθεί, των εννοιών που θα προκύψουν και των θεμάτων που θα 

ανακύψουν ώστε οι δραστηριότητες να είναι συνδεδεμένες με την καθημερινή 

δραστηριότητα και το εννοιολογικό πλαίσιο των μαθητών του συγκεκριμένου 

τμήματος. Δεύτερος άξονας: Επιδίωξη εξοικείωσης των μαθητών στην αναζήτηση 

χρήσιμων πληροφοριών στο internet, στην αξιοποίηση γι’ αυτό το σκοπό των 
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υπηρεσιών και των εργαλείων του Διαδικτύου και στη διάκριση της διαχείρισης των 

συναφών προβλημάτων που προκύπτουν. 

 

 

Α5. Διάρκεια 

Απαιτούνται δύο διδακτικές ώρες τόσο για μαθητές των μικρών τάξεων, όσο και για 

μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων. Ωστόσο, η ενασχόληση των μαθητών μπορεί να 

επεκταθεί και στο χρόνο του μαθήματος των ΤΠΕ σε συνεργασία με τον αντίστοιχο 

εκπαιδευτικό σε μια μορφή συμπεριληπτικής εκπαίδευσης ή και σε άλλες 

δραστηριότητες των τυπικών τμημάτων που φοιτούν οι μαθητές, πάντα σε 

συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους (Abrizah & Ahmad 2010; Αγγελίδης & 

Στυλιανού, 2011).   

Α6. Συσχετισμός με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Δημοτικού Σχολείου (ΦΕΚ 303/Τ.Β΄/13-3-

2003) αναφέρεται ότι με την εκπαίδευση επιδιώκεται η ολόπλευρη ανάπτυξη του 

παιδιού. Συν τοις άλλοις, ο μαθητής καθίσταται ικανός να αντιμετωπίζει με επιτυχία 

προβλήματα, να διαμορφώνει άποψη και να λειτουργεί ως υπεύθυνος και ενεργός 

πολίτης σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό κοινωνικό περιβάλλον. Ένα 

δυναμικό περιβάλλον κοινωνικής ένταξης των μαθητών είναι ο ψηφιακός κόσμος του 

Διαδικτύου. Η Ψηφιακά διαμεσολαβούμενη πραγματικότητα του internet θα 

προσφέρει στο μαθητή συνθήκες αυθεντικής μάθησης σε συγκεκριμένη 

επικοινωνιακή περίσταση, που θα απαιτήσει στοχαστικο-κριτική ανάλυση και 

αυτορρυθμιζόμενη μάθηση, χωρίς βεβαίως να αποκλείονται και σχετικές συνθήκες 

αυτοματοποιημένης αυτορρύθμισης των δράσεων μερικής ρουτίνας για επίτευξη 

ορθών συνηθειών στην αξιοποίηση του web2, αφού πρόκειται για χώρο και λόγο της 

ειδικής αγωγής. Εντούτοις, το Διαδίκτυο θα αντιμετωπιστεί ως ένα ολοκληρωμένο 

μαθησιακό πλαίσιο με δομημένο τρόπο οργάνωσης της διδασκαλίας, που θα 

περιλαμβάνει διαδοχικά τα αντίστοιχα βήματα για την οικοδόμηση της 

επιδιωκόμενης γνώσης στην ασφάλεια, άμα τη χρήση του. Επιπρόσθετα, η παρούσα 

παιδαγωγική μας παρέμβαση μεταξύ άλλων συνίσταται στο να καταστήσει τους 

μαθητές ικανούς στην απόκτηση κριτικής σκέψης και αντίληψης της φυσικής και 

κοινωνικής πραγματικότητας (Φρέιρε, 1970, στην εισαγωγή του Γέρου, 1976; 

Ματσαγγούρας, 2005). 

Α7. Ανάλυση Περιεχομένου 

Η κυριότερη νέα γνώση που θα παραχθεί από τους μαθητές με την ολοκλήρωση του 

σεναρίου θα τους δώσει την ικανότητα να διακρίνουν τις περιστάσεις κάτω από τις 

οποίες θα πραγματοποιήσουν μια ασφαλή περιήγηση στο Διαδίκτυο. Επίσης, θα 

μπορούν  να αντιληφθούν τους κινδύνους που αναδύονται στην περίπτωση των 

ανεπιφύλακτων και χωρίς όρους διαδικτυακών περιηγήσεων όπως: ο γνωστικός 

υπερφορτισμός, ο διαδικτυακός αποπροσανατολισμός και τα θέματα ασφαλούς 

πλοήγησης.  
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Ωστόσο, για την απόκτηση των παραπάνω εννοιών, θεωρούμε ότι οι μαθητές πρέπει 

να κατακτήσουν το στάδιο του πληροφορικού εγγραμματισμού και της πληροφορικής 

ενημερότητας, αφού πρώτον αναγνωρίσουν τους τρόπους αξιοποίησης των ΤΠΕ στην 

καθημερινότητά τους, δεύτερον διακρίνουν την προστιθέμενη αξία τους στο χώρο της 

μάθησης και της διευκόλυνσης στην ατομική και κοινωνική ζωή και τρίτον 

αξιολογήσουν και επιλέξουν τις μεταγνωστικές διαδικασίες περιγραφής των τρόπων 

που αναζητούν και εργάζονται στο Διαδίκτυο, αλλά και των τοποθεσιών που 

επισκέπτονται. 

Επιπλέον, βασικό θεωρείται το πλαίσιο γραμματισμού (literacy) στο συγκεκριμένο 

γνωστικό αντικείμενο σε ό,τι αφορά τα ζητήματα διαδραστικότητας με το 

πληροφορικό περιβάλλον και του ρόλου της γλώσσας (Χατζή, 2010). Εδώ, ο 

γραμματισμός έχει τη σημασία του από την άποψη της ειδικής θεματικής ορολογίας 

και του συνταιριασμού της με τη φυσική πραγματικότητα. Έτσι, η κριτική στάση και 

ανάγνωση των κειμένων, των εικόνων και των μηνυμάτων που απορρέουν  από τους 

επισκέψιμους ιστότοπους και του τρόπου εργασίας τους, θα τους δώσει τη 

δυνατότητα ανάπτυξης αντίστοιχων δεξιοτήτων ορθής αξιοποίησής τους και 

περαιτέρω ερευνητική διάθεση (ό.π.). Συνεπώς και εδώ, η βασική δομή του 

μονοδιάστατου γραμματισμού επεκτείνεται στη δυναμική του πολυεγγραμματισμού. 

Οι δίαυλοι και τα μέσα επικοινωνίας δεν περιορίζονται πια στο έντυπο, αλλά 

επεκτείνονται στα ηλεκτρονικά, ακουστικά, εξωλεκτικά, συνδυαστικά μέσα. Οι 

πολυεγγραμματισμοί στην αξιοποίηση των ΤΠΕ δε λειτουργούν σε παιδαγωγικό 

κενό τους διακρίνει ένα σαφές πλαίσιο παιδαγωγικών αξιών. Έτσι, η δυναμική του 

πολυεγγραμματισμού δίνει στους μαθητές την ευκαιρία για ενεργητική και 

συμμετοχική μάθηση και αυθεντική διδασκαλία (Χατζησαββίδης, 2005). Αυτό  

επιτυγχάνεται με το σχεσιοδυναμικό των τεσσάρων πολυεγγραμματισμών, που είναι 

ο γλωσσικός, ο επιστημονικός, ο κριτικός και ο κοινωνικός εγγραμματισμός 

(Κουλουμπαρίτση, 2007). 

Ωστόσο, δυναμική προοπτική για το γνωστικό αντικείμενο των ΤΠΕ δίνει ο 

βιοπαιδαγωγισμός. Είναι μια εκπαιδευτική ερμηνεία που προσανατολίζει το μελετητή 

των παιδαγωγικών φαινομένων στο επίκεντρο της εξελικτικής, οντογενετικής και 

κοινωνικής διάστασής της (Αλαχιώτης & Καρατζιά – Σταυλιώτη, 2009). Οι δύο 

πρώτες αποτελούν το βιολογικό παράγοντα και ο τρίτος τον κοινωνικό παράγοντα. 

Η εξελικτική διάσταση μελετά τις αλλαγές που μορφοποίησαν το ανθρώπινο είδος 

και πώς αλλάζει αναπτυσσόμενο ηλικιακά. Η οντολογική ερευνά τους γονιδιακούς 

μηχανισμούς και τις ορμόνες που συμβάλλουν και ελέγχουν: συγκεκριμένες 

συμπεριφορές, τη διαμόρφωση της προσωπικότητας, την ευπλαστότητα του 

εγκεφάλου (ο οποίος δημιουργεί συνάψεις δια βίου, με αυξανόμενη επιβράδυνση 

βέβαια κατά την ενηλικίωση του ατόμου, συνεπώς αυταπόδεικτη ανάγκη 

συνεχόμενης μάθησης)  και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την 

εγκεφαλική λειτουργία (Αλαχιώτης & Καρατζιά – Σταυλιώτη, 2009). 

Διευκρινίζεται ότι για κάθε μορφή συμπεριφοράς δεν ενυπάρχει στον ανθρώπινο 

εγκέφαλο και το αντίστοιχο γονίδιο. Αντίθετα, σημειώνεται πολυπλοκότητα 

λειτουργίας και συντονισμού των νευρώνων (νευρωτικών κυττάρων) και συνδυασμός 

γονιδιακών παραλλαγών με αλληλεπίδραση περιβαλλοντικών ερεθισμάτων 

(Αλαχιώτης & Καρατζιά – Σταυλιώτη, 2009; Kandel, Schwartz & Jessell, 2005). 

Έτσι, αναδεικνύονται αντιστοιχίες πολυπλοκότητας, περιβαλλοντικής διάστασης και 
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δομοανατομικών λειτουργιών με συνακόλουθη εξέλιξη σε θέματα δόμησης 

συμπεριφοράς, νοημοσύνης και συναισθηματικότητας. Απόληξη αυτών και της 

ολιστικής  λειτουργίας του εγκεφάλου είναι η αναγκαιότητα του πολυπαραγοντικού 

θέματος της διδασκαλίας που διαχρονικά εκφράζεται με την Ενιαία Συγκεντρωτική 

Διδασκαλία και σύγχρονα με τη Διαθεματικότητα και την Ευέλικτη Ζώνη.  

Ο περιβαλλοντικός παράγοντας εκπληρώνοντας την κοινωνική διάσταση της 

βιοπαιδαγωγικής, άρα και της μάθησης, εξηγείται από τη δυναμική της λειτουργίας 

του εγκεφάλου και της εξάρτησής του από την εμπειρία. Αυτό ερμηνεύεται από την 

οργάνωση και την ανάπτυξη συγκεκριμένων μερών του εγκεφάλου, δηλαδή την 

ενεργοποίηση και την ανάπτυξη κυττάρων συγκεκριμένου φλοιού, συνεπεία 

αντίστοιχων περιβαλλοντικών ερεθισμάτων. Αν και αυτό δεν παραπέμπει σε 

«μονομερή λειτουργία» του εγκεφάλου (Αλαχιώτης & Καρατζιά – Σταυλιώτη, 2009, 

ή όπως αλλιώς αποδίδεται στην επιστημονική ορολογία ως «εντοπισμένης 

λειτουργίας», Καρπάθιος, 1998), αφού και σε εξειδικευμένα ερεθίσματα για την 

επεξεργασία τους ενεργοποιούνται και άλλες αισθητηριακές περιοχές του, εν τούτοις 

παρατηρείται αύξηση του συγκεκριμένου φλοιού και ανάπτυξη ικανότητας ή 

δεξιότητας σχετιζόμενη μ’ αυτά τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα. Παράδειγμα, ο 

ακουστικός φλοιός, όπου από την εμπειρία αυξάνεται κατά 25% και κατ’ αυτήν την 

αιτία να παρουσιάζονται τα λεγόμενα προικισμένα μουσικώς άτομα. 

Συμπερασματικά, μπορεί μεν κάποια άτομα για λόγους οντολογικούς να έχουν 

ανεπτυγμένους συγκεκριμένους τομείς του εγκεφαλικού φλοιού, μπορεί όμως αυτό 

να ενισχυθεί ή επίκτητα να δημιουργηθεί με τα ανάλογα ερεθίσματα. Άρα, για 

ολιστική ανάπτυξη του εγκεφάλου και πλούσια έκφραση του ατόμου απαιτείται 

διαθεματική και πολυπαραγοντική περιβαλλοντική παρέμβαση, αφού ο εγκέφαλος 

λειτουργεί ολιστικά (Αλαχιώτης & Καρατζιά – Σταυλιώτη, 2009). 

Φάση Β. Οι εναλλακτικές αντιλήψεις (αναπαραστάσεις, ιδέες κλπ.) των μαθητών 

Σύμφωνα με τη μορφολογική ψυχολογία της αντίληψης το «όλο», δηλαδή το σύνολο, 

δεν είναι το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων (Πόρποδας, 1992). Απεναντίας, είναι 

μια οργανωμένη ενότητα προσδιορισμένη από τις σχέσεις των μερών και τις δομές 

των στοιχείων του, όπου δημιουργείται ένα είδος εσωτερικής αναπαράστασης, η 

μορφή (gestal). Δηλαδή, οι μαθητές προσλαμβάνουν το περιβάλλον τους ως ένα 

ενιαίο «όλον», χωρίς να διακρίνουν τη μεμονωμένη αξία και συνεισφορά εκάστου 

μέρους και των μεταξύ τους συσχετισμών, πράγμα που είναι η δυναμική και η αξία 

του πράγματος. Κατ’ αυτό, τα παιδιά «αναπτυσσόμενα στο φυσικό και κοινωνικό 

περιβάλλον, προσέρχονται στη διδακτική διαδικασία με μια σειρά διαμορφωμένων 

ιδεών για τα φυσικά φαινόμενα, συγκροτώντας έτσι επεξηγηματικά πλαίσια τα οποία 

συνήθως δεν είναι συμβατά με αυτά των ειδικών των Φυσικών Επιστημών» 

(Ραβάνης, 2003, σελ.69). Συνεπώς, οι μαθητές σε κάθε περίσταση λαμβάνουν το 

διαδικτυακό χώρο ως μέρος ενός γενικότερου κοινωνικού πλαισίου χωρίς να 

αντιλαμβάνονται του κινδύνους που κρύβονται πίσω από αυτό και την ψηφιακά 

διαμεσολαβούμενη διεπιφάνεια χρήσης του. Παρόλα αυτά, οι μαθητές και ειδικά οι 

μαθητές των Τμημάτων Ένταξης δεν αντιλαμβάνονται τις ειδικές γλωσσικές και 

κοινωνικές νόρμες που περικλείονται σ’ έναν διαδικτυακό χώρο και επιπλέον δεν 

αντιλαμβάνονται τις ειδικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα κατά τη χρήση του 

internet αναφορικά με την οριοθέτηση του ατόμου, όπως και το γεγονός ότι 

ταυτόχρονα και αυτόματα οικοδομούν κοινωνικό και συμβολικό κεφάλαιο.  
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Φάση Γ. Στόχοι του εκπαιδευτικού σεναρίου 

Οι στόχοι του σεναρίου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

i. Στόχοι σχετικοί με την παιδαγωγική αξιοποίηση του Η/Υ στη μάθηση: 

α) Να διερευνούν τα λογισμικά με κριτήριο την παιδαγωγική τους αξιοποίηση. 

β) Να διακρίνουν στα λογισμικά τον τρόπο της παιδαγωγικής τους αξιοποίησης. 

γ) Να συνδέουν συγκεκριμένους στόχους με τα κατάλληλα λογισμικά για τη 

συγκεκριμένη εκπαιδευτική ή μαθησιακή περίσταση. 

δ) Να διατυπώνουν προβλέψεις ή υποθέσεις για τα επιτεύγματα που θα προκύψουν 

με την παιδαγωγική αξιοποίηση του συγκεκριμένου λογισμικού. 

ε) Να αξιολογούν τις υποθέσεις που διατύπωσαν σχετικά με την παιδαγωγική 

αξιοποίηση του συγκεκριμένου λογισμικού. 

 στ) Να εξασκούνται στη σύνδεση συγκεκριμένων στόχων με κατάλληλα λογισμικά 

για συγκεκριμένη εκπαιδευτική ή μαθησιακή περίσταση. 

 

ii. Στόχοι σχετικοί με την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο: 

α) Να διερευνούν μέσω κριτικής αναζήτησης αξιοποιώντας μηχανές αναζήτησης.  

β) Να διακρίνουν τα βασικά στοιχεία μιας αναζήτησης ή πλοήγησης στο internet. 

γ) Να συνδέουν το κοινωνικό με το ψηφιακό περιβάλλον.  

δ) Να διατυπώνουν προβλέψεις ή υποθέσεις σε στοιχεία και συνθήκες 

αλληλεπίδρασης και διάδρασης κοινωνικού και ψηφιακού περιβάλλοντος.  

ε) Να αξιολογούν τις υποθέσεις διαφοροποίησης καθεστηκυίας τάξης πραγμάτων 

περιβαλλόντων και κοινωνικών συνηθειών.  

στ) Να εξασκούνται στη σύνδεση των αναζητούμενων πληροφοριών με αυτών των  

ανασυρόμενων. Επίσης να εξασκούνται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αναζήτησης, 

εντοπισμού και αξιολόγησης πληροφοριών μέσα σε πλαίσια αναστοχασμού και 

κριτικής σκέψης.  

Φάση Δ. Διαδικτυακό υλικό και απαιτούμενη υλικοτεχνική  Υποδομή 

Δ1. Υλικοτεχνική Υποδομή 

Η υλοποίηση του σεναρίου θα γίνει στην αίθουσα του Τμήματος Ένταξης. Αυτό 

διαθέτει δύο υπολογιστές. Έναν για το μαθητή και έναν για τον εκπαιδευτικό. Έτσι 

κατά κανόνα θα υπάρχει ένας υπολογιστής ανά δύο μαθητές με εγκατεστημένο το 

οποιοδήποτε Office για τον επεξεργαστή κειμένου, εγκαταστημένο πρόγραμμα 

εννοιολογικής χαρτογράφησης και πρόσβαση στο διαδίκτυο για να επισκεφτούν 

προεπιλεγμένες ή επιλεγμένες από τον εκπαιδευτικό ιστοσελίδες. Ο επεξεργαστής 

κειμένου θα αξιοποιηθεί μέσα από το Google Dogs του Google Drive.  

Ο επεξεργαστής κειμένου, λογισμικό γενικής χρήσης,  θα δώσει τη δυνατότητα να 

συνθέσουν τεκμηριωμένο ιστορικό ψηφιακό κείμενο στη δυναμική της 

αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων.  
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Η παιδαγωγική αξιοποίηση του διαδικτύου θα δώσει τη δυνατότητα να διερευνήσουν 

και να αξιοποιήσουν γνωστικές πηγές άμεσα στην επιφάνεια εργασίας της κάθε 

ομάδας, με το ίδιο εργαλείο (Η/Υ), λειτουργώντας έτσι ως τεχνουργήματα με σαφή 

και συγκεκριμένο γνωστικό δυναμικό.  

Τα λογισμικά Κοινωνικής Δικτύωσης ή και συνεργασίας διακρίνονται: 

1. σε απλές online εφαρμογές τύπου προγράμματος απλής εγκατάστασης, 

2. σε online με ασύγχρονη συνεργασία χρηστών και 

3. σε online με σύγχρονη επικοινωνία και συνεργασία  

 

Δ2. Διδακτικό Υλικό 

Στο διδακτικό σενάριο χρησιμοποιούνται ο Η/Υ και το Διαδίκτυο. 

Φάση Ε. Περιγραφή και δραστηριότητες υλοποίησης του σεναρίου 

Ε1. Οργάνωση Τάξης 

Το σενάριο θα εφαρμοστεί κατά κάποιον τρόπο ως μια μορφή μελέτης περίπτωσης. 

Δηλαδή, αν και θα υπάρχει σαφής σχεδιασμός παρέμβασης και δραστηριοτήτων 

πάνω στο θέμα μας, ωστόσο, θα αναπροσαρμόζεται όχι μόνο στις ανάγκες του κάθε 

μαθητή αλλά και αναλογικά και στο εγκαθιδρυμένο σ΄ αυτό γνωστικό και κοινωνικό 

φορτίο περί της ασφαλούς διαχείρισης του internet.  Οι δραστηριότητες ψυχολογικής 

και γνωστικής προετοιμασίας και η αξιολόγησή τους γίνονται κατά περίπτωση 

μαθητή αξιοποιώντας ανάλογα διαδικτυακά μέσα ή δικά μας κείμενα, πάλι όμως με 

την αξιοποίηση του διαδικτύου. Επιπλέον αυτού, η διδασκαλία και οι 

αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες παραγωγής μάθησης και εμπέδωσης γίνονται 

σε συνεργασία μαθητή και εκπαιδευτικού με τη δυναμική αξιοποίηση της 

διαμεσολάβησης ψηφιακού λογισμικού, έτσι ώστε, να είναι αντιληπτή και να 

ανακαλύπτεται η απομακρυσμένη αλληλεπίδραση και συνεργασία.  

 Η εργασία στα Φύλλα Εργασίας γίνεται στα πλαίσια της ομάδας ή του συνόλου των 

μαθητών ως δυναμικό περιβάλλον εμπειριών συνεργατικής μάθησης μέσα από τον 

κόσμο της αλληλεπίδρασης. Γι’ αυτό, οι εργασίες που αξιοποιούν τον επεξεργαστή 

κειμένου θα ανεβαίνουν στο Google Drive, όπου μέσω κοινοποίησης, θα υπάρχει 

ταυτόχρονα εργασία.  

Το κλίμα της τάξης θα είναι συνεργατικό και σε πνεύμα ελευθερίας ώστε ο κάθε 

μαθητής θα μπορεί άνετα να ανακοινώνει αυτό που διαπιστώνει, να αποσπά 

πληροφορίες για απορίες του και να ζητά βοήθεια.  

Σε ό,τι αφορά τη χρήση του λογισμικού, οι μαθητές εμπλέκονται άμεσα, αφού για την 

περίσταση αυτό είναι και απλό και εύχρηστο στο επίπεδο των μαθητών. Δηλαδή, οι 

μαθητές γράφουν μόνοι τους στον επεξεργαστή κειμένου, γιατί έτσι έχουν αμεσότητα 

στη διαπίστωση των διαφορετικοτήτων των ονομάτων και των γεγονότων και στις 

διαφορετικότητες του εννοιολογικού τους πλαισίου. Το προηγούμενα θα 

επιτυγχάνεται σε πλαίσια φθίνουσας καθοδήγησης και ανατροφοδοτικής υποστήριξης 

του μαθητή. 
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Ε2. Διδακτικές Προσεγγίσεις και Στρατηγικές 

1. Θεωρητικό πλαίσιο 

Η διδακτική μας παρέμβαση ενστερνίζεται τις αρχές της μετα-προοδευτικής 

παιδαγωγικής (Ματσαγγούρας, 2011; Κουλουμπαρίτση, 2003), τις οποίες ανάγουμε 

στο δυναμικό σχεσιακό πεδίο με την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ (Ρήγας, 

2013)  και τις παρουσιάζουμε συνεχόμενα: 

1. Η γνωστική μαθητεία με την παιδαγωγική αξιοποίηση των λογισμικών. 

Εξοικονομεί χρόνο και δημιουργεί πλαίσιο γνωστικών επιτυχιών, αυτοεκτίμησης και 

αυτοπραγμάτωσης  στους μαθητές. Στηρίζεται και επιτυγχάνεται μέσα από έξι δομικά 

στοιχεία. Αυτά συνδράμουν στην αυτορρυθμιζόμενη μάθηση και στη 

στοχαστικοκριτική ανάλυση των εννοιών και στον τρόπο αξιοποίησης  των 

λογισμικών (Ματσαγγούρας, 2011; Depover et. al., 2007; Κόμης, 2004; 

Κουλουμπαρίτση, 2003). 

Πρώτο είναι η προτυποποίηση. Οι μαθητές κυρίως με μικροδιδασκαλίες 

ανακαλύπτουν τη λειτουργία των λογισμικών, διακριβώνουν το γνωστικό δυναμικό 

τους και κατανοούν το γνωστικό αντικείμενο ή την έννοια.  

Δεύτερο είναι η εξάσκηση στο πλαίσιο της φθίνουσας καθοδήγησης (fading 

scaffolding). Στο στάδιο της άμεσης διδασκαλίας ή των δραστηριοτήτων με τα Φύλλα 

Εργασίας και κατά το στάδιο των ομαδικών εργασιών, ο δάσκαλος με εξειδικευμένη 

και εξατομικευμένη παρέμβαση προσφέρει βοήθεια στους μαθητές εκεί που 

χρειάζεται και όταν χρειάζεται, σε πορεία φθίνουσας παρέμβασης.  

Το τρίτο δομικό στοιχείο της γνωστικής μαθητείας είναι η συλλογική εξάσκηση των 

μαθητών μέσω των ομάδων που δημιουργήθηκαν για την παιδαγωγική αξιοποίηση 

των λογισμικών. Όπως βλέπουμε στο Κόμης (2004) και Depover et al. (2007) η 

μάθηση επιτυγχάνεται σε κοινωνικά πλαίσια αλληλεπίδρασης, η οποία δημιουργεί τη 

«ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης» (Vygotsky), και με τη δυναμική της 

εγκαθιδρυμένης μάθησης (Vygotsky) η επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας 

εκτός από τη γνωστική σύγκρουση (Piaget) προκαλεί και συνεργατική επικοινωνία 

(Vygotsky). Συνεπώς, οι μαθητές γίνονται ομάδα και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους 

μέσω του λογισμικού για την επίλυση του κοινού στόχου τους και της κοινής ανάγκης 

τους. Κατ΄ αυτών των στοιχείων, προβάλλεται η δυναμική του Εποικοδομιστικού 

Μοντέλου Μάθησης, ειδικά με την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας κα της Επικοινωνίας -ΤΠΕ (Μικρόπουλος & Μπέλου, 2010; Depover 

et. al., 2007; Κόμης, 2004). 

Τέταρτο στοιχείο είναι η διαφοροποιημένη μάθηση. Έχει τις βάσεις της στις θεωρίες 

εποικοδόμησης της γνώσης και της αλληλεπίδρασης. Γίνεται από τον εμψυχωτή ή 

συντονιστή της ομάδας, αλλά και μεταξύ συνομηλίκων που έχουν διαφορετικό 

γνωστικό φορτίο (προϋπάρχουσα γνώση). Στο πρακτικό φαινόμενο του να 
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διδάσκονται το ίδιο γνωστικό αντικείμενο διαφορετικοί μαθητές εφαρμόζεται 

διαφοροποιημένη διδασκαλία και διαφοροποιημένη ανάλυση της γνώσης.  

Πέμπτο στοιχείο είναι η ατομική εξάσκηση στη χρήση του λογισμικού και στην 

κατανόηση των εννοιών. Κριτήριο για κάθε μαθητή αποτελεί η στοχαστικοκριτική 

ανάλυση των διαδικασιών που ακολούθησε και η αυτοαξιολόγησή του για τον τρόπο 

αξιοποίησης του λογισμικού.  

Τέλος, στη φάση της ανάλυσης της ατομικής εξάσκησης,  με μεταγνωστική (Flavell) 

δυναμική θα δημιουργήσει ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο και γνωστικό φορτίο για την 

αξιοποίηση των λογισμικών. 

2. Οι αυτορρυθμιστικοί μηχανισμοί που αναπτύσσει το άτομο, όπως: σχεδιασμός, 

έλεγχος, αξιολόγηση και επιθεώρηση συμβάλλουν στη διαμόρφωση ατομικών 

προγραμματικών διαδικασιών (Scardamalia & Bereiter, 1985, όπ. αναφ. στο Graham 

&  Harris, 2000) ή και διαμορφώνουν τις συνθήκες που οδηγούν σε στρατηγικές 

ρύθμισης της προσπάθειας και της αποτελεσματικότητάς της (Scardamalia & 

Bereiter, 1985; Zimmerman & Riesemberg,  1997, όπ. αναφ. στο Chaard, Pikulski & 

Templeton, 2000).  Στην  αυτορρυθμιζόμενη λειτουργία λαμβάνουν χώρα τρεις 

διαδικασίες (Zimmerman & Riesemberg,  1997, όπ. αναφ. στο Graham &  Harris, 

2000). Αυτές προσαρμοζόμενες στις ΤΠΕ, από εμάς, αναφέρονται: 1) Στο 

περιβάλλον, δηλαδή στο κοινωνικό πλαίσιο που πρεσβεύει το λογισμικό και στις 

ευκαιρίες που δίνει για διαδραστικότητα και αυθεντική μάθηση. 2) Στους 

κανονισμούς για το λογισμικό και τον ασκούμενο, στα πλαίσια  των στόχων που 

τέθηκαν. 3) Στο γνωστικό φορτίο του λογισμικού και συγκεκριμένα στην 

προστιθέμενη γνωστική αξία του, την οποία, όμως, ο μαθητής διακρίνει, επιλέγει τους 

τομείς που κρίνει ότι εξυπηρετούν τους στόχους του, το επεξεργάζεται και παράγει 

μάθηση σύμφωνα με τις ανάγκες του, μέσα από διαδικασία τριών φάσεων επίτευξης 

της αυτορρύθμισης (Schunk & Zimmerman, 1998): Προηγείται η φάση των προ- 

μαθησιακών διαδικασιών προετοιμασίας, ρύθμισης και ανάπτυξης ατομικών 

μαθησιακών στρατηγικών. Δεύτερον τίθεται σε εφαρμογή η γνωστική τακτική που 

σχεδιάστηκε. Ο κύκλος συμπληρώνεται με τη φάση της μεταγνωστικής διαδικασίας 

αποτίμησης της τακτικής που προηγήθηκε και εφαρμογής των εμπειριών και 

γνώσεων που αποκομίσθηκαν.  

3. Η Καταστασιακή μάθηση επιτυγχάνεται από τη συσχέτιση «των στόχων και των 

μορφών γνωστικής δράσης με τα στοιχεία του μαθησιακού αντικειμένου και του 

πλαισίου μάθησης, κατά τους γνωστικούς ψυχολόγους» (Ματσαγγούρας, 2005, σελ. 

505). Πιο διευκρινιστικά στην καταστασιακή μάθηση τοποθετούνται η ομαδικότητα, 

ο διάλογος και οι εταιρικές μεθοδολογικές διεργασίες επεξεργασίας της γνωστικής 

έννοιας και των σχεδίων μαθησιακής εργασίας. Ενισχύει τα μοντέλα της γνωστικής 

μαθητείας και της αμοιβαίας διδασκαλίας με στοιχεία της επικοινωνιακής μορφής 

μάθησης, του πολυεγγραμματισμού και της εκμετάλλευσης της επικοινωνιακής 

περίστασης σε χώρους αυθεντικής μάθησης και σε πραγματικά κοινωνικά και φυσικά 

πλαίσια. Ώθηση και νέο κλίμα ενδιαφέροντος σ’ αυτό δίνουν τα κοινωνικά μέσα 

δικτύωσης και τα συνεργατικά υπολογιστικά περιβάλλοντα, όπου οι μαθητές στα 

πλαίσια της ομάδας, της εκμετάλλευσης της επικοινωνιακής περίστασης και της 

εξυπηρέτησης των αμοιβαίων αναγκών αλληλο-επικοινωνούν, συνδιαλέγονται, συν-

κοινοποιούν και συν – παράγουν μάθηση ως κοινό δυναμικό κτήμα (Ματσαγγούρας, 
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2011; Κουτσογιάννης, 2009; Depover et. al., 2007; Κόμμης, 2004; Κουλουμπαρίτση, 

2003; Ιορδανίδου, 1994).  

4. Η Αμοιβαία διδασκαλία επιτυγχάνεται με αυθεντικές και καταστασιακές 

μαθησιακές διαδικασίες σε ομαδική οργάνωση της σχολικής εργασίας. Τα μέλη 

θεωρούνται συνυπεύθυνα στην επιλογή των στόχων, στη διάκριση του γνωστικού 

αντικειμένου, στην αξιοποίηση των τεχνουργημάτων, στην επιλογή των γνωστικών 

δραστηριοτήτων και στην αξιοποίηση της παραχθείσας γνώσης, εξυπηρετώντας 

κοινές ανάγκες (Κουλουμπαρίτση, 2003).  

5. Η Αυθεντική μάθηση αναφέρεται σε καταστάσεις που αναδύονται και 

δημιουργούνται μέσα σε πραγματικά κοινωνικά πλαίσια με γνωστικούς στόχους 

πραγματικούς και όχι τους επίπλαστους της προοδευτικής και της δασκαλοκεντρικής 

παιδαγωγικής (Ματσαγγούρας, 2001).  Στα λογισμικά ανοιχτού τύπου διακρίνονται 

διαδικασίες διερεύνησης, ανακάλυψης και οικοδόμησης της γνώσης, ενώ τα 

λογισμικά μοντελοποίησης ή προσομοίωσης, όπως και τα εννοιολογικής 

χαρτογράφησης και τα δημιουργικότητας αποτελούν δυναμικά περιβάλλοντα 

αυθεντικής μάθησης αφού ο εκπαιδευόμενος «διαθέτει έναν ορισμένο βαθμό 

αυτονομίας καθώς και πλήρη έλεγχο του υπολογιστή» (Depover et. al.,  2007, σελ. 

151).  

2.  Δραστηριότητες 

Α. Δραστηριότητες ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας, ανίχνευσης 

εναλλακτικών αντιλήψεων των μαθητών και προσανατολισμού στις 

προαπαιτούμενες γνώσεις 

Οι μαθητές, καθένας από αυτούς στο χρόνο διδασκαλίας του στο Τμήμα Ένταξης, 

αρχικά εργάζεται σε λογισμικό επεξεργασίας κειμένου στο Google Drive, το οποίο 

είναι διαμοιρασμένο από το σταθμό εργασίας του δασκάλου. Εκεί γίνεται κάποιο 

μέρος των καθημερινών εργασιών με την ταυτόχρονη παρέμβαση του δασκάλου. Από 

αυτή τη διαδικασία ανακαλύπτονται δυναμικές συνεργασίας με τη ψηφιακή 

διαμεσολάβηση του συγκεκριμένου περιβάλλοντος εργασίας της αξιοποίησης των 

ΤΠΕ.  

Β. Διδακτικές δραστηριότητες  

Βασικός στόχος της δραστηριότητας είναι οι μαθητές με την παιδαγωγική 

αξιοποίηση του Η/Υ να συνθέσουν τεκμηριωμένη άποψη περί του περιβάλλοντος 

εργασίας του Διαδικτύου, της προστιθέμενης αξίας του και των κινδύνων που 

περιβάλλει.  

Η προστιθέμενη αξία των λογισμικών στο σενάριό μας: 

Η προστιθέμενη αξία που δίνει ο Η/Υ αναφορικά με τον επεξεργαστή κειμένου είναι 

η μεταγνωστική δυνατότητα που εκφράζεται από την αδυναμία να διακρίνει την 

πλευρά της γλώσσας μας και της ορθογραφίας μας σχετικά με τη σχέση 

κειμενοκεντρικότητας και λέξεων και συν αυτώ της ορθογραφίας τους. Επίσης, η 

επεξεργασία κειμένου μπορεί να χρησιμοποιηθεί: 
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• ως εποπτικό μέσο (ο δάσκαλος παρουσιάζει ή οργανώνει πληροφορίες και 

δημιουργεί φύλλα εργασίας). 

• ως γνωστικό εργαλείο (ο μαθητής δημιουργεί κείμενα, φτιάχνει περιλήψεις 

και βελτιώνει τη γραπτή έκφραση). 

Η χρήση της επεξεργασίας κειμένου σε µία διδακτική κατάσταση προσφέρει: 

• Λειτουργίες σύνθεσης κειμένων (εισαγωγή, αντιγραφή-επικόλληση, έρευνα 

λέξεων, λεξικό κλπ.). 

• Λειτουργίες χειρισμού (μετακίνηση μέσα στο κείμενο, επιλογή μέρους 

κειμένου, αναίρεση, αποθήκευση, εκτύπωση, κλπ.). 

• Λειτουργίες δόμησης και μορφοποίησης (μορφοποίηση χαρακτήρων, 

εισαγωγή εικόνων, πινάκων, περιεχομένων, κλπ.). 

• Μετακειμενικές λειτουργίες (Σχόλια, στατιστικά, ορθογραφικός έλεγχος, 

κλπ.) 

Στις ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες ή δικτυακούς τόπους, θέτονται οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις σχετικά µε το υλικό τους: 

• Το υλικό είναι απαλλαγμένο από αναλήθειες, ανακρίβειες, διαστρεβλώσεις 

γεγονότων και καταστάσεων που αφορούν τις διάφορες κοινωνικές και 

πολιτισμικές κατηγορίες (επαγγελματικές κατηγορίες και κοινωνικές τάξεις 

στις οποίες αποδίδονται χαμηλές θέσεις στην κοινωνική ιεραρχία, άτομα µε 

σωματικές ή πνευματικές μειονεξίες, θρησκευτικές και φυλετικές μειονότητες 

κ.λπ.).  

• Το υλικό δεν κάνει επιλεκτική ή άνιση παρουσίαση πληροφοριακών 

στοιχείων και χαρακτηριστικών (γλωσσικοί υπαινιγμοί, επιπόλαιη χρήση 

εκφράσεων της καθομιλουμένης, π.χ. µε ρατσιστική χροιά). 

• Το υλικό δίνει προσοχή στη διάσταση του φύλου αποφεύγοντας την προβολή 

(µέσω εικόνων, βίντεο, κλπ.) του ενός µόνο φύλου και τη χρήση στοιχείων µε 

σεξιστικό χαρακτήρα.  

• Το υλικό είναι απαλλαγμένο από κοινωνικά και φυλετικά στερεότυπα που 

αφορούν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ώστε να µην ενισχύει διακρίσεις και 

ανισότητες. 

• Το υλικό πληροί τις αρχές της κοινωνικής και πολιτισμικής ισότητας, της 

ανοχής στο διαφορετικό και της ειρηνικής συμβίωσης. 

Για την προστιθέμενη αξία των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, «η σπουδαιότητα 

των ιστοεξερευνήσεων εστιάζει: 1) στην ομαδική εργασία των μαθητών και 2) στη 

δυνατότητα επιλογής, αξιολόγησης, κριτικής θεώρησης και σύνθεσης νέας 

πληροφορίας από συγκεκριμένες ιστοσελίδες που παρουσιάζουν οι μαθητές με 

προσωπική έκφραση» (Μικρόπουλος  &  Μπέλου, 2010). 

 Πολυμέσα: είναι ο προσεταιρισμός «πολλών διαθέσιμων μέσων για τη 

δημιουργία μιας τεράστιας αποθήκης – ρεζέρβας ντοκουμέντων (δηλαδή 

εγγράφων, ηχητικών πηγών, οπτικών πηγών, κλπ.) από πολλαπλά μέσα…» 

Depover, Karsenti &  Κόμης, 2007, σελ. 173). 

 Υπερκείμενο: Είναι αρχεία κειμένου οργανωμένα με μη γραμμικό  και 

σειριακό τρόπο. Περιλαμβάνουν εικόνες, video, γραφικά (animation) και 
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άλλα. Τα δεδομένα κατανέμονται σε κόμβους, οι οποίοι μεταξύ τους 

συνδέονται με συνδέσμους. 

 Υπερμέσα: Είναι το υπερκείμενο που περιλαμβάνει εικόνες, video, γραφικά 

(animation) και άλλα. 

 Δημιουργικότητας: Συμβάλλουν στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας του 

παιδιού και των επικοινωνιακών του δραστηριοτήτων. Είναι δυναμικά 

λογισμικά διεπαφής και συνεργασίας χρηστών, αλλά και διαμοιρασμού 

εργασιών και παραγώγων πρωτοβουλιών. 

Ε3. Περιγραφή Δραστηριοτήτων Σεναρίου 

1. Αρχικά οι μαθητές επισκέπτονται τον ιστότοπο 

http://www.saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page15&objId=Category1

71&p=0, όπου παρουσιάζονται διάφορα ψηφιακά μηνύματα για την ασφάλεια 

στο Διαδίκτυο. Διαβάζεται το εισαγωγικό κείμενο και κατανοείται:  

 

Ο ήλιος ρίχνει τα πέπλα του σε ένα συνοικιακό και παραδοσιακό παντοπωλείο 

στην καρδιά της Αθήνας. Η μπριόζα και πάντα χαμογελαστή παντοπώλης 

τακτοποιεί τον πάγκο της με θρησκευτική ευλάβεια. 

 

Η ευγενέστατη παντοπώλης μας είναι έτοιμη να εξυπηρετήσει κάθε παράλογη 

απαίτηση, φυσικά... με το αζημίωτο. Άλλωστε, δεν είναι ένα απλό μπακάλικο! 

 

Πόσο ασφαλές, όμως, είναι τελικά ένα παντοπωλείο στο οποίο ΟΛΑ 

προσφέρονται ανεξέλεγκτα και σε αφθονία χωρίς κανέναν περιορισμό...; 

 

2. Στη συνέχεια επισκέπτονται ένα ένα τα βίντεο που παρατίθενται και 

καταγράφονται τα μηνύματα που εξάγονται και δίνονται. 

 

Δεν υπάρχει τίποτα πιο εύκολο από το να φτιάξεις ένα άλμπουμ φωτογραφιών. Είναι, 

όμως, το ίδιο εύκολο για όλους!  

 

 

Μου αρέσει να αγοράζω εύκολα και γρήγορα. Αγοράζω, όμως, με ασφάλεια; 

 

Νομίζεις ότι είναι εύκολο να «σερφάρεις» σε άγνωστα λημέρια. Μέχρι να 

κινδυνέψεις... 

Μπράβο! Στο διαδίκτυο τα βρίσκεις όλα... θεραπείες, δίαιτες, συνταγές, ματζούνια 

και φάρμακα. Έχεις, όμως, αναρωτηθεί ποιος τα γράφει; 

 

Με λένε Μαρία και είμαι 15 ετών. Ψάχνω φίλες για παρέα. Θες να τα πούμε από 

κοντά; 

 

Περισσότερη κριτική σκέψη, σημαίνει περισσότερη ελευθερία. 

3. Από την επεξεργασία των βίντεο και των μηνυμάτων που προβάλλουν 

εξάγονται οι παρακάτω ορολογίες: 

 

http://www.saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page15&objId=Category171&p=0
http://www.saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page15&objId=Category171&p=0
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internet, διαδίκτυο, ασφαλής πλοήγηση, χρήσιμες πληροφορίες, αξιοποίηση 

διαδικτύου, προστιθέμενη αξία πλοήγησης, εθισμός, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, 

προστασία προσωπικών δεδομένων, ηλεκτρονικός εκφοβισμός, παιχνίδια στο 

διαδίκτυο, κλοπή ταυτότητας. 

 

4. Αξιοποιούνται οι ορολογίες, επεξηγούνται και κάποιες από αυτές 

ανακαλύπτονται ως έννοιες από το Αλφαβητάρι του Διαδικτύου: 

http://www.saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page5 

ή ως θεματολογία από την αναζήτηση: 

 https://www.google.gr/?gws_rd=cr&ei=1_qZUtrEEvH4yAPPiIDQBw 

 

5. Τέλος, αξιοποιείται η ιστορία του Χόρχε Μπουκάι. Βρίσκεται στο Google 

Drive και αξιοποιείται κατά τα προγραφόμενα συνεργασίας, αλληλεπίδρασης 

και διάδρασης εκπαιδευτικού και μαθητού. Επισημαίνονται οι έννοιες και οι 

λέξεις που ανακύπτουν για την μοναδικότητα του κάθε ατόμου και της 

ενίσχυσης της εαυτοεικόνας του. Η εν λόγω δραστηριότητα λειτουργεί δίκην 

αξιολόγησης των προηγηθέντων και ως αποσυμπίεση της όλης διαδικασίας. 

Επιπλέον στο διαδίκτυο βρίσκονται δραστηριότητες για το συγγραφέα.   

 

Ε4. Σχάρες Αποτίμησης Δραστηριοτήτων: Περιγραφή των Φύλλων Εργασίας 

και δραστηριοτήτων διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου 

 

i. Δραστηριότητες αναπαραστάσεων και προαπαιτούμενων γνώσεων 

 

Οι μαθητές, ο καθένας από αυτούς 

στο χρόνο διδασκαλίας του στο 

Τμήμα Ένταξης, αρχικά εργάζεται σε 

λογισμικό επεξεργασίας κειμένου στο 

Google Drive, το οποίο είναι 

διαμοιρασμένο από το σταθμό 

εργασίας του δασκάλου. Εκεί γίνονται 

κάποιο μέρος των καθημερινών 

εργασιών με την ταυτόχρονη 

παρέμβαση του δασκάλου. Από αυτή 

τη διαδικασία ανακαλύπτονται 

δυναμικές συνεργασίας με τη 

ψηφιακή διαμεσολάβηση του 

συγκεκριμένου περιβάλλοντος 

εργασίας της αξιοποίησης των ΤΠΕ.  

Η δραστηριότητα αυτή ανατρέχει στην 

ανακαλυπτική μάθηση που επιτυγχάνεται 

εντός κοινωνικού φόντου και εμπλαισιωμένη 

εντός συγκεκριμένων επικοινωνιακών 

αναγκών, τεκμηριώνοντάς την ως υψηλού 

επιπέδου μάθηση. 

 

Οι μαθητές εδώ ανακαλύπτουν τη σημασία 

της άτυπης μάθησης και της δυναμικής της 

καθημερινότητας και διαισθητικά προάγουν 

στα εννοιολογικά τους πλαίσια στοιχεία 

αλληλεπίδρασης παραγόντων και στοιχείων 

της καθημερινότητάς τους.   

 

Επίσης, ανακαλύπτουν την αξία και τη 

δυναμική της συνεργασίας με τη ψηφιακή 

διαμεσολάβηση. 

 

ii. Δραστηριότητες επεξεργασίας  και εμπέδωσης δεδομένων 

 

Αρχικά οι μαθητές επισκέπτονται τον ιστότοπο 

http://www.saferinternet.gr/index.php?parentobjId

=Page15&objId=Category171&p=0, όπου 

Αναπτύσσεται το μοντέλο της μη 

τυπικής μάθησης μέσα από τις 

διευθετήσεις του σχολικού 

http://www.saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page5
https://www.google.gr/?gws_rd=cr&ei=1_qZUtrEEvH4yAPPiIDQBw
http://www.saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page15&objId=Category171&p=0
http://www.saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page15&objId=Category171&p=0
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παρουσιάζονται διάφορα ψηφιακά μηνύματα για 

την ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Διαβάζεται το 

εισαγωγικό κείμενο και κατανοείται. Στη 

συνέχεια επισκέπτονται ένα ένα τα βίντεο που 

παρατίθενται και καταγράφονται τα μηνύματα 

που εξάγονται και δίνονται. Από την επεξεργασία 

των βίντεο και των μηνυμάτων που προβάλλουν 

εξάγονται ορολογίες. Αξιοποιούνται, 

επεξηγούνται και κάποιες από αυτές 

ανακαλύπτονται ως έννοιες από το Αλφαβητάρι 

του Διαδικτύου ή ως θεματολογία από την 

αναζήτηση. 

χωροχρόνου και την οργάνωση 

των εννοιών που ανακύπτουν 

από τις διαδικασίες των 

διαδικτυακών επισκέψεων. 

Επίσης, ανακαλύπτουν τη 

δυναμική της διαφοροποιημένης 

επεξεργασίας των 

παρατηρήσεών τους και το 

αυθεντικό δυναμικό πεδίο των 

αλληλεξαρτήσεων, 

αλληλεπιδράσεων και αυτο-

ετεροσυνεργασιών στη 

δημιουργία μάθησης μέσα από 

διαφορετικά δυναμικά και 

αυθεντικά περιβάλλοντα 

επίτευξής της. 

 

 

iii. Δραστηριότητες αξιολόγησης 

 

Η αξιολόγηση της παραπάνω δραστηριότητας πρέπει να γίνει με βάση τους στόχους 

του διδακτικού σεναρίου. Μια τέτοια σχάρα αξιολόγησης φαίνεται παρακάτω… 

 

Περιγράφουν τις 

ιστορίες των 

βίντεο  

Ο μαθητής 

διακρίνει την 

ιστορία 

Ο μαθητής 

κατηγοριοποιεί 

τους ρόλους των 

πρωταγωνιστών 

Ο μαθητής βρίσκει τις 

σχέσεις μεταξύ των 

πρωταγωνιστών 

Παρατηρήσεις 

 

 

 

 

  

Ανακαλύπτουν τις 

πραγματικές και 

ψηφιακά 

διαμεσολαβούμεν

ες σχέσεις των 

πρωταγωνιστών 

 

Ο μαθητής 

περιγράφει αυτές 

τις σχέσεις 

Ο μαθητής 

επισημαίνει τη 

διαφορετικότητ

α ανθρώπινου 

και ψηφιακού 

περιβάλλοντος 

Ο μαθητής 

επισημαίνει τη 

διαδραστικότητα 

ανθρώπινου και 

ψηφιακού 

περιβάλλοντος 

Παρατηρήσεις 

 

 

 

 

 

  

Αναγνωρίζουν 

τους κινδύνους 

Ο μαθητής 

αναφέρεται στα 

Ο μαθητής 

αναφέρεται στα 

Ο μαθητής 

αναφέρεται στην 
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και τις αιτίες των 

εγκυμονούντων 

ψηφιακών 

κινδύνων  

 

αξιακά φορτία της 

ασφαλούς 

πλοήγησης  

κοινωνικά αίτια 

των 

Διαδικτυακών 

κινδύνων 

κοινωνική ανάγκη 

ύπαρξης και 

ανάπτυξης μέτρων 

αυτοπροστασίας από 

τον ψηφιακό εθισμό 

και τους κινδύνους 

στο Διαδίκτυο 

Παρατηρήσεις 

 

 

 

 

 

  

Διαμορφώνουν 

κριτική στάση 

στα 

κοινωνικοοικονομ

ικά αιτιατά της 

εμφάνισης 

κινδύνων στο 

Διαδίκτυο 

Ο μαθητής επιλέγει 

την κατάλληλη 

λέξη για κάθε 

επικοινωνιακή 

περίσταση της 

περιγραφής 

συνθηκών και 

θεμάτων ασφαλούς 

Διαδικτύου 

Ο μαθητής 

ανατρέχει στα 

κοινωνικά και 

ιστορικά 

στοιχεία 

διαμόρφωσης 

του κοινωνικού 

-ψηφιακού 

περιβάλλοντος 

απαξίωσης του 

Διαδικτύου και 

της ορθής 

χρήσης του με 

σεβασμό στα 

προσωπικά 

δεδομένα  

Ο μαθητής εισάγει 

στην κατάλληλη 

περίσταση την 

απαιτούμενη έννοια ή 

ορολογία για την 

κριτική αποτίμηση της 

κάθε κατάστασης στο 

Διαδίκτυο και των 

φαινομένων που 

προκύπτουν από τη 

χρήση του 

Παρατηρήσεις 

 

 

 

 

  

 

Ε5. Φύλλα Εργασίας και Δραστηριότητες υλοποίησης του εκπαιδευτικού 

σεναρίου στην τάξη 

 

1
η
 Δραστηριότητα: 1

ο
 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Σήμερα η εργασία μας θα γίνει στο Google Drive και θα δουλέψουμε μαζί. Όμως ο 

καθένας θα είναι στο δικό του σταθμό εργασίας: 
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2

η
 Δραστηριότητα: 2

ο
 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Τώρα θα επισκεφτούμε έναν διαφορετικό και ευχάριστο ιστότοπο και θα ακούσουμε 

κάποιες ιστοριούλες που θα μας αρέσουν. Από τα βιντεάκια θα καταγράψουμε τα 

μηνύματά τους και τις επιγραφές τους:  

http://www.saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page15&objId=Category171&p=

0 

http://www.saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page15&objId=Category171&p=0
http://www.saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page15&objId=Category171&p=0
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3
η
 Δραστηριότητα: 3

ο
 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Από τις ιστοριούλες θα συζητήσουμε κάποιες νέα λεξούλες και έννοιες. Αυτές θα τις 

γράψουμε στο Google Drive: 
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4
η
 Δραστηριότητα: 4

ο
 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Στην καθημερινότητά μας πολλές φορές είμαστε υποχρεωμένοι να ψάχνουμε για 

κάτι: για ένα βιβλίο, ένα ζαχαροπλαστείο, το παλτό που μας αρέσει και άλλα. Με το 

internet μπορούμε να ψάχνουμε για πολλά πράγματα, με διαφορετικό τρόπο σε 

διαφορετικούς τόπους. Τώρα θα ψάξουμε για τις λεξούλες και έννοιες που 

επισημάναμε. 

 

Στο Google την έννοια «ασφαλής πλοήγηση»: 
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Στον ιστότοπο http://www.saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page5, την 

πρόταση «κλοπή ταυτότητας»: 

   

http://www.saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page5
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5
η
 Δραστηριότητα: 4

ο
 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Η ιστοριούλα μας 

Μαζί θα διαβάσουμε μια ωραία ιστοριούλα για το πώς ένα παιδάκι … βρίσκει τον 

ευατό του χωρίς την ανάγκη των ψεύτικων και άγνωστων εικόνων. 

 

                                             Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΟΥ 

Μιλούσαμε για την ανάγκη να κερδίσεις την αναγνώριση και την εκτίμηση των 

άλλων. Ο Χόρχε μου είχε εξηγήσει τη θεωρία του Μάσλοου για τις αυξανόμενες 

ανάγκες. 

Όλοι χρειαζόμαστε το σεβασμό και την εκτίμηση των άλλων ώστε να 

οικοδομήσουμε την αυτοπεποίθησή μας. Εκείνη την εποχή, εγώ παραπονιόμουν ότι 

δεν είχα την ειλικρινή αποδοχή των γονιών μου, δεν με επέλεγαν για σύντροφο οι 

φίλοι μου, δεν απολάμβανα την αναγνώριση στη δουλειά μου.  
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«Υπάρχει μια παλιά ιστορία» είπε ο Χοντρός ενώ μου έδινε το μάτι να το ετοιμάσω 

εγώ «για ένα παιδί που πήγε να ζητήσει τη βοήθεια ενός σοφού. Το πρόβλημά σου 

μου θυμίζει το δικό του.» 

«Ήρθα, δάσκαλε, γιατί νιώθω τόσο ασήμαντος που δεν έχω όρεξη να κάνω τίποτα. 

Μου λένε ότι δεν αξίζω τίποτα, ότι δεν κάνω τίποτα σωστά, ότι είμαι αδέξιος και 

χαζός. Πώς μπορώ να βελτιωθώ; Τι μπορώ να κάνω για να με εκτιμήσουν 

περισσότερο;» 

Ο δάσκαλος, χωρίς να τον κοιτάξει, του είπε: 

«Πόσο λυπάμαι, αγόρι μου. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω γιατί πρώτα πρέπει να λύσω 

ένα δικό μου πρόβλημα. Μετά, ίσως…» και ύστερα από μια παύση συνέχισε: «Αν 

θέλεις να με βοηθήσεις εσύ, μπορεί να λύσω γρήγορα το πρόβλημά μου και μετά να 

μπορέσω να σε βοηθήσω.» 

«Ε… μετά χαράς, δάσκαλε» είπε διστακτικά ο νεαρός, νιώθοντας ότι τον 

υποτιμούσαν γι’ άλλη μια φορά και μετέθεταν τις ανάγκες του.  

«Ωραία» συνέχισε ο δάσκαλος. Έβγαλε ένα δαχτυλίδι που φορούσε στο αριστερό 

του χέρι και το έδωσε στο αγόρι, λέγοντας: «Πάρε το άλογο που είναι εκεί έξω και 

τρέξε στην αγορά. Πρέπει να πουλήσω αυτό το δαχτυλίδι για να πληρώσω ένα 

χρέος. Είναι ανάγκη να πάρεις όσο περισσότερα χρήματα μπορείς γι’ αυτό. Κι με 

κανέναν τρόπο μη δεχτείς λιγότερα από ένα χρυσό φλουρί. Πήγαινε και έλα με το 

χρυσό φλουρί όσο πιο γρήγορα μπορείς.» 

Ο νεαρός πήρε το δαχτυλίδι κι έφυγε. Μόλις έφτασε στην αγορά άρχισε να 

προσφέρει το δαχτυλίδι στους εμπόρους που το κοίταζαν με κάποιο ενδιαφέρον, 

ώσπου ο νεαρός έλεγε τι ζητούσε γι’ αυτό.  

Όταν το παιδί έλεγε «ένα χρυσό φλουρί» άλλοι γελούσαν, άλλοι του γυρνούσαν τις 

πλάτες και μόνο ένας γέροντας φάνηκε αρκετά ευγενικός για να μπει στον κόπο να 

του εξηγήσει ότι ένα χρυσό φλουρί ήταν πάρα πολύ για ένα δαχτυλίδι. Θέλοντας να 

βοηθήσει, ένας του πρόσφερε ένα ασημένιο νόμισμα κι ένα μπακιρένιο τάσι, όμως, 

ο νεαρός είχε οδηγίες να μη δεχτεί λιγότερα από ένα χρυσό φλουρί κι έτσι 

απέρριψε την προσφορά.  

Αφού προσπάθησε να πουλήσει το κόσμημα σε όποιον συνάντησε στο δρόμο του 

στην αγορά – και σίγουρα θα ήταν πάνω από εκατό άτομα - , παραδέχτηκε την 

αποτυχία του, καβάλησε το άλογο και γύρισε πίσω. 

Πόσο θα ήθελε ο νεαρός να είχε ένα χρυσό φλουρί για να το δώσει στο δάσκαλο και 

να τον γλιτώσει από το πρόβλημά του. Έτσι, θα έπαιρνε κι αυτός τη συμβουλή και 

τη βοήθεια του δασκάλου. 
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Μπήκε μέσα στην κάμαρη. 

«Δάσκαλε» είπε, «λυπάμαι. Είναι αδύνατο να τα καταφέρω. Ίσως να μπορούσα να 

πάρω δύο ή τρία ασημένια, όμως, νομίζω ότι δεν μπορώ να γελάσω κανέναν για την 

πραγματική αξία του δαχτυλιδιού.» 

«Αυτό που είπες είναι πολύ σημαντικό, νεαρέ μου φίλε» απάντησε χαμογελαστός ο 

δάσκαλος. «Πρέπει πρώτα να μάθουμε την αληθινή αξία του δαχτυλιδιού. 

Καβάλησε πάλι το άλογο και πήγαινε στον κοσμηματοπώλη. Ποιος άλλος θα ξέρει 

καλύτερα; Πες του ότι θέλεις να το πουλήσεις και ρώτησέ τον πόσα μπορεί να 

πιάσει. Όμως μην το πουλήσεις όσα κι αν σου προσφέρει. Γύρισε πίσω με το 

δαχτυλίδι.» 

Ο νεαρός καβάλησε κι έφυγε πάλι. 

Ο κοσμηματοπώλης εξέτασε το δαχτυλίδι στο φως του κεριού, το κοίταξε με το 

φακό, το ζύγισε και μετά είπε στο παιδί: 

«Πες στο δάσκαλο, αγόρι μου, ότι αν θέλει να το πουλήσει αμέσως, δεν μπορώ να 

του δώσω παραπάνω από πενήντα οχτώ χρυσά φλουριά για το δαχτυλίδι του.» 

«Πενήντα οχτώ χρυσά;» φώναξε το παιδί. 

«Ναι» απάντησε ο κοσμηματοπώλης. «Βέβαια, με λίγη υπομονή θα μπορούσαμε να 

βγάλουμε γύρω στα εβδομήντα χρυσά φλουριά, όμως, αν είναι επείγον…» 

Ο νεαρός έτρεξε συγκινημένος στο σπίτι του δασκάλου να του πει τα καθέκαστα.  

«Κάθισε» του είπε ο δάσκαλος αφού τον άκουσε. «Είσαι κι εσύ σαν αυτό το 

δαχτυλίδι. Ένα πολύτιμο και μοναδικό κόσμημα. Και σαν τέτοιο, πρέπει να σ’ 

εκτιμήσει ένας αληθινά ειδικός. Γιατί στη ζωή σου γυρίζεις εδώ κι εκεί ζητώντας να 

εκτιμήσει ο καθένας την πραγματική σου αξία;» 

Και μ’ αυτά τα λόγια, έβαλε πάλι το δαχτυλίδι στο μικρό δάχτυλο του αριστερού του 

χεριού.  

 

 

Φάση Στ. Αξιολόγηση των μαθητών και του σεναρίου 
 

Στ1. Αξιολόγηση μαθητών 

 

Η αξιολόγηση των μαθητών θα γίνει όπως ορίστηκε στην αντίστοιχη σχάρα 

δραστηριότητας κατά την εκτύλιξη του σεναρίου. 

 

Στ2. Αξιολόγηση του σεναρίου 
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Η αξιολόγηση του σεναρίου θα γίνει με έμμεσο τρόπο και η επιτυχία του θα 

πιστοποιηθεί από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μαθητών, αλλά και από την 

αντίστοιχη δραστηριότητα. 

 

Φάση Ζ. Πρόσθετες Πληροφορίες 

 

Το παρόν σενάριο εκπονήθηκε με στόχο την υλοποίησή του σε μια βραχύβια 

παρέμβαση σε μαθητές του Τμήματος Ένταξης, επιτυγχάνοντας παράλληλα τη 

διδακτική και άλλων δεξιοτήτων του προβλεπόμενου προγράμματος. Κρίνουμε την 

εφαρμογή του επιτυχή αφού πρώτον, καινοτομεί προσπερνώντας θέματα του 

τετριμμένου και της μονοτονίας της καθεστηκυίας τάξης πραγμάτων της 

καθημερινότητας. Δεύτερον, επιτυγχάνει οι μαθητές να εργάζονται σε δυναμικά 

περιβάλλοντα αυθεντικής μάθησης με στοιχεία αλληλεπίδρασης με αυτά και 

διαδραστικής διατομικής χροιάς, από τη συνεργασία τους με το δάσκαλο με τη χρήση 

διαδικτυακών εργαλείων. Τρίτον, από τα στοιχεία της ομαδικότητας και της 

συλλογικότητας για δράση σε μορφή τυπικής, άτυπης και μη τυπικής μάθησης 

(Παγγέ, 2005) με την ταυτόχρονη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ (Κόμης, 2004). 

Τέταρτον, μέσα από το σύνολο των διαδικασιών οι μαθητές αναπτύσσουν κριτική 

σκέψη και διάθεση ώστε να διαφοροποιούν τα αντίρροπα της πραγματικότητας 

στοιχεία και των αναπαραστάσεών τους για τα ψηφιακά περιβάλλοντα, αποκτώντας 

πλαίσια δημιουργίας προσωπικών γνώσεων, αξιών, στάσεων και διαθέσεων. Ωστόσο,  

θεωρούμε ότι η επανάληψη ανάλογων εμπνεύσεων διαδικασιών μάθησης θα 

δημιουργήσει γνωστικό φορτίο και δυναμικό συσσωρευτικής μάθησης ώστε η 

διαχείριση του χρόνου να είναι πιο απόλυτη στην ταύτισή της με το τυπικό του 

ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος και των αναγκών του συγκεκριμένου τμήματος 

της τυπικής μάθησης.  
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