


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο 

του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιμορφωτών και βοηθών επιμορφωτών» 

της Πράξης «Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: επιμόρφωση και εφαρμογή» 

(Γ’ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια 2.3.2) 

 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  

 

Φορέας Υλοποίησης και Τελικός Δικαιούχος 

 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ  

 

Φορέας Λειτουργίας     

 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης-Τμήμα Β’  

 

Επιστημονικός Τεχνικός Σύμβουλος 

 

Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών  

 



 

 

 
 

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΤΕΕ), ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΤΕΕ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ 

ΤΕΕ, ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ» 

Ή ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΙΑ «Ε2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΕ» 
 

Υπεύθυνοι Έργου 
 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου: 

Κωνσταντίνος Μακρόπουλος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος της 

Διοικούσας Επιτροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου: 

Θεόδωρος Καρτσιώτης, Δρ. Πληροφορικός, Συντονιστής παραγωγής εκπαιδευτικού και 
επιμορφωτικού υλικού και Συντονιστής επιμόρφωσης 

Υπεύθυνος Διαχείρισης: 

Ιωάννης Κ. Ψυχογυιός, Υπεύθυνος Γραφείου Υποστήριξης Ευρωπαϊκών και Ερευνητικών 
Προγραμμάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

Υπεύθυνος Έργου για το Πανεπιστήμιο Πειραιά: 

Συμεών Ρετάλης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά 

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικού Υλικού: 

Φωτεινή Παρασκευά, Λέκτορας Πανεπιστημίου Πειραιά 

 
Επιστημονικός συνεργάτης 

Εύη Μακρή – Μπότσαρη 

 

 
Σεμινάριο για όλους τους Τομείς της ΤΕΕ 

 
Συγγραφική ομάδα 

 

Νίκος Μπίσιας 

Μανώλης Χουστουλάκης 

Χαρίκλεια Μπούτα 

Ανδρέας Παπασαλούρος 

Κωνσταντίνος Σιασιάκος 

Θεόδωρος Καρτσιώτης



4 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σεμινάριο για όλους τους τομείς της ΤΕΕ 

 
 

Θέμα: «Εκπαιδευτική αξιοποίηση του διαδικτύου» 
 

 
 
 
 

 

 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ



5 

 

Πίνακας Περιεχομένων 
 

ΤΙΤΛΟΣ.....................................................................................................6 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ..............................................6 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ............................................................................6 
1. ΓΕΝΙΚΑ .................................................................................................6 
2. ΈΝΤΑΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ....................7 
3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ....................................7 
4. ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ .......................................9 
5. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ............................................................................. 10 
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ............................................................... 10 
7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ .................................................... 11 

7.1 Ρόλος επιμορφωτή ........................................................................... 11 
7.2 Ρόλος επιμορφούμενου ..................................................................... 12 
7.3 Ρόλος ομάδας επιμορφούμενων.......................................................... 13 
7.4 Ρόλος μελών κάθε ομάδας ................................................................. 13 

8. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ...................................................... 14 
9. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ.......................................... 14 

9.1 Δομή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων............................................ 14 
Στάδιο 1ο:  Προετοιμασία ..................................................................... 15 
Στάδιο 2ο:  Παρουσίαση ...................................................................... 15 
Στάδιο 3ο:  Εφαρμογή ........................................................................ 15 
Στάδιο 4ο:  Αξιολόγηση....................................................................... 15 

9.2 Αναλυτική περιγραφή δραστηριοτήτων ................................................ 15 
Δραστηριότητα 1:............................................................................... 15 
Δραστηριότητα 2:............................................................................... 18 
Δραστηριότητα 3:............................................................................... 21 
Δραστηριότητα 4:............................................................................... 23 
Δραστηριότητα 5:............................................................................... 25 



6 

 

ΤΙΤΛΟΣ Εκπαιδευτική αξιοποίηση του διαδικτύου 

ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το σεμινάριο βασίζεται πάνω στην πραγματοποίηση ενός 
εκπαιδευτικού σεναρίου. Ομάδες επιμορφούμενων 
καλούνται να κάνουν χρήση των δυνατοτήτων που τους 
προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, 
προκειμένου να φέρουν εις πέρας με ομαδοσυνεργατικό 
τρόπο τη συγγραφή και τη δημοσίευση μιας ηλεκτρονικής 
εφημερίδας στο διαδίκτυο. Το σεμινάριο απευθύνεται σε 
όλους τους τομείς των ΤΕΕ. 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ / 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Microsoft FrontPage 2003 / Λογισμικό δημιουργίας, 
επεξεργασίας και δημοσίευσης ιστοσελίδων 

NVU / Δωρεάν διαθέσιμο λογισμικό δημιουργίας. 
Επεξεργασίας και δημοσίευσης ιστοσελίδων 

Ws_Ftp Le / Λογισμικό μεταφοράς αρχείων από και προς 
το διαδίκτυο 

1. Γενικά  
 

Το σεμινάριο με θέμα «Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου» έχει ως 
στόχο να κατανοήσουν οι επιμορφούμενοι τη γενικότερη αξία που έχει το 
διαδίκτυο για το χώρο της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα να αναδείξει τους 
δυνατούς τρόπους εισαγωγής και αξιοποίησης του διαδικτύου ως γνωστικού και 
μαθησιακού εργαλείου στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Η ιδέα του σεμιναρίου βασίζεται πάνω στην πραγματοποίηση ενός 
εκπαιδευτικού σεναρίου. Ομάδες επιμορφούμενων καλούνται να κάνουν χρήση 
των δυνατοτήτων που παρέχουν οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας 
(ΤΠΕ) στην εκπαίδευση, προκειμένου να φτάσουν στην επίτευξη των μαθησιακών 
τους στόχων. Το εκπαιδευτικό σενάριο καθώς εξελίσσεται, απαιτεί από τους 
επιμορφούμενους να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, στις οποίες ο 
επιμορφωτής και οι επιμορφούμενοι έχουν συγκεκριμένους ρόλους. 

Οι επιμορφούμενοι θα κάνουν χρήση λογισμικών δημιουργίας, 
επεξεργασίας, δημοσίευσης ιστοσελίδων καθώς επίσης θα γνωριστούν με τις 
μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο, τα applets και το ελεύθερα διαθέσιμο 
λογισμικό στο διαδίκτυο, προκειμένου να κατανοήσουν και να αντιληφθούν τις 
δυνατότητες που τους προσφέρονται, ώστε να εκμεταλλευτούν το διαδίκτυο ως 
μαθησιακό εργαλείο. 

Οι δραστηριότητες του σεμιναρίου είναι κλιμακούμενης δυσκολίας, 
αρχίζουν με την παρουσίαση των λογισμικών, τη χρήση τους και συνεχίζουν με 
δυσκολότερες δραστηριότητες τις οποίες τα μέλη των ομάδων, συνεργαζόμενα, 
επεξεργάζονται παράλληλα. Χρησιμοποιούνται οι απολύτως απαραίτητες εντολές 
των λογισμικών με τις οποίες οι επιμορφούμενοι εξοικειώνονται στις αρχικές 
δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες είναι σχεδιασμένες, ώστε να μπορούν να 
πραγματοποιηθούν στα χρονικά πλαίσια του σεμιναρίου. Αν κάποιοι από τους 
επιμορφούμενους δεν καταφέρουν να ολοκληρώσουν κάποια από τις 
δραστηριότητες μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζει το πρόγραμμα του 
σεμιναρίου, θα υπάρχει η δυνατότητα να τους δίνεται το παραδοτέο της 
συγκεκριμένης δραστηριότητας, που λειτουργεί ως προαπαιτούμενο, ώστε να 
συνεχίσουν στην επόμενη και να μη χάσουν έτσι την επαφή τους με τη ροή των 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.  

Έχει προβλεφθεί επίσης η δυνατότητα, για όσους επιμορφούμενους έχουν 
τη δυνατότητα και το επιθυμούν, να τους δοθούν δραστηριότητες επέκτασης, 
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δηλαδή δραστηριότητες με ένα αυξημένο επίπεδο δυσκολίας, οι οποίες απαιτούν 
από τους επιμορφούμενους μια πιο σύνθετη διαδικασία, προκειμένου να φτάσουν 
στην ολοκλήρωση του παραδοτέου της δραστηριότητας και συνήθως απαιτούν από 
αυτούς τη δημιουργική σύνθεση μιας ή περισσοτέρων δεξιοτήτων που έχουν 
διδαχθεί νωρίτερα. 

 

2. Ένταξη Σεμιναρίου στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών  
 
Τάξη:  
Τομέας: Όλοι οι τομείς της ΤΕΕ 
Ειδικότητα:  
Μαθήματα:  
Διδακτικές ώρες: 36 
 
 

3. Αναλυτική περιγραφή εκπαιδευτικού σεναρίου  
 

Το εκπαιδευτικό σενάριο υλοποιείται στο μέρος του σεμιναρίου που 
αναφέρεται στην εκπαιδευτική αξιοποίηση του διαδικτύου. Στα πλαίσια της 
εμπλαισιωμένης μάθησης (situated learning), οι επιμορφούμενοι, κατά ομάδες, 
καλούνται να συμμετέχουν σε ένα εκπαιδευτικό σενάριο, όπου ως τελικό 
παραδοτέο, τους ζητείται η συνεργατική κατασκευή μιας ηλεκτρονικής εφημερίδας 
(ενός ηλεκτρονικού εντύπου). Αυτή η ηλεκτρονική εφημερίδα, στην ουσία θα 
περιλαμβάνει συλλογή χρήσιμων άρθρων, τα οποία θα συγγράψουν οι 
επιμορφούμενοι με βάση τα προσωπικά και επιστημονικά τους ενδιαφέροντα, ενώ 
ακόμη θα περιέχει πληροφοριακό υλικό που θα έχουν συλλέξει οι επιμορφούμενοι 
από όλους τους τομείς. Υπό αυτή την έννοια, το ηλεκτρονικό αυτό έντυπο θα 
λειτουργεί ως μια πηγή για υλικό αναφοράς για τους επιμορφούμενους, θα 
αποτελεί προιόν έμπνευσης και προσωπικής αναζήτησής τους, ενώ παράλληλα θα 
συνιστά και ένα πρώτο βήμα μιας ομαδικής προσπάθειας να αξιοποιηθεί με τις νέες 
τεχνολογίες όλη η διαθέσιμη διδακτική και επιστημονική εμπειρία των 
επιμορφούμενων και να περάσει έτσι όλο αυτό το υλικό και η γνώση αβίαστα στην 
καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική τους. 

Οι επιμορφούμενοι δηλαδή ανά ομάδες, καλούνται να αναζητήσουν, να 
εντοπίσουν και να αξιολογήσουν στο διαδίκτυο ηλεκτρονικό περιεχόμενο της 
αρεσκείας τους, με το οποίο θα συγγράψουν τις σελίδες της ηλεκτρονικής 
εφημερίδας. Ακόμη, μέσα από τη διαδικασία του σεναρίου της ηλεκτρονικής 
εφημερίδας, τους μαθαίνεται, μέσα από απλά λογισμικά δημιουργίας και 
επεξεργασίας ιστοσελίδων, πώς να δημιουργούν μια ιστοσελίδα, πώς να την 
μορφοποιούν, πώς να προσθέτουν μια εικόνα σε αυτή, πώς να προσθέτουν 
υπερσυνδέσμους, πώς να ενσωματώνουν ένα applet από το διαδίκτυο κ.λπ (όπως 
περιγράφονται αναλυτικότερα στο στάδιο «Εφαρμογή» των δραστηριοτήτων στο 
Εγχειρίδιο του Επιμορφούμενου. Ακόμη, τους μαθαίνεται πώς να δημοσιεύουν τις 
ιστοσελίδες τους στο διαδίκτυο, μέσα από τη γνωριμία και τη χρήση σχετικού  
λογισμικου. 

Αναλυτικότερα, θα μπορούσαμε να πούμε οτι ο επιμορφούμενος, μέσα από 
τη συμμετοχή του σε μια τέτοια ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα, όπως είναι η 
συνεργατική παραγωγή μιας ηλεκτρονικής εφημερίδας, θα εμπλουτίσει τις 
απαραίτητες δεξιότητες, προκειμένου να είναι σε θέση να εντοπίσει υλικό για την 
εφημερίδα του (ουσιαστικά, να μάθει να αναζητά, να εντοπίζει, να αξιολογεί και να 
αξιοποιεί πληροφορίες από τις πηγές στο διαδίκτυο).  
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Επίσης θα γνωριστεί καταρχήν και στη συνέχεια θα μάθει να χρησιμοποιεί 
δύο εφαρμογές για τη δημιουργία και επεξεργασία ιστοσελίδων, γεγονός, το οποίο 
λειτουργεί ως προαπαιτούμενη γνώση, προκειμένου να καταφέρει να ολοκληρώσει 
τον αντικειμενικό στόχο του, που είναι να συντάξει τις σελίδες της ηλεκτρονικής 
εφημερίδας (ουσιαστικά, να μάθει να δημιουργεί ιστοσελίδες που θα φιλοξενούν το 
περιεχόμενο της εφημερίδας).  

Ακόμη, θα γνωρίσει την ύπαρξη των applets και τον τρόπο αξιοποίησής 
τους στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από την ενσωμάτωσή τους σε ιστοσελίδες, 
ενώ παράλληλα θα γνωρίσει το ελεύθερα διαθέσιμα λογισμικά στο διαδίκτυο, τα 
οποία προσφέρονται για να εμπλουτίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία και να την 
καταστήσουν πιο άμεση, πιο ζωντανή και πιο διαδραστική, παρέχοντας 
περισσότερα παραδείγματα, αναπαραστάσεις, προσομοιώσεις κ.λπ. 

Τέλος, ο επιμορφούμενος θα γνωρίσει με ποιον τρόπο θα μπορέσει να 
δημοσιεύσει την εφημερίδα του στο διαδίκτυο, ώστε να γίνει προσβάσιμη στο κοινό 
που επισκέπτεται το διαδίκτυο (ουσιαστικά, να μάθει να δημοσιεύει ιστοσελίδες στο 
διαδίκτυο).  

Τελικά, μέσα από τη συμμετοχή του στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 
σεμινάριο, ο επιμορφούμενος παροτρύνεται να μάθει να χρησιμοποιεί εκείνα τα 
τεχνολογικά εργαλεία που του είναι απαραίτητα για να είναι σε θέση να αναζητά, 
να εντοπίζει, να αξιολογεί και να αξιοποιεί το διαθέσιμο υλικό στο διαδίκτυο, να 
δημιουργεί ιστοσελίδες, να τις δημοσιεύει, και ακόμη εξοικειώνεται με βασικές 
έννοιες, που απαντώνται στο διαδίκτυο, όπως οι μηχανές αναζήτησης, οι μετα-
μηχανές αναζήτησης, τα applets και οι προσομοιώσεις. 

 
Το σενάριο έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να κινητοποιεί όλους τους 
επιμορφούμενους να αντιμετωπίσουν όλα τα απαιτούμενα στάδια, προκειμένου 
να καταλήξουν στον αντικειμενικό στόχο τους. 
Μέσα στη ροή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνονται στο 
σενάριο, έχουν κατανεμηθεί ρόλοι, που βασίζονται στα προσωπικά 
ενδιαφέροντα του κάθε επιμορφούμενου, λαμβάνοντας ως παράγοντα τις 
ιδιαίτερες κλίσεις του καθενός και τις ειδικές γνώσεις και δεξιότητες, που 
καθένας από αυτούς κατέχει. Με αυτό τον τρόπο βοηθάμε τον επιμορφούμενο 
στο να αποσαφηνίσει ευκολότερα κάποιες δύσκολες έννοιες και να υιοθετήσει  
συνεργατικές πρακτικές με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του, αλλά και με τον 
επιμορφωτή. 
 
 
Η θεωρητική στήριξη του σεναρίου βασίζεται κυρίως στο πλαίσιο της 
εμπλαισιωμένης μάθησης (situated learning), μέσω της ανάπτυξης 
κοινοτήτων δράσης (community of practice), οι οποίες δημιουργούν τις 
προϋποθέσεις για ένα αυθεντικό πλαίσιο μάθησης, ενώ ταυτόχρονα μπορούν 
να αξιοποιούν την εμπειρία των επιμορφούμενων (αρχαρίων και ειδικών), 
όταν αυτοί κινούνται από την περιφέρεια προς το κέντρο, δηλαδή το 
μαθησιακό στόχο (legitimate peripheral participation). Να σημειωθεί επίσης, 
ότι ο επιμορφωτής κατ’αρχήν και ο εκπρόσωπος της κάθε ομάδας, κατ’ 
επέκταση, κατέχουν  ιδιαίτερα σημαντικούς ρόλους, διότι λειτουργούν ως 
ειδικοί (experts) τόσο για το σύνολο των επιμορφούμενων, αλλά και για μέσα 
στην κάθε ομάδα, κατ’αρχήν μοντελοποιώντας την δραστηριότητα που πρέπει 
να ολοκληρώσει η ομάδα, και στη συνέχεια παρέχοντας συμβουλές και 
υποδείξεις στα άλλα μέλη, καθοδηγώντας τα, διατυπώνοντας σημαντικά 
ορόσημα κατά την έκβαση της δραστηριότητας και τελικά επιτρέποντας και 
στα άλλα μέλη να γίνουν οι ίδιοι ειδικοί στο αντικείμενο, μέσα από την 
ολοκλήρωση της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
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4. Πορεία διεξαγωγής εκπαιδευτικού σεναρίου 
 
Εδώ περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο θα προχωρήσει το εκπαιδευτικό 

σενάριο από την αρχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέχρι και την ολοκλήρωσή 
της.  

Συγκεκριμένα, με την έναρξη του μαθήματος ο επιμορφωτής καλοσωρίζει 
τους επιμορφούμενους και τους κάνει μια μικρή εισαγωγή για το σκοπό και τους 
στόχους του σεμιναρίου. Στη συνέχεια, ζητά από τους επιμορφούμενους να 
χωριστούν σε 3 ομάδες, με κριτήριο την εμπειρία τους και το πόσο καλά 
εξοικειωμένοι είναι με τα θέματα του διαδικτύου. Οι τρεις ομάδες θα είναι οι 
ακόλουθες:  

1. Άτομα χωρίς καμία γνώση του διαδικτύου 
2. Άτομα με ελάχιστες γνώσεις του διαδικτύου, και 
3. Άτομα με αρκετές γνώσεις και εμπειρία πάνω σε θέματα του 

διαδικτύου 

Έτσι, ακολούθως ο επιμορφωτής θα ζητήσει από τους επιμορφούμενους να 
σχηματίσουν ομάδες των 3 ατόμων, οι οποίες στην ιδανική περίπτωση θα 
αποτελούνται από 1 άτομο με εμπειρία στο διαδίκτυο, 1 άτομο με ελάχιστη 
εμπειρία και 1 άτομο δίχως εμπειρία. Ανάλογα με τη δομή της κάθε τάξης, θα 
προκύψουν και διαφορετικές ομάδες, ανάλογα με την κρίση του επιμορφωτή. 

Ο επιμορφωτής αρχικά κάνει ερωτήσεις παρακίνησης στους 
επιμορφούμενους, προσπαθώντας να τους δώσει ένα κίνητρο για να θεωρήσουν το 
διαδίκτυο ως κάτι χρήσιμο για το έργο τους. Τους ζητάει να αναφέρουν πιθανές 
χρήσιμες διαστάσεις του διαδικτύου και τους καλεί να πουν τις εμπειρίες τους μέχρι 
τώρα από την ενασχόλησή τους με αυτό.  

Στη συνέχεια, ο επιμορφωτής ενημερώνει τους επιμορφούμενους ότι 
καλούνται να συμετέχουν σε ένα εκπαιδευτικό σενάριο. Tο σενάριο έχει ως εξής: 

  

“Πρόκειται να κατασκευαστεί μια ηλεκτρονική πύλη, στην οποία θα 
συμμετέχουν σχολεία από διάφορες περιοχές, με σκοπό να δημιουργηθεί μια 
κοινότητα γνώσης και επικοινωνίας, όπου θα μπορούν τόσο οι διδάσκοντες, όσο 
και οι μαθητές κάθε σχολείου να βρουν χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό και γενικότερο 
υλικό αναφοράς για τις σχολικές τους δραστηριότητες. Κάθε σχολείο δικαιούται να 
κατασκευάσει ένα δικό του ηλεκτρονικό έντυπο, που θα συμμετέχει στην 
ηλεκτρονική πύλη και μέσα από αυτό να εκφράζει τις απόψεις των ανθρώπων του, 
αλλά και να επιδεικνύει το έργο που συντελείται στο συγκεκριμένο σχολείο. 
Θεωρείστε, λοιπόν ότι είστε μέλη ενός σχολείου και αποφασίζετε όλοι μαζί να 
ετοιμάσετε το ηλεκτρονικό αυτό έντυπο, το οποίο θα εμπλουτίσετε με υλικό της 
αρεσκείας σας, το οποίο προηγουμένως θα έχετε εντοπίσει στο διαδίκτυο. Τέλος , 
καλείστε να δημοσιεύσετε την ηλεκτρονική αυτή εφημερίδα στο χώρο της 
ηλεκτρονικής πύλης, προκειμένου να αποκτήσει το ευρύ κοινό πρόσβαση στο 
περιεχόμενό της.” 

 

Αφού, οι επιμορφούμενοι διαβάσουν το εκπαιδευτικό σενάριο, ο 
επιμορφωτής τους παροτρύνει να συζητήσουν μεταξύ τους πώς φαντάζονται ότι 
μπορεί να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο και ζητάει από τους επιμορφούμενους να 
εκφράσουν τις ιδέες τους.  

Αφού ζητήσει από τους επιμορφούμενους να καθίσουν μπροστά στους 
υπολογιστές τους ανά ομάδες εργασίας, τους μιλάει για τη χρησιμότητα του 
διαδικτύου και τον πλούτο πληροφοριών που μπορεί κάποιος να αναζητήσει σε 
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αυτό. Ο επιμορφωτής ζητάει από τους επιμορφούμενους να διαλέξουν ένα θέμα 
της αρεσκείας τους, για το οποίο θα ήθελαν να αναζητήσουν και να συλλέξουν 
πληροφορίες από το διαδίκτυο. Τους εξηγεί πως προκειμένου να είναι σε θέση να 
μπορούν να εκμεταλλεύονται τον πλούτο των πληροφοριών που υπάρχουν 
διαθέσιμες στο διαδίκτυο, αλλά και για να μπορούν να εντοπίζουν συγκεκριμένες 
πληροφοριακές πηγές για το αντικείμενο που ψάχνουν πρέπει να είναι 
εξοικειωμένοι με τις μηχανές αναζήτησης. Στη συνέχεια προχωράει στην εκτέλεση 
των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, που απαρτίζουν το εκπαιδευτικό σενάριο. 

5. Διδακτικοί Στόχοι 
 

Ως αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο επιμορφούμενος αναμένεται να 
είναι σε θέση: 

 Να γνωρίζει πώς να αναζητά το κατάλληλο πληροφοριακό υλικό στο 
διαδίκτυο, μέσω των μηχανών αναζήτησης, των μηχανών μετα-αναζήτησης, 
των εκπαιδευτικών πυλών και των ψηφιακών αποθηκών μαθησιακού υλικού. 

 Να εντοπίζει και να αξιολογεί το κατάλληλο πληροφοριακό υλικό που 
ικανοποιεί τους στόχους της αναζήτησης του 

 Να εντοπίζει και να αξιολογεί πληροφοριακό υλικό διαθέσιμο στο διαδίκτυο, 
όπως applets, καθώς και ελεύθερα διαθέσιμο λογισμικό 

 Να γνωρίζει τους τρόπους ενσωμάτωσης των applets στην εκπαιδευτική 
διαδικασία καθώς και τρόπους αξιοποίησης του ελεύθερα διαθέσιμου 
λογισμικού, προκειμένου να εμπλουτίσει το εκπαιδευτικό έργο του 

 Να γνωρίζει πώς να χρησιμοποιεί την εφαρμογές (βλ. FrontPage, NVU) για τη 
δημιουργία, την επεξεργασία, τη μορφοποίηση και τη δημοσίευση 
ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. 

 Να γνωρίζει πώς να χρησιμοποιεί εφαρμογές (βλ. Ws_Ftp_Le) για τo 
«ανέβασμα αρχείων» και τη δημοσίευση ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. 

 Να γνωρίζει όλους τους εναλλακτικούς τρόπους δημοσίευσης ιστοσελίδων 
στο διαδίκτυο. 

 Να αναγνωρίζει τη δυνατότητα εφαρμογής των νέων τεχνολογιών και 
ειδικότερα του διαδικτύου, στη διδακτική πρακτική των σύγχρονων 
μαθημάτων 

 
 

6. Περιγραφή Δραστηριοτήτων 
 

Το εκπαιδευτικό σενάριο υλοποιείται με τη βοήθεια πέντε δραστηριοτήτων. 
Το αντικείμενο και η διάρκεια κάθε δραστηριότητας παρουσιάζονται στον 
παρακάτω πίνακα. Οι παρακάτω δραστηριότητες αποτελούν και το εκπαιδευτικό 
σενάριο. Εκτενέστερη αναφορά στην περιγραφή και τους στόχους των 
δραστηριοτήτων γίνεται στο αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου. 
 
Αρ. Διάρκεια 

(ώρες) 
Θέμα 

1 6 
Γνωριμία με τις μηχανές αναζήτησης και εκμάθηση χρήσης 
τους  

2 12 
Γνωριμία με το λογισμικό FrontPage 2003 και εκμάθηση 
βασικών βημάτων δημιουργίας και επεξεργασίας μιας 
ιστοσελίδας με αυτό 

3 6 

Γνωριμία με το ελεύθερα διαθέσιμο λογισμικό (NVU) για τη 
δημιουργία και επεξεργασία ιστοσελίδων και εκμάθηση 
βασικών βημάτων δημιουργίας και επεξεργασίας μιας 
ιστοσελίδας με αυτό 
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4 6 

Γνωριμία με τα applets εκπαιδευτικού περιεχομένου που 
υπάρχουν διαθέσιμα στο διαδίκτυο και εκμάθηση του τρόπου 
ενσωμάτωσής τους σε ιστοσελίδες καθώς και εξοικείωση με 
την έννοια του δωρεάν διαθέσιμου λογισμικού που υπάρχει 
στο διαδίκτυο  

5 6 
Γνωριμία με τη διαδικασία του «ανεβάσματος»  αρχείων στο 
διαδίκτυο και εκμάθηση βασικών βημάτων της διαδικασίας 
δημοσίευσης ιστοσελίδων στο διαδίκτυο 

 
Κάθε δραστηριότητα του εκπαιδευτικού σεναρίου πραγματοποιείται ύστερα από την 
ολοκλήρωση της αμέσως προηγούμενης.  
 

7. Περιγραφή ρόλων συμμετεχόντων 
 

Στην πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων, που αποτελούν το σενάριο,ο 
επιμορφωτής και οι επιμορφούμενοι αναλαμβάνουν συγκεκριμένους ρόλους, τους 
οποίους καλούνται να ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια εξέλιξης του σεμιναρίου. Η 
συμπεριφορά των συμμετεχόντων στο εκπαιδευτικό σεμινάριο έχει σχεδιαστεί 
σύμφωνα με την συνεργατική δομή. Σύμφωνα με τη συνεργατική δομή 
οργάνωσης, οι στόχοι των επιμορφούμενων συνδέονται με τρόπο τέτοιο, ώστε να 
είναι δυνατή η συσχέτιση μεταξύ τους. Έτσι, η ομάδα μπορεί να επιτύχει τους 
στόχους της μόνο αν και όταν κάθε μέλος επιτύχει τους δικούς του στόχους. Ο 
κάθε ένας επιμορφούμενος επιζητεί ένα αποτέλεσμα που θα είναι ευεργετικό τόσο 
για το ίδιο, όσο και για τα μέλη της ομάδας του.  

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του σεμιναρίου, οι επιμορφούμενοι εργάζονται 
με αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση μέσα σε μικρές ανομοιογενείς ομάδες για 
την επίτευξη κοινών στόχων. Η λέξη – κλειδί που διαφοροποιεί τη συνεργατική 
μάθηση – που εδώ εφαρμόζεται - από την παραδοσιακή ομαδική ή ομαδοκεντρική 
διδασκαλία είναι η έννοια της αλληλεξάρτησης. Αλληλεξάρτηση σημαίνει, ότι η 
κάθε ομάδα για να ολοκληρώσει το έργο της χρειάζεται τη συμβολή του κάθε 
μέλους και αντίστροφα, η επιτυχία του κάθε μέλους εξαρτάται από τη συμβολή 
των υπόλοιπων μελών της ομάδας. Η αλληλεξάρτηση ανάμεσα στους 
επιμορφούμενους είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί με διάφορους τρόπους.  

Στη συνεργατική μάθηση επομένως, τόσο οι εκπαιδευτές, όσο και οι 
εκπαιδευόμενοι είναι ενεργοί συμμετέχοντες στη μαθησιακή διαδικασία. Η  
εκπαίδευση δε σχετίζεται απλά με τη μετάδοση γνώσεων από τον καθηγητή στο 
μαθητή, αλλά είναι μια αλληλεπιδραστική διαδικασία. 

 

7.1 Ρόλος επιμορφωτή 
 
Ο επιμορφωτής μέσα στο εκπαιδευτικό σενάριο αντιπροσωπεύει τον επικεφαλής 
δημιουργίας της ηλεκτρονικής εφημερίδας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την 
ομαλή πορεία διεξαγωγής της όλης διαδικασίας δημιουργίας της. Συγκεκριμένα: 
 

 Γνωρίζει τους επιμορφούμενους μεταξύ τους και δημιουργεί κλίμα 
συνεργασίας 

 Βοηθάει τους επιμορφούμενους (αν κριθεί απαραίτητο) στον καθορισμό των 
ομάδων 

 Προγραμματίζει το ρυθμό με τον οποίο θα τρέξουν τα βήματα κάθε 
δραστηριότητας, προκειμένου για την έγκαιρη και λογική ολοκλήρωση των 
προβλεπόμενων μαθησιακών δραστηριοτήτων 

 Ενημερώνει τους επιμορφούμενους για τη γενική δομή / περιεχόμενο που 
θα πρέπει να ακολουθήσει συνολικά η ηλεκτρονική εφημερίδα 
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 Κατά την πραγματοποίηση των Δραστηριοτήτων παρέχει βοήθεια σχετικά με 
τη χρήση των απαραίτητων λογισμικών. 

 Συμβουλεύει και καθοδηγεί τους επιμορφούμενους προς την κατάκτηση 
των μαθησιακών στόχων τους 

 Ενισχύει και ανατροφοδοτεί τις προσπάθειές των επιμορφούμενων, όταν 
διαπιστώσει πως έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα να διεκπεραιώσουν 
κάποια δραστηριότητα 

 Ζητά από τους επιμορφούμενους να εκτελέσουν μια αναζήτηση μέσα από 
τις μηχανές αναζήτησης που προτείνει ο ίδιος 

 Ζητά από τους επιμορφούμενους να δημιουργήσουν μια ιστοσελίδα με 
περιεχόμενο της αρεσκείας τους, την οποία και θα μορφοποιήσουν 
κατάλληλα στη συνέχεια 

 Ζητά από τους επιμορφούμενους να δημιουργήσουν έναν πίνακα μέσα στην 
ιστοσελίδα τους, να εισάγουν μια εικόνα, ένα υπερσύνδεσμο, 
αλληλεπιδραστικά κουμπιά, κουμπί upload.   

 Ζητά από τους επιμορφούμενους να ενσωματώσουν applets που εντόπισαν 
στο διαδίκτυο, μέσα στις ιστοσελίδες τους 

 Ζητά από τους επιμορφούμενους να «ανεβάσουν» τα αρχεία των 
ιστοσελίδων τους και να δημοσιεύσουν με αυτό τον τρόπο το έργο τους 

 Αξιολογεί την εργασία κάθε ομάδας και παρέχει τη σχετική 
ανατροφοδότηση. 

 

7.2 Ρόλος επιμορφούμενου 
 

Παρακάτω περιγράφεται ο ρόλος του επιμορφούμενου μέσα στο πλαίσιο της 
συνεργατικής μάθησης. Έτσι, λοιπόν ο επιμορφούμενος πέρα από τις ειδικές 
αρμοδιότητες που έχει να εκτελέσει στα πλαίσια της ομάδας του, κάθε 
επιμορφούμενος αναλαμβάνει να ολοκληρώσει ένα μέρος της συγγραφής του 
υλικού της εφημερίδας, που έχει συμφωνήσει ότι του αναλογεί, ύστερα από 
συννενόηση με την ομάδα του. Ακόμη, αναζητά το περιεχόμενο που ο ίδιος 
επιθυμεί στο διαδίκτυο, δημιουργεί την προσωπική του σελίδα και συνεισφέρει στη 
διαδικασία δημοσίευσης όλων των σελίδων στο διαδίκτυο. Γενικότερα, ο 
επιμορφούμενος στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του σεναρίου: 
 

 Ενισχύει το ρόλο του ως συμμαθητή στο μαθησιακό περιβάλλον. 
 Γίνεται πομπός και δέκτης 
 Συνεργάζεται μέσα στην ομάδα του, αλλά και με άλλες ομάδες αν του 
ζητηθεί 

 Ενεργοποιείται για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος 
 Ερευνά και ανακαλύπτει. 
 Υπευθυνοποιείται 
 Αυτοκαθορίζεται. 

 

 

 

Σύμφωνα με τον Slavin (1990) η χρήση της συνεργατικής μάθησης 
παρουσιάζει αρκετά σημαντικά πλεονεκτήματα.  

Βασική προϋπόθεση της συνεργατικής μάθησης είναι η εργασία σε μικρές 
ομάδες. Με αυτόν τον τρόπο οι εκπαιδευόμενοι συνεργάζονται με στόχο τη 
μεγιστοποίηση της ατομικής αλλά και της συλλογικής παραγωγικότητας (Johnson 
D.W., Johnson R.T., 1991).  

Οι περισσότερες εκπαιδευτικές θεωρίες για τη συνεργατική μάθηση 
προτείνουν ότι μια ομάδα πρέπει να αποτελείται από μονό αριθμό μελών με 
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καταλληλότερους τους αριθμούς τρία και πέντε. Στο παρόν σενάριο προτείνουμε 
τη δημιουργία ομάδων που θα αποτελούνται από 3 άτομα. 

 

7.3 Ρόλος ομάδας επιμορφούμενων 
Κάθε ομάδα αντιπροσωπεύει μια ομάδα σύνταξης πάνω σε μια θεματική της 

αρεσκείας τους, μέσα σε ένα σχολείο, το οποίο καλείται να φτιάξει μια ηλεκτρονική 
εφημερίδα. Για την επίτευξη του στόχου τους, οι ομάδες πρέπει να μάθουν να 
αναζητούν και να εντοπίζουν διαθέσιμο πληροφοριακό υλικό από το διαδίκτυο. 
Έχοντας κατακτήσει σε ικανοποιητικό βαθμό αυτή τη δεξιότητα, στη συνέχεια οι 
ομάδες χωριστά πρέπει να δημιουργήσουν ιστοσελίδες, τις οποίες θα εμπλουτίσουν 
με το υλικό, που νωρίτερα αναζήτησαν και εντόπισαν από το διαδίκτυο. Έτσι, 
συγγράφουν τις σελίδες της ηλεκτρονικής εφημερίδας, μαθαίνοντας παράλληλα 
και βασικά βήματα και τεχνικές μορφοποίησης των ιστοσελίδων. Αφού 
ολοκληρώσουν τη διαδικασία δημιουργίας και μορφοποίησης των ιστοσελίδων με 
τα λογισμικά FrontPage και ΝVU, στη συνέχεια ενσωματώνουν applets στις 
ιστοσελίδες τους και τέλος αναλαμβάνουν κάθε ομάδα να δημοσιεύσει τις 
ιστοσελίδες της στο χώρο της ηλεκτρονικής εφημερίδας. 
 

7.4 Ρόλος μελών κάθε ομάδας 
Οι επιμορφούμενοι που αποτελούν την ομάδα έχουν ο κάθε ένας ένα 

διακριτό ρόλο μέσα στην ομάδα, αλλά παράλληλα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της ομάδας. Δηλαδή, κάθε μέλος της ομάδας αναλαμβάνει να ολοκληρώσει μια 
συγκεκριμένη εργασία, ωστόσο λειτουργεί βοηθητικά και συμπληρωματικά και για 
τα υπόλοιπα μέλη, προκειμένου να βοηθήσει τη γενικότερη πρόοδο των εργασιών 
ολόκληρης της ομάδας.  Σε αυτή την κατεύθυνση, ο ρόλος κάθε μέλους έχει ως 
εξής: 

 

Επιμορφούμενος  Α: Αρχισυντάκτης - Εκπρόσωπος ομάδας  

Είναι ο επιμορφούμενος που έχει τη μεγαλύτερη εμπειρία στη χρήση του 
διαδικτύου και των υπολογιστών, γενικότερα. Είναι αυτός που διαθέτει ήδη κάποιο 
ισχυρό υπόβαθρο στη χρήση υπολογιστών, έχει αναζητήσει στο παρελθόν κάποια 
πληροφορία στο διαδίκτυο, γνωρίζει μερικές βασικές έννοιες γύρω από τις 
ιστοσελίδες και κατά συνέπεια δεν αισθάνεται άβολα με τα λογισμικά δημιουργίας 
ιστοσελίδων. Πιθανόν να γνωρίζει και τον τρόπο δημιουργίας ιστοσελίδων, καθώς 
και δημοσίευσης αυτών, όμως αυτό δεν είναι απαγορευτικό στοιχείο, διότι το 
συγκεκριμένο άτομο, εφόσον διαθέτει το επίπεδο γνώσεων και την ευχέρεια στη 
χρήση των υπολογιστών, δύναται να μάθει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τις 
βασικές λειτουργίες των λογισμικών δημιουργίας ιστοσελίδων και να βοηθήσει και 
τους συνεργάτες του να τις αποκτήσουν και αυτοί.  

Ο ρόλος του στο εκπαιδευτικό σενάριο είναι να επιβλέπει και να συντονίζει τις 
προσπάθειες των υπόλοιπων μελών της ομάδας, να τους βοηθάει στην αναζήτηση 
και στη συγγραφή των σελίδων και τα κατευθύνει όπου χρειάζεται, να λύνει 
εύκολες απορίες τους. Ακόμη, συλλέγει τα τελικά παραδοτεά των άλλων μελών και 
προτείνει τυχόν διορθώσεις ή κάνει παρατηρήσεις, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί 
το τελικό αποτέλεσμα της ομάδας. Τέλος αναλαμβάνει να ανεβάσει τα αρχεία με τις 
ιστοσελίδες της ομάδας του στο διαδίκτυο.  

 

Επιμορφούμενος Β: 2ος συντάκτης  
Είναι ο επιμορφούμενος, ο οποίος έχει μικρότερη ευχέρεια στη χρήση του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου. Ενδεχομένως να έχει κάποια βασική 
κατάρτιση στη χρήση του υπολογιστή και των βασικών λειτουργιών του, όμως ο 
ρόλος του είναι να συμβουλεύεται τον εκπρόσωπο της ομάδας και να εκτελεί την 
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δραστηριότητα που του ανατίθεται, προσπαθώντας να γίνει όσο πιο αυτόνομος, 
ώστε να μπορεί και ο ίδιος να επιδείξει τον τρόπο εργασίας του και στο τρίτο μέλος 
της ομάδας. Ο ρόλος του είναι να συντάξει το κείμενο της ιστοσελίδας, αφού 
νωρίτερα το αναζητήσει στο διαδίκτυο, και ακόμη να μπορέσει να ολοκληρώσει με 
επιτυχία την εισαγωγή applet στην ιστοσελίδα και να συνεισφέρει με το αρχείο του 
στη διαδικασία δημοσίευσης των ιστοσελίδων. 
 
Επιμορφούμενος Γ: 3Ος συντάκτης 
Ο ρόλος του είναι ίδιος με του 2ου συντάκτη 
 

Να σημειωθεί πως, πρέπει να γίνει προσπάθεια από τον επιμορφωτή, ώστε 
οι επιμορφούμενοι να αναλάβουν κυκλικά και τους τρείς ρόλους, σε μια 
προσπάθεια, ώστε οι αρχάριοι σταδιακά να γίνουν πιο έμπειροι και ανεξάρτητοι. 

 

8. Απαραίτητοι Τεχνολογικοί Πόροι 
 

 Εργαστηριακοί χώροι 

 Το εκπαιδευτικό σενάριο θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο 
πληροφορικής του σχολείου. Στο εργαστήριο θα πρέπει να έχει γίνει 
κατάλληλη διάταξη των καθισμάτων των επιμορφούμενων, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η ομαδοσυνεργατική διεξαγωγή του μαθήματος. 

 

 Υλικό (Hardware) 
 Για την πραγματοποίηση του σεμιναρίου και την εκτέλεση των 
δραστηριοτήτων από τους επιμορφούμενους, θα απαιτηθούν ένας Η/Υ για κάθε 
3 επιμορφούμενους.  
 

 Διαδικτυακή υποδομή 
 Το εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου θα πρέπει να υποστηρίζεται και 
από ένα τοπικό δίκτυο LAN (local area network), ώστε να μπορούν οι χρήστες 
να επικοινωνούν μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν ηλεκτρονικό υλικό. 
Φυσικά, η πρόσβαση στο διαδίκτυο θεωρείται αυτονόητη (κατά προτίμηση 
μέσω ευρυζωνικής σύνδεσης DSL).  
 

 Λογισμικά Εργαλεία (Software) 
 Για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου απαιτούνται: 

 ένας οποιοσδήποτε φυλλομετρητής διαδικτύου (βλ. Microsoft Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Netscape Navigator, Opera κ.λπ) 

 το πρόγραμμα δημιουργίας και επεξεργασίας ιστοσελίδων Microsoft 
FrontPage 

 το ελεύθερα διαθέσιμο πρόγραμμα δημιουργίας και επεξεργασίας  
ιστοσελίδων NVU (διαθέσιμο στη διεύθυνση www.nvu.com) 

 το δωρεάν διαθέσιμο πρόγραμμα μεταφοράς αρχείων προς το διαδίκτυο 
WS_FTP_Le (διαθέσιμο στη διεύθυνση  www.ipswitch.com ) 

 

9. Δραστηριότητες εκπαιδευτικού σεναρίου 

9.1 Δομή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
  

Η κάθε δραστηριότητα που πραγματοποιείται στο εκπαιδευτικό σενάριο, 
καθώς εξελίσσεται περνάει από τέσσερα διαδοχικά στάδια μέχρι την ολοκλήρωσή 
της. Συγκεκριμένα: 
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Στάδιο 1ο:  Προετοιμασία 

Ο επιμορφωτής κάνει μια εισαγωγή σε κάθε δραστηριότητα, 
αποσαφηνίζοντας τους διδακτικούς της στόχους και εξηγώντας το πρόβλημα. 
Δίνονται στους επιμορφούμενους προφορικές οδηγίες, στις οποίες αναλύεται ο 
ρόλος του κάθε επιμορφούμενου καθώς και ο γενικότερος σκοπός της 
δραστηριότητας.  

 

Μέσω του σταδίου της προετοιμασίας επιδιώκεται η δημιουργία κινήτρων στους 
επιμορφούμενους και η ανάπτυξη ενδιαφέροντος για τους διδακτικούς στόχους 
της δραστηριότητας. Ταυτόχρονα λειτουργεί ως ένα είδος προκαταβολικού 
οργανωτή , προϊδεάζοντας τους επιμορφούμενους για όσα θα ακολουθήσουν, 
δίνοντας έτσι τη δυνατότητα της ενεργοποίησης του δυναμικού τους, της 
ανάπτυξης εμπλοκής, ώστε να μεγιστοποιείται η απόδοση κατά τη διαδικασία 
της μάθησης. 

Στάδιο 2ο:  Παρουσίαση 
Ο επιμορφωτής παρουσιάζει στους επιμορφούμενους το θέμα της 

δραστηριότητας κάνοντας μία μικρή εισαγωγή και δίνοντας περισσότερες 
πληροφορίες, όταν και όπου χρειαστεί. Παρέχει σχετικές οδηγίες για τη χρήση των 
λογισμικών FrontPage και NVU, ενώ παρουσιάζει πληροφορίες για τα applets και 
καθοδηγεί στο τέλος για τη δημοσίευση των ιστοσελίδων. Στόχος είναι να 
ευαισθητοποιηθεί ο επιμορφούμενος στα θέματα που θα διαπραγματευτεί και να 
του δοθούν εναύσματα, ώστε να διαμορφώσει άποψη για το ρόλο του διαδικτύου 
και την αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

Στάδιο 3ο:  Εφαρμογή 
Σε αυτό το στάδιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα βήματα της κάθε 

δραστηριότητας και εκτελείται το κύριο μέρος της δραστηριότητας. 
 

Στάδιο 4ο:  Αξιολόγηση 
Εδώ, θα αξιολογηθεί το επίπεδο κατανόησης των στόχων των 

δραστηριοτήτων, η ορθή και λογική ολοκλήρωση των βημάτων κάθε 
δραστηριότητας και η ικανότητα επανάληψης της δραστηριότητας από τους 
επιμορφούμενους σε διαφορετικό πλαίσιο εφαρμογής. Επίσης, ο επιμορφωτής 
καλείται να συνεκτιμήσει πιθανές πρωτοτυπίες κατά την εκτέλεση των 
δραστηριοτήτων και κάθε πιθανή επέκταση των δραστηριοτήτων. Τελικός στόχος 
είναι οι επιμορφούμενοι να μπορέσουν να αντιληφθούν τη γενικότερη αξία και 
χρησιμότητα των βημάτων που παρατίθενται σε κάθε δραστηριότητα, ώστε 
ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό σεμινάριο να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τη 
γνώση τους μέσα στο πραγματικό πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που 
καλούνται να αναπτύξουν στους χώρους που θα διδάξουν. Ακόμη, ο επιμορφωτής 
δίνει ανατροφοδότηση σε κάθε ομάδα στην αρχή του επόμενου μαθήματος 

9.2 Αναλυτική περιγραφή δραστηριοτήτων 
 

Δραστηριότητα 1:  

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ & ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥΣ 

• Χρήση μηχανών αναζήτησης σε επιλεγμένα σενάρια αναζήτησης 
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• Χρήση ψηφιακών αποθηκών μαθησιακού υλικού  
• Χρήση εκπαιδευτικών πυλών 

 
Διάρκεια: 6 ώρες 
 
Διδακτικοί Στόχοι 

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο επιμορφούμενος 
αναμένεται να γνωρίζει: 

 

 Τις πιο ευρεία χρησιμοποιούμενες Μηχανές Αναζήτησης στο διαδίκτυο. 

 Πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει καλύτερα και με αποτελεσματικότητα τις 
μηχανές αυτές 

 Μια ιδιαίτερη κατηγορία Μηχανών Αναζήτησης, τις λεγόμενες Μηχανές Μετα-
Αναζήτησης (Metasearch Engines) 

 Τα οφέλη από τη χρήση των μηχανών αναζήτησης. 

 
Ρόλος Επιμορφωτή 
 

Ο επιμορφωτής κάνει μια εισαγωγή στη δραστηριότητα, αποσαφηνίζοντας 
τους διδακτικούς της στόχους και εξηγώντας το σενάριο. Δίνονται στους 
επιμορφούμενους προφορικές οδηγίες στις οποίες αναλύεται ο ρόλος του κάθε 
επιμορφούμενου καθώς και ο γενικότερος σκοπός της δραστηριότητας.  

 Παρουσιάζει στους επιμορφούμενους βασικά στοιχεία γύρω από τις μηχανές 
αναζήτησης 

 Τους ζητάει να εκκινήσουν τον φυλλομετρητή και να πραγματοποιήσουν μια 
βασική αναζήτηση με βάση το εκπαιδευτικό σενάριο της δραστηριότητας 

 Δίνει βοήθεια σε τυχόν προβλήματα που προκύπτουν αναφορικά με τις 
αναφερόμενες Μηχανές Αναζήτησης, τις εκπαιδευτικές πύλες και τις 
αποθήκες υλικού. 

 Εξηγεί λεπτομερώς, στοιχεία-κλειδιά που οφείλουν να γνωρίζουν οι 
επιμορφούμενοι για μια πιο αποτελεσματική αναζήτηση 

 Αναφέρει και επιδεικνύει τις δυνατότητες των Μηχανών Αναζήτησης και 
μετα-Αναζήτησης . 

 Αξιολογεί κάθε ομάδα και παρέχει ανατροφοδότηση. 

 
Ρόλος ομάδας επιμορφούμενων 
Οι επιμορφούμενοι χωρίζονται σε ομάδες των τριών ατόμων. 
 
Ρόλος μελών κάθε ομάδας 

Οι επιμορφούμενοι που αποτελούν την ομάδα αναλαμβάνουν συγκεκριμένους 
ρόλους 

 

 

Επιμορφούμενος Α: 1ος Αρχισυντάκτης - Εκπρόσωπος ομάδας  
Είναι ο επιμορφούμενος που έχει τη μεγαλύτερη ευχέρεια στο χειρισμό του 
διαδικτύου και των Μηχανών Αναζήτησης. 

Κατά τη διαδικασία της αναζήτησης, αναλαμβάνει να βοηθήσει τα άλλα μέλη της 
ομάδας, αν έχουν δυσκολίες στη αναζήτηση.  

Έχει την υποχρέωση να λύνει εύκολες απορίες και να συντονίζει τις προσπάθειες 
των άλλων μελών για να κατανοήσουν στο μέγιστο βαθμό τις δραστηριότητες. 
Ακόμη, συλλέγει τα τελικά παραδοτεά των άλλων μελών και προτείνει τυχόν 
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διορθώσεις ή κάνει παρατηρήσεις, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί το τελικό 
αποτέλεσμα της ομάδας.  

 
Επιμορφούμενος Β: 2ος συντάκτης  
  
Ο ρόλος του είναι να εκτελεί τα βήματα της δραστηριότητας, προκειμένου να 
υλοποιήσει το έργο που του έχει ανατεθεί. Συμβουλεύεται τον εκπρόσωπο της 
ομάδας, προσπαθώντας να γίνει όσο πιο αυτόνομος, ώστε να μπορεί και ο ίδιος να 
επιδείξει τον τρόπο εργασίας του και στο τρίτο μέλος της ομάδας. 
 
Επιμορφούμενος Γ: 3ος συντάκτης  
Ο ρόλος του είναι παρόμοιος με το ρόλο του 2ου συντάκτη. 
 
Κάθε επιμορφούμενος έχει στη διάθεσή του: 

 Έναν Η/Υ με πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και το διαδίκτυο. 

 Το εγχειρίδιο του επιμορφούμενου 

 

 

Προσοχή στα Βήματα και την Προετοιμασία 

 
 

 
Μερικές χρήσιμες γενικές συμβουλές που πρέπει να δώσει ο επιμορφωτής στους 
επιμορφούμενους για τη χρήση των Μηχανών Αναζήτησης είναι οι ακόλουθες: 
 

• Εισάγετε όσο περισσότερους και όσο πιο ακριβείς όρους γίνεται, ώστε να 
διευκολύνετε την αναζήτηση. 

• Γενικά, αν ψάχνετε κάτι πολύ συγκεκριμένο να προτιμάτε πάντα την 
επιλογή «Προχωρημένη Αναζήτηση», διότι επιστέφει λιγότερα και πιο 
συναφή, με τους όρους αναζήτησης, αποτελέσματα. 

• Εισάγετε τους όρους σας στον ενικό. Για να γενικεύσετε τους όρους της 
αναζήτησης, χρησιμοποιείστε μετά τον όρο το " * " (π.χ. για τον όρο 
"surg", το "surg*" θα καλύψει και τους όρους "surgery", "surgical", κ.ά.). 

• Μη χρησιμοποιείτε κοινούς, γενικούς όρους αναζήτησης ή αν πρέπει, τότε 
συμπεριλάβετε τους σε μια φράση με περισσότερο συγκεκριμένους όρους. 
Για παράδειγμα, ο όρος «βιβλίο» θα ήταν πολύ γενικός για αναζήτηση, ενώ 
στη φράση «δέσιμο βιβλίου» χρησιμοποιείται πιο συγκεκριμένα. 

 
 
 

 
 
Περιορισμοί: Μέσω του σταδίου της προετοιμασίας επιδιώκεται η δημιουργία 
κινήτρων στους επιμορφούμενους και η ανάπτυξη ενδιαφέροντος για τους 
διδακτικούς στόχους της δραστηριότητας. Ταυτόχρονα, λειτουργεί ως ένα 
είδος προκαταβολικού οργανωτή, προϊδεάζοντας τους επιμορφούμενους για  
όσα θα ακολουθήσουν, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα της ενεργοποίησης του 
δυναμικού τους, της ανάπτυξης εμπλοκής, ώστε να μεγιστοποιείται η απόδοση 
κατά τη διαδικασία της μάθησης. 

 
 
Επεκτάσεις: Ανάλογα με την εξοικείωση των ομάδων με τη χρήση του διαδικτύου 
και των Μηχανών Αναζήτησης,  είναι δυνατόν να δοθούν και πιο δύσκολα σενάρια 
αναζήτησης όπως για παράδειγμα: 
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• Αναζήτηση συγκεκριμένων ιστοσελίδων. 
• Αναζήτηση λογισμικού εγκατάστασης. 
• Αναζήτηση επιμορφωτικού υλικού σε μορφή pdf. 
• Αναζήτηση συγκεκριμένων αρχείων. 

 
 
Αξιολόγηση: 
Θα αξιολογηθεί η ευχέρεια στη χρήση των μηχανών αναζήτησης, και των μηχανών 
μετα-αναζήτησης, των πυλών αναζήτησης και των ψηφιακών αποθηκών 
μαθησιακού υλικού. Επίσης, θα εκτιμηθεί την ταχύτητα εύρεσης μιας 
συγκεκριμένης πληροφορίας, την σχετικότητα του πληροφοριακού υλικού με το 
ζητούμενο, καθώς και τη δυνατότητα αξιολόγησης του συγκεκριμένου υλικού από 
τον επιμορφούμενο. Δηλαδή, είναι σε θέση ο επιμορφούμενος να αντιληφεί εάν 
αυτό που βρήκε πληροί κάποια κριτήρια για την εργασία του; Ακόμη, ο 
επιμορφωτής θα πρέπει να συνεκτιμήσει την τυχόν πρωτοτυπία και κάθε τυχόν 
επέκταση της δραστηριότητας. Ο επιμορφωτής θα δώσει ανατροφοδότηση σε κάθε 
ομάδα στην αρχή του επόμενου μαθήματος 
 

Δραστηριότητα 2:  
 

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ FRONTPAGE ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ 
ΒΑΣΙΚΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟ  

• Παρουσίαση του λογισμικού Microsoft FrontPage 2003 
• Χρήση των βασικών εντολών και εργαλείων του προγράμματος 
• Περιγραφή του τρόπου δημιουργίας ιστοσελίδας 

Διάρκεια: 12 ώρες 
 
Διδακτικοί Στόχοι 
 

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι επιμορφούμενοι 
αναμένεται να: 

 Γνωρίζουν τις λειτουργίες και τις δυνατότητες του λογισμικού FrontPage. 

 Είναι εξοικειωμένοι με τα κυριότερα μενού και τα βασικά εργαλεία που 
διαθέτει το συγκεκριμένο λογισμικό.  

 Είναι σε θέση να εισάγουν κείμενο, εικόνες, γραφικά και συνδέσμους στις  
ιστοσελίδες που δημιουργούν. 

 Είναι σε θέση να δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη ιστοσελίδα 

 Να γνωρίζουν τα βήματα της δημιουργίας ιστοσελίδας με χρήση του 
προγράμματος FrontPage. 

 
 
Ρόλοι συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία 
 
Ρόλος Επιμορφωτή 
 
Κάνει μια εισαγωγή στο ρόλο και τη χρησιμότητα του FrontPage 
 

 Αναφέρει και επιδεικνύει τις λειτουργίες και δυνατότητες του FrontPage. 
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 Ζητά από τους επιμορφούμενους να εκκινήσουν το πρόγραμμα και να 
ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα βήματα για την ολοκλήρωση κάθε 
δραστηριότητας και κατ’επέκταση του σεναρίου. 

 Ζητά από τους επιμορφούμενους να κάνουν χρήση των βασικών εντολών 
επεξεργασίας και των βασικών εργαλείων. 

 Ζητά από τους επιμορφούμενους να δημιουργήσουν έναν πίνακα 

 Ζητά από τους επιμορφούμενους να εισάγουν μια εικόνα στην ιστοσελίδα 

 Ζητά από τους επιμορφούμενους να εισάγουν μια συλλογή εικόνων στην 
ιστοσελίδα 

 Ζητά από τους επιμορφούμενους να προσθέσουν αλληλεπιδραστικά κουμπιά 
στην ιστοσελίδα 

 Ζητά από τους επιμορφούμενους να προσθέσουν υπερσυνδέσμους στην 
ιστοσελίδα 

 Ζητά από τους επιμορφούμενους να προσθέσουν κουμπί upload στην 
ιστοσελίδα 

 Ζητά από τους επιμορφούμενους να ενσωματώσουν applet στην ιστοσελίδα 

 Ελέγχει αν έχει πραγματοποιηθεί με κατάλληλο τρόπο η προετοιμασία στη 
συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

 Παρέχει καθοδήγηση και επιμέρους οδηγίες, σύμφωνα με τον Πίνακα που 
ακολουθεί, για την αλλαγή του ονόματος των εικόνων των Windows, που 
βρίσκονται στον κατάλογο C:\Documents and Settings\All 
Users\Documents\My Pictures\Sample Pictures, έτσι ώστε να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στα επόμενα βήματα. 

 
 
Για να μην υπάρξει καμία περιπλοκή κατά τη δημοσίευση της 
ιστοσελίδας στο διαδίκτυο θα πρέπει στον κατάλογο  
C:\Documents and Settings\All Users\Documents\My 
Pictures\Sample Pictures να μετονομαστούν οι παρακάτω 
φωτογραφίες : 

Όνομα φωτογραφίας Μετονομασία σε 
Blue hills.jpg Pict1.jpg 
Sunset.jpg Pict2.jpg 
Water lilies.jpg Pict3.jpg 
Winter.jpg Pict4.jpg  

 
 
Για τη δραστηριότητα ο επιμορφωτής έχει στη διάθεσή του: 

 Έναν Η/Υ με σύνδεση στο τοπικό δίκτυο και στο Internet 

 το εγχειρίδιο του Επιμορφωτή. 

 

Ρόλος ομάδας επιμορφούμενων 
Στην εισαγωγική αυτή δραστηριότητα γίνεται η δημιουργία των ομάδων εργασίας 
και η γνωριμία των μελών των ομάδων μεταξύ τους. Επίσης καθορίζεται ο 
εκπρόσωπος επικοινωνίας της κάθε ομάδας με τον επιμορφωτή και με τις 
υπόλοιπες ομάδες εργασίας. 
 
Ρόλος μελών κάθε ομάδας 

Οι επιμορφούμενοι που αποτελούν την ομάδα αναλαμβάνουν συγκεκριμένους 
ρόλους, συγκεκριμένα: 
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Επιμορφούμενος Α: 1ος Αρχισυντάκτης - Εκπρόσωπος ομάδας  

Είναι ο επιμορφούμενος που έχει τη μεγαλύτερη εμπειρία στη χρήση του 
διαδικτύου και των υπολογιστών, γενικότερα. Είναι αυτός που διαθέτει ήδη κάποιο 
ισχυρό υπόβαθρο στη χρήση υπολογιστών, έχει αναζητήσει στο παρελθόν κάποια 
πληροφορία στο διαδίκτυο, γνωρίζει μερικές βασικές έννοιες γύρω από τις 
ιστοσελίδες και κατά συνέπεια δεν αισθάνεται άβολα με τα λογισμικά δημιουργίας 
ιστοσελίδων. Πιθανόν να γνωρίζει και τον τρόπο δημιουργίας ιστοσελίδων, καθώς 
και δημοσίευσης αυτών, όμως αυτό δεν είναι απαγορευτικό στοιχείο, διότι το 
συγκεκριμένο άτομο, εφόσον διαθέτει το επίπεδο γνώσεων και την ευχέρεια στη 
χρήση των υπολογιστών, δύναται να μάθει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τις 
βασικές λειτουργίες των λογισμικών δημιουργίας ιστοσελίδων και να βοηθήσει και 
τους συνεργάτες του να τις αποκτήσουν και αυτοί. Ο ρόλος του είναι να επιβλέπει 
τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, να τα κατευθύνει, να λύνει εύκολες απορίες και να 
συντονίζει τις προσπάθειες των άλλων μελών για να κατανοήσουν στο μέγιστο 
βαθμό τις δραστηριότητες. Ακόμη, συλλέγει τα τελικά παραδοτεά των άλλων 
μελών και προτείνει τυχόν διορθώσεις ή κάνει παρατηρήσεις, προκειμένου να 
βελτιστοποιηθεί το τελικό αποτέλεσμα της ομάδας.  

 
Επιμορφούμενος Β: 2ος συντάκτης  
Είναι ο επιμορφούμενος, ο οποίος έχει λιγότερη ευχέρεια στη χρήση του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου. Ενδεχομένως να έχει κάποια βασική 
κατάρτιση στη χρήση του υπολογιστή και των βασικών λειτουργιών του, όμως ο 
ρόλος του είναι να συμβουλεύεται τον εκπρόσωπο της ομάδας και να εκτελεί την 
δραστηριότητα που του ανατίθεται, προσπαθώντας να γίνει όσο πιο αυτόνομος, 
ώστε να μπορεί και ο ίδιος να επιδείξει τον τρόπο εργασίας του και στο τρίτο μέλος 
της ομάδας. 
 
Επιμορφούμενος Γ: 3ος συντάκτης 
Ο ρόλος του είναι παρόμοιος με το ρόλο του 2ου συντάκτη. 
 
Κάθε επιμορφούμενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 

 Έναν Η/Υ με πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. 

 Το λογισμικό Microsoft FrontPage 2003 και το εγχειρίδιο χρήσης του 

 Το εγχειρίδιο του επιμορφούμενου 

 
 

Σημαντική παρατήρηση για όλα τα βήματα:  

 
Οι επιμορφούμενοι θα πρέπει: 
 

Στο τέλος κάθε δραστηριότητας να πιέζουν το πλήκτρο  ή από το 
παράθυρο εργασιών να επιλέγουν File -> save ή Ctrl+S για αποθήκευση 
των αλλαγών 

 
 

Στο τέλος κάθε δραστηριότητας να πιέζουν το πλήκτρο  ή από το 
παράθυρο εργασιών να επιλέγουν  File -> Preview in Browser -> Default 
Browser for HTML Files ή F12 για προεπισκόπηση της ιστοσελίδας 

 
Επεκτάσεις:  
 
Ανάλογα με την εξοικείωση των ομάδων με τo λογισμικό FrontPage,  είναι δυνατόν 
να γίνουν και άλλες εργασίες, όπως για παράδειγμα: 

• Δημιουργία τοποθεσιών Web. 
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• Εργασίες με γραφικά, προσθήκη Εφέ γραφικών, σχεδιαγραμμάτων  
• Προσθήκη δυναμικών στοιχείων. 
• Κοινή χρήση πληροφοριών με άλλους χρήστες 
• Αυτοματοποίηση εργασιών και δυνατότα προγραμματισμού 
• Μακροεντολές. 
• Περιορισμός πρόσβασης σε μία τοποθεσία του FrontPage. 

 
Αξιολόγηση: 
 
Ο επιμορφωτής θα αξιολογήσει την πρόοδο της ολοκλήρωσης των βημάτων που 
απαιτούνται για την ορθή και πλήρη εκτέλεση της δραστηριότητας. Η ιστοσελίδα 
πρέπει να αξιολογηθεί με τη μέθοδο της προεπισκόπησης από τον Browser, όπως 
περιγράφεται παραπάνω, έτσι ώστε να διαπιστωθεί η ορθή λειτουργία των 
συστατικών της. Επίσης, ο επιμορφωτής θα πρέπει να συνεκτιμήσει την κάθε 
πιθανή πρωτοτυπία και κάθε πιθανή επέκταση της δραστηριότητας.  
 

Δραστηριότητα 3:  
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ NVU 

Παρουσίαση του λογισμικού NVU 
Χρήση των βασικών εντολών και εργαλείων. Περιγραφή του τρόπου 
δημιουργίας μιας ιστοσελίδας 

Διάρκεια: 6 ώρες 
 
Διδακτικοί Στόχοι 
Μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι επιμορφούμενοι 
αναμένεται να: 

 Γνωρίζουν τις λειτουργίες και τις δυνατότητες του λογισμικού NVU. 

 Είναι εξοικειωμένοι με τα κυριότερα μενού και τα βασικά εργαλεία του 
προγράμματος. 

 Γνωρίζουν πώς να εισάγουν κείμενο, εικόνες, γραφικά, συνδέσμους στην 
ιστοσελίδα τους. 

 Να γνωρίζουν πώς να δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη ιστοσελίδα και να 
κατανοήσουν τα βήματα της δημιουργίας μέσω του λογισμικού NVU. 

 

 

Ρόλος Επιμορφωτή 

 Αναφέρει και επιδεικνύει τις λειτουργίες και δυνατότητες του NVU. 

 Ζητά από τους επιμορφούμενους να ανοίξουν το πρόγραμμα και να 
ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα βήματα για τη δημιουργία της ιστοσελίδας. 

 Ζητά από τους επιμορφούμενους να κάνουν χρήση των βασικών εντολών 
επεξεργασίας και των βασικών εργαλείων.  

 Ζητά από τους επιμορφούμενους να δημιουργήσουν μια ιστοσελίδα 

 Ζητά από τους επιμορφούμενους να εισάγουν μια εικόνς 

 Ζητά από τους επιμορφούμενους να εισάγουν έναν υπερσύνδεσμο 

 Ελέγχει αν το βήμα της προετοιμασίας στη συγκεκριμένη δραστηριότητα 
έγινε σωστά. 
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Ρόλος ομάδας επιμορφούμενων 
Στην εισαγωγική αυτή δραστηριότητα γίνεται η γνωριμία των μελών των ομάδων 
μεταξύ τους. 
 
Ρόλος μελών κάθε ομάδας 

Οι επιμορφούμενοι που αποτελούν την ομάδα αναλαμβάνουν συγκεκριμένους 
ρόλους 

 

Επιμορφούμενος Α: 1ος Αρχισυντάκτης - Εκπρόσωπος ομάδας  

Είναι ο επιμορφούμενος που έχει τη μεγαλύτερη ευχέρεια στο χειρισμό του 
διαδικτύου και του προγράμματος ΝVU. 

Ο ρόλος του είναι να επιβλέπει τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, να τα κατευθύνει, 
να λύνει εύκολες απορίες και να συντονίζει τις προσπάθειες των άλλων μελών για 
να κατανοήσουν στο μέγιστο βαθμό τις δραστηριότητες. Ακόμη, συλλέγει τα τελικά 
παραδοτεά των άλλων μελών και προτείνει τυχόν διορθώσεις ή κάνει 
παρατηρήσεις, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί το τελικό αποτέλεσμα της ομάδας.  

 
Επιμορφούμενος Β: 2ος συντάκτης  
  
Ο ρόλος του είναι να εκτελεί τα βήματα της δραστηριότητας, προκειμένου να 
υλοποιήσει το έργο που του έχει ανατεθεί. Συμβουλεύεται τον εκπρόσωπο της 
ομάδας, προσπαθώντας να γίνει όσο πιο αυτόνομος, ώστε να μπορεί και ο ίδιος να 
επιδείξει τον τρόπο εργασίας του και στο τρίτο μέλος της ομάδας. 
 
Επιμορφούμενος Γ: 3ος συντάκτης  
Ο ρόλος του είναι παρόμοιος με το ρόλο του 2ου συντάκτη. 
 
Κάθε επιμορφούμενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 

 Έναν υπολογιστή με πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και το διαδίκτυο. 

 Το λογισμικό NVU V.1.0, το οποίο μπορεί να «κατεβάσει» κάποιος στον 
υπολογιστή του από την ακόλουθη τοποθεσία:  http://www.nvu.com  

 Το  εγχειρίδιο χρήσης του προγράμματος (NVU User Guide), το οποίο μπορεί 
κανείς να βρει στην ακόλουθη διεύθυνση: 
http://www.nvudev.org/guide/1.0PR/ 

 

Ο επιμορφούμενος Α έχει αυξημένες αρμοδιότητες σε σχέση με τα υπόλοιπα μέλη, 
ώστε να μπορεί να δώσει λύσεις σε τυχόν προβλήματα που προκύπτουν μέσα στην 
ομάδα. Επίσης, συντονίζει τη συζήτηση μέσα στην ομάδα, για να εξασφαλίσει την 
ποιότητα της εργασίας. 

 

Σημαντική παρατήρηση για όλα τα βήματα:  

 
 
Οι επιμορφούμενοι πρέπει: 
 

Ολοκληρώνοντας κάθε δραστηριότητα να πιέζουν το πλήκτρο save από τα βασικά 
πλήκτρα, ώστε να αποθηκεύουν τις διάφορες αλλαγές στην ιστοσελίδα τους. Κατά 
την πρώτη φορά που θα πιέσουν το πλήκτρο save θα τους ζητηθεί να δώσουν ένα 
όνομα στην ιστοσελίδα τους. Με αυτό το όνομα θα είναι σε θέση να εντοπίσουν 
την ιστοσελίδα τους. 
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Επεκτάσεις:  
Ανάλογα με την εξοικείωση των ομάδων με τo λογισμικό NVU,  είναι δυνατόν να 
γίνουν και άλλες εργασίες   όπως για παράδειγμα: 

• Δημιουργία τοποθεσιών Web. 
• Προσθήκη αλληλεπιδραστικών πλήκτρων. 
• Εργασίες με γραφικά, προσθήκη Εφέ γραφικών, σχεδιαγραμμάτων.  
• Προσθήκη δυναμικών στοιχείων. 
• Κοινή χρήση πληροφοριών με άλλους χρήστες. 

 

 
Αξιολόγηση: 
Ο επιμορφωτής θα αξιολογήσει την ορθή και πλήρη ολοκλήρωση των βημάτων 
που απαιτούνται για τη δημιουργία ιστοσελίδας καθώς και την ακριβή εφαρμογή 
της μεθοδολογίας εργασίας στο περιβάλλον του NVU. Το αποτέλεσμα της εργασίας 
θα πρέπει να αξιολογηθεί με τη βοήθεια της προεπισκόπησης από τον 
φυλλομετρητή, όπως περιγράφεται παραπάνω, έτσι ώστε να διαπιστωθεί η ορθή 
λειτουργία των συστατικών της. Επίσης, ο επιμορφωτής θα πρέπει να συνεκτιμήσει 
την τυχόν πρωτοτυπία και κάθε τυχόν επέκταση της δραστηριότητας. Ο 
επιμορφωτής θα δώσει ανατροφοδότηση σε κάθε ομάδα στην αρχή του επόμενου 
μαθήματος. 
 

Δραστηριότητα 4:  
 

ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ APPLETS ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥΣ  

ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 
Σύντομη παρουσίαση των Applets 
Αναζήτηση Applet συγκεκριμένου θέματος στο διαδίκτυο 
Αναζήτηση Applet συγκεκριμένου τομέα στο διαδίκτυο 
Ενσωμάτωση των συγκεκριμένων Applets σε ιστοσελίδα με χρήση 
κατάλληλου λογισμικού 

Διάρκεια: 6 ώρες 
 
Διδακτικοί Στόχοι 

 
Μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο επιμορφούμενος 

αναμένεται να: 
 

 Αντιλαμβάνεται και να αναγνωρίζει τη χρησιμότητα των Applets και του  
ελεύθερα διαθέσιμου λογισμικού. 

 Γνωρίζει τον τρόπο ενσωμάτωσης των Applets σε ιστοσελίδες και χρήσης του  
ελεύθερα διαθέσιμου λογισμικού. 

 Γνωρίζει τον τρόπο αναζήτησης ενός Applet συγκεκριμένου θέματος στο 
διαδίκτυο. 

 Γνωρίζει τον τρόπο αναζήτησης Applet συγκεκριμένου τομέα στο διαδίκτυο. 

 
Ρόλος Επιμορφωτή 
 
Ο επιμορφωτής κάνει μια εισαγωγή στη δραστηριότητα, αποσαφηνίζοντας τους 
διδακτικούς της στόχους και εξηγώντας το σενάριο. Δίνονται στους 
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επιμορφούμενους προφορικές οδηγίες, στις οποίες αναλύεται ο ρόλος του κάθε 
επιμορφούμενου καθώς και ο γενικότερος σκοπός της δραστηριότητας. 
Κάνει μια εισαγωγή και παρουσιάζει  τα διάφορα  Applets και τα διάφορα ελευθέρα 
προγράμματα προσομοίωσης. 
Παρέχει βοήθεια όταν προκύπτουν προβλήματα αναφορικά με τις αναζητήσεις των 
διαφόρων Applets και τα διαφόρων ελευθέρων προγραμμάτων προσομοίωσης στο 
διαδίκτυο. 
Αναφέρει και επιδεικνύει τους τρόπους  αναζήτησης Applet συγκεκριμένου θέματος 
στο διαδίκτυο . 

Ζητά από τους επιμορφούμενους να ανοίξουν τον φυλλομετρητή (browser) και να 
ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα βήματα για την αναζήτηση στα συγκεκριμένα 
σενάρια. 

Αναφέρει και επιδεικνύει τους τρόπους  αναζήτησης πολλών Applets 
συγκεκριμένου τομέα στο διαδίκτυο. 
Αξιολογεί κάθε ομάδα και παρέχει ανατροφοδότηση. 

 
Ρόλος ομάδας επιμορφούμενων 
Στην εισαγωγική αυτή δραστηριότητα γίνεται η γνωριμία των μελών των ομάδων 
μεταξύ τους. 
 
Ρόλος μελών κάθε ομάδας 

Οι επιμορφούμενοι που αποτελούν την ομάδα αναλαμβάνουν συγκεκριμένους 
ρόλους. 

 

Επιμορφούμενος Α: 1ος Αρχισυντάκτης - Εκπρόσωπος ομάδας  

Είναι ο επιμορφούμενος που έχει τη μεγαλύτερη ευχέρεια στο χειρισμό του 
διαδικτύου και γνωρίζει περισσότερα πράγματα γύρω από τα applets και το 
λογισμικό προσομοιώσεων στο διαδίκτυο. 

Κατά τη διαδικασία της εισαγωγής των applets στις ιστοσελίες αναλαμβάνει να 
βοηθήσει τα άλλα μέλη της ομάδας, αν αντιμετωπίζουν δυσκολίες.  

Έχει την υποχρέωση να λύνει εύκολες απορίες και να συντονίζει τις προσπάθειες 
των άλλων μελών για να κατανοήσουν στο μέγιστο βαθμό τις δραστηριότητες. 
Ακόμη, συλλέγει τα τελικά παραδοτεά των άλλων μελών και προτείνει τυχόν 
διορθώσεις ή κάνει παρατηρήσεις, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί το τελικό 
αποτέλεσμα της ομάδας.  

 
Επιμορφούμενος Β: 2ος συντάκτης  
  
Ο ρόλος του είναι να εκτελεί τα βήματα της δραστηριότητας, προκειμένου να 
υλοποιήσει το έργο που του έχει ανατεθεί. Συμβουλεύεται τον εκπρόσωπο της 
ομάδας, προσπαθώντας να γίνει όσο πιο αυτόνομος, ώστε να μπορεί και ο ίδιος να 
επιδείξει τον τρόπο εργασίας του και στο τρίτο μέλος της ομάδας. 
 
Επιμορφούμενος Γ: 3ος συντάκτης  
Ο ρόλος του είναι παρόμοιος με το ρόλο του 2ου συντάκτη. 
 
 
Επεκτάσεις: Ανάλογα με την εξοικείωση των μαθητών είναι δυνατόν να 
αναζητηθούν στο διαδίκτυο και άλλα είδη Applets ή άλλα είδη προγραμμάτων 
προσομοίωσης (simulation programs),  τα οποία εύκολα μπορούν να βρεθούν από 
τους καταλόγους που υπάρχουν στο βιβλίο του επιμορφούμενου. 
 
 
Αξιολόγηση: 
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Θα αξιολογηθεί η δυνατότητα  αξιοποίηση στη χρηση των Applets και τους 
τρόπους ενσωμάτωσής τους σε ιστοσελίδες. Η ιστοσελίδα πρέπει να αξιολογηθεί με 
τη μέθοδο της προεπισκόπησης από τον Browser όπως περιγράφεται παραπάνω, 
έτσι ώστε να διαπιστωθεί η ορθή λειτουργία των συστατικών της. Επίσης, θα 
συνεκτιμήσει την τυχόν πρωτοτυπία και κάθε τυχόν επέκταση της δραστηριότητας. 
Ο επιμορφωτής θα δώσει ανατροφοδότηση σε κάθε ομάδα στην αρχή του 
επόμενου μαθήματος. 

 
Στάδιο 4ο: Αξιολόγηση 
Ο επιμορφωτής προκειμένου να προχωρήσει στην αξιολόγηση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, έχει στη διάθεσή του τα εξής: 
� Τα σχέδια 
� Τα αποτελέσματα από τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις 
� Τη ορθότητα των επιλογών οι οποίες έγιναν ως προς το 4ο θέμα 
� Την αξιολόγηση η οποία έγινε από το σύνολο των επιμορφούμενων για το 4ο 
θέμα 
Στη συνέχεια, ο επιμορφωτής θα εξετάσει τα σχέδια ως προς την πληρότητα και 
την ορθότητα του σχεδιασμού. Επίσης, θα συνεκτιμήσει την τυχόν πρωτοτυπία 
και κάθε τυχόν επέκταση της δραστηριότητας. 
Τέλος, θα δώσει ανατροφοδότηση σε κάθε επιμορφούμενο στην αρχή του 
επόμενου μαθήματος. 
 

Δραστηριότητα 5:  
 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δημιουργία ελεύθερου προσωπικού χώρου στο διαδίκτυο για τη δημοσίευση 
ιστοσελίδας 

Παρουσίαση και δημοσίευση ιστοσελίδας μέσω FTP 

Δημοσίευση ιστοσελίδας μέσω της εσωτερικής εφαρμογής του προγράμματος 
FrontPage 

Δημοσίευση ιστοσελίδας μέσω της εσωτερικής εφαρμογής του προγράμματος NVU 

 
Διάρκεια: 6 ώρες 
 
Διδακτικοί Στόχοι 
Μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο επιμορφούμενος 
αναμένεται: 

 

 Να γνωρίζει τις βασικές έννοιες και όρους σχετικά με τη μεταφορά αρχείων 
και δεδομένων στο διαδίκτυο. 

 Να γνωρίζει τους τρόπους απόκτησης /δέσμευσης χώρου για τη φιλοξενία 
των ιστοσελίδων του στο διαδίκτυο – εδώ για τη δημοσίευση των 
ιστοσελίδων που αποτελούν την εφημερίδα. 

 Να γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας προγραμμάτων FTP. 

 Να γνωρίσει τους δυνατούς τρόπους δημοσίευσης ιστοσελίδων, αλλά και 
άλλων αρχείων στο διαδίκτυο. 

 
Ρόλος Επιμορφωτή 
 
Παρέχει βοήθεια όταν προκύπτουν προβλήματα κατά τη δημιουργία του χώρου στο 
διαδίκτυο που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημοσίευση της ιστοσελίδας. 
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Αποσαφηνίζει κάποιες βασικές έννοιες (ftp, binary mode, ascii, κανόνες 
ονοματοδοσίας αρχείων, μέγεθος αρχείων και ταχύτητα ανεβάσματος κ.λπ.) πριν 
προχωρήσει σε επίδειξη της διαδικασίας στους επιμορφούμενους.  
Αναφέρει και επιδεικνύει τις λειτουργίες και δυνατότητες του προγράμματος FTP-
Client, προσπαθώντας να αποφεύγονται πολλές τεχνικές λεπτομέρειες, που 
πιθανόν ξεφεύγουν από τα πλαίσια του σεμιναρίου. 

Ζητά από τους επιμορφούμενους να εκκινήσουν το πρόγραμμα και να 
ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα βήματα για τη δημοσίευση της ιστοσελίδας τους. 
Ελέγχει αν το βήμα της προετοιμασίας στη συγκεκριμένη δραστηριότητα έγινε 
σωστά. 
Κατά την πραγματοποίηση των εργασιών παρέχει βοήθεια σχετικά με τη χρήση των 
απαραίτητων λογισμικών. 
Αξιολογεί κάθε ομάδα και παρέχει ανατροφοδότηση. 
 
Ρόλος ομάδας επιμορφούμενων 
 
Ρόλος μελών κάθε ομάδας 
Οι επιμορφούμενοι που αποτελούν την ομάδα αναλαμβάνουν συγκεκριμένους 
ρόλους. 

Επιμορφούμενος Α: 1ος Αρχισυντάκτης - Εκπρόσωπος ομάδας  
Ο ρόλος του είναι να επιβλέπει τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, στην προσπάθεια 
τους να δημιουργήσουν τον προσωπικό χώρο στο διαδίκτυο και να ανεβάσουν τα 
αρχεία.  

Έχει την υποχρέωση να λύνει εύκολες απορίες και να συντονίζει τις προσπάθειες 
των άλλων μελών για να κατανοήσουν στο μέγιστο βαθμό τις δραστηριότητες. 
Ακόμη, συλλέγει τα τελικά παραδοτεά των άλλων μελών και προτείνει τυχόν 
διορθώσεις ή κάνει παρατηρήσεις, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί το τελικό 
αποτέλεσμα της ομάδας.  

 
Επιμορφούμενος Β: 2ος συντάκτης  
  
Ο ρόλος του είναι να εκτελεί τα βήματα της δραστηριότητας, προκειμένου να 
υλοποιήσει το έργο που του έχει ανατεθεί. Συμβουλεύεται τον εκπρόσωπο της 
ομάδας, προσπαθώντας να γίνει όσο πιο αυτόνομος, ώστε να μπορεί και ο ίδιος να 
επιδείξει τον τρόπο εργασίας του και στο τρίτο μέλος της ομάδας. 
 
Επιμορφούμενος Γ: 3ος συντάκτης  
Ο ρόλος του είναι παρόμοιος με το ρόλο του 2ου συντάκτη. 
 
Κάθε επιμορφούμενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 

 Έναν υπολογιστή με πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και το διαδίκτυο. 

 Το λογισμικό Frontpage 2003 και το εγχειρίδιο χρήσης του. 

 Το ελεύθερο λογισμικό NVU 

 Ένα FTP client Πρόγραμμα π.χ FTP LE 95 
(http://users.otenet.gr/users/instr/wsftple.htm) 

 
 

Ο επιμορφούμενος Α έχει αυξημένες αρμοδιότητες σε σχέση με τα υπόλοιπα μέλη, 
ώστε να μπορεί να δώσει λύσεις σε τυχόν προβλήματα που προκύπτουν μέσα στην 
ομάδα. Επίσης, συντονίζει τη συζήτηση μέσα στην ομάδα, για να εξασφαλίσει την 
ποιότητα της εργασίας. 
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Προσοχή στο Βήμα 1:  

 
Στο βιβλίο του επιμορφούμενου αναφέρεται ότι: «Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία 
αυτή θα σας σταλεί αυτόματα ένα E-mail επιβεβαίωσης στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση που δηλώσατε στο οποίο θα πρέπει να ακολουθήσετε το σύνδεσμο που 
εμπεριέχει την επιβεβαίωση της ιστοσελίδας σας». 
Πολλές φορές τα Web Hosts δε στέλνουν E-mail επιβεβαίωσης αλλά επιτρέπουν 
κανονικά τη χρήση του χώρου  τους μετά το Registration. 
 

 

Προσοχή στο Βήμα 3:  

 
Προσοχή στη μεταφορά : 
1. Η κεντρική σελίδα (αυτή που θα εμφανίζεται πρώτη) θα πρέπει να έχει όνομα 
index.html  
2. Να κάνουν τις μεταφορές σε κάθε κατάλογο ξεχωριστά. 
3. Να βεβαιωθούν  ότι η μεταφορά των αρχείων  είναι ρυθμισμένη να γίνεται σε 
BINARY MODE, ώστε να γίνει σωστά η μεταφορά των αρχείων εικόνας και ήχου και 
να μη δημιουργηθεί πρόβλημα. 

 
 

 
Αφού ολοκληρώσουν αυτό το βήμα με επιτυχία πρέπει να επιλέξουν 
όλα τα αρχεία στο Remote web Site (δεξιά στην οθόνη) και να 
πατήσουν το πλήκτρο Delete στο πληκτρολόγιο τους, έτσι ώστε να τα 
διαγράψουν και να προχωρήσουν στο  επόμενο βήμα. 

 
Επεκτάσεις:  
Ανάλογα με την εξοικείωση των μαθητών είναι δυνατόν η ιστοσελίδα που 
διαμορφώθηκε με το πρόγραμμα Frontpage στην ενότητα 1 να δημοσιευθεί μέσω 
της εσωτερικής εφαρμογής του προγράμματος NVU και αντίστοιχα η ιστοσελίδα 
που διαμορφώθηκε με το πρόγραμμα NVU στην ενότητα 2 να δημοσιευθεί μέσω 
της εσωτερικής εφαρμογής του προγράμματος Frontpage. 

 

Αξιολόγηση: 
Θα αξιολογηθεί η ορθότητα και η πληρότητα της διαδικασίας δημοσίευσης των  
ιστοσελίδων των επιμορφούμενων, η γνώση όλων των πιθανών τρόπων 
δημοσίευσης μιας ιστοσελίδας στο διαδίκτυο και ο βαθμός εξοικείωσής των 
επιμορφούμενων με τους παραπάνω τρόπους.  
Επίσης, θα αξιολογηθεί η ικανότητα έγκαιρης εκτελέσεως της όλης διαδικασίας, 
μέσα στα χρονικά πλαίσια που θέτει το πρόγραμμα του σεμιναρίου και η 
δυνατότητα πραγματοποίησης οικονομίας στον αριθμό των ενεργειών που 
πραγματοποιούν οι επιμορφούμενοι, εξηγώντας τους παράλληλα ότι είναι ένας 
παράγων ζωτικής σημασίας για την αποδοτικότητα του έργου τους, ιδιαίτερα σε 
περιπτώσεις μεγάλων και πολυάριθμων αρχείων.  
Ακόμη θα αξιολογηθεί πιθανή επέκταση της δραστηριότητας και η πραγματοποίηση 
της δημοσίευσης με περισσότερους τρόπους του ενός.  
Ο επιμορφωτής θα δώσει ανατροφοδότηση σε κάθε ομάδα στην αρχή του 
επόμενου μαθήματος. 
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