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Φ.Α. και αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Νέο Σχολείο

• Στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για τη Φ.Α. στο νέο σχολείο ,η χρήση 

των ΤΠΕ αποτελεί απαραίτητη δεξιότητα των μαθητών. Γούδας Μ., 

Θεοδοσίου Α., Θεοδωράκης Ι., Κολοβελώνης Α., Κοσμίδου Ε., Μυλώσης Δ., . 

Πατσιάουρας Α. (2015).

• Ο τεχνολογικός εγγραμματισμός συνιστά μια  

δεξιότητα και για τους εκπαιδευτικούς Φ.Α. ώστε 

να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία τους και να 

αυξήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών(Δανιά Α., 

2017)

• Χρήση ΤΠΕ:  κινητοποίηση των μαθητών , 

αύξηση  κινήτρων συμμετοχής τους, αλλαγή 

συμπεριφοράς και πεποιθήσεων (Legrain et al., 

2015).

• Επίκεντρο ο μαθητής, καινοτομία, χρήση ψηφιακών μέσων



Σκοπός του μαθήματος

• Χρήση σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης ως ενός

εναλλακτικού και καινοτόμου τρόπου διδασκαλίας.

• Ανάπτυξη και βελτίωση δεξιοτήτων 21ου αιώνα. 4c’s ( creativity,

collaboration, critical thinking, communication).

• Μπορεί να διερευνηθεί η αλλαγή των στάσεων και πεποιθήσεων

των εφήβων μαθητών ως προς τη δια βίου άσκηση για ποιότητα

ζωής με τη χρήση ΤΠΕ.
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ΣTOXOI

Συναισθηματικοί στόχοι
• Κριτική σκέψη, 

δημιουργικότητα , συνεργασία

• Θετική στάση προς τη δια βίου 

άσκηση

• Τρόποι βελτίωσης της 

ποιότητας ζωής

• Δια βίου άσκηση ως

• ευχάριστη εμπειρία

Βελτίωση ψηφιακού 

γραμματισμού
• Βελτίωση δεξιοτήτων στις 

ΤΠΕ

• Χρήση λογισμικών και 

εφαρμογών στις 

παρουσιάσεις

Γνωστικοί στόχοι

• Κατανόηση περιεχομένου των 
όρων: δια βίου άσκηση, 
ποιότητα ζωής
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1η διδακτική ώρα

Μάθημα στο webex με χρήση online 

εφαρμογών

• Αφόρμηση: Ποιότητα ζωής video από ΕΕ 

(https://youtu.be/ZaErVfYnPJQ).

• Χρήση της εφαρμογής thinglink για την παρουσίαση 

θεμάτων

• https://www.thinglink.com/scene/13903494984121712

67?editor-closed

• Καταιγισμός ιδεών με χρήση της εφαρμογής 

answergarden

• https://answergarden.ch/1531585
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https://youtu.be/ZaErVfYnPJQ
https://www.thinglink.com/scene/1390349498412171267?editor-closed
https://answergarden.ch/1531585
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Gamification με τη χρήση της εφαρμογής kahoot
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2η διδακτική ώρα

• Χωρισμός του τμήματος σε ομάδες στο 

webex

• Χρήση του διαδραστικού παιχνιδιού 

γνώσεων:  «Άσκηση και καλή υγεία»

• http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10

743

• Poll στο webex

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10743


Χρησιμοποιούμε πάντα:

Δωρεάν εφαρμογές 

Υποστήριξη  όλων των λειτουργικών

Χρησιμοποιούμε τo ThingLink για να βελτιώσουμε τις εικόνες και τα 

βίντεο με πρόσθετες πληροφορίες και συνδέσμους. (Εικόνες, βίντεο, 

ιστοσελίδες)

https://www.thinglink.com

Social media

Ενσωμάτωση σε blog 
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Εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν στο μάθημα

http://thinglinkblog.com/
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Σας ευχαριστώ 


