
ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ
στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση



Τι χρειαζόμαστε…

 Μαθητικά Netbook
 Αίθουσα με βιντεοπροβολέα
 Ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο
 Ψηφιακά φύλλα εργασίας
 Κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά



Διαδικτυακή ομάδα
Χρήση του διαδικτύου ως εργαλείο υλοποίησης 

ψηφιακής τάξης



Ας φτιάξουμε μια διαδικτυακή 
ομάδα…

Η διαδικτυακή ομάδα προσφέρει:

 Αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών – καθηγητών
 Διαδραστικότητα
 Εξωσχολική δραστηριότητα
 Ανάπτυξη κριτικής σκέψης
 Ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ και                        
διαδικτύου
 Διαθεματικότητα



Βήμα 1ο

 Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί έναν 
λογαριασμό Gmail για καθαρά 
εκπαιδευτική χρήση.

 Ας δημιουργήσουμε έναν…

http://www.google.gr/�


Βήμα 2ο

 Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί μια 
διαδικτυακή ομάδα (Google Group) με τον 
λογαριασμό Gmail που διαθέτει.

 Αυτόματα γίνεται ο Ιδιοκτήτης της ομάδας 
με δυνατότητες διαχειριστή 
(Administrator)

 Ας δημιουργήσουμε μία…

http://www.google.gr/�


Βήμα 3ο

 Ο κάθε μαθητής δημιουργεί το δικό του 
λογαριασμό Gmail σύμφωνα με το βήμα 1.

 Απαιτούνται τουλάχιστον 2 διδακτικές 
ώρες.

 Συμβολή της πληροφορικής…



Βήμα 4ο

 Ο εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές να 
γίνουν μέλη της ομάδας και οι μαθητές 
αποδέχονται την πρόσκληση.

http://www.google.gr/�


Βήμα 5ο

 Κάνουμε κάποιες απαραίτητες ρυθμίσεις…

http://groups.google.gr/group/gym_kopanos_a_class/manage_access?hl=el�




Τι γίνεται σε μια διαδικτυακή 
ομάδα…;

 Ανοίγονται συζητήσεις που αφορούν το μάθημα και όχι μόνο.
 Δίνονται από τον εκπαιδευτικό ερωτήματα κρίσεως, αποτελέσματα 

διαγωνισμάτων και ασκήσεις προς επίλυση.
 Στα αρχεία της ομάδας μπορεί ο καθένας να «ανεβάσει» 

εκπαιδευτικό υλικό (εργασίες, ασκήσεις, ερωτήσεις, εκπαιδευτικά 
προγράμματα, ψηφιακά τεστ κ.α.) καθώς επίσης φωτογραφίες και 
βίντεο από μαθητικές εκδηλώσεις. (Από Φεβρουάριο του 2011 τα 
αρχεία της ομάδας θα υποστηρίζονται μέσω GoogleDocs).

 Μπορούν να δοθούν άμεσα επεξηγήσεις από τον εκπαιδευτικό σε 
διάφορες απορίες σε ώρες εκτός μαθήματος.

 Ο εκπαιδευτικός (Administrator) ΕΛΕΓΧΕΙ την ομάδα. Είναι ο 
μόνος που μπορεί να ΔΙΑΓΡΑΨΕΙ.



Περιήγηση σε μια διαδικτυακή 
ομάδα…

http://groups.google.gr/group/gym_kopanos_a_class?hl=el�


Το ψηφιακό μάθημα
Χρήση του μαθητικού netbook στην καθημερινή 

μαθησιακή διαδικασία



ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ   

ΓΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ
(ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ)

Το ψηφιακό μάθημα στηρίζεται 
στις αρχές του εποικοδομητισμού.



Τα εργαλεία του ψηφιακού  
καθημερινού μαθήματος…

 Το ψηφιακό φύλλο εργασίας του 
μαθήματος.

 Διαδίκτυο.
 Λογισμικά του μαθήματος.
 Το λογισμικό Hot Potatoes ως εργαλείο 

ψηφιακών ασκήσεων.
 Το βοηθητικό πρόγραμμα «ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ» 

ως εργαλείο επίλυσης ασκήσεων του 
σχολικού βιβλίου.



Το ψηφιακό φύλλο εργασίας…



Το εργαλείο «Hot Potatoes»



Το εργαλείο «ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ»



Το εργαλείο «ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ»




Σας ευχαριστώ για την 
προσοχή σας.

«Υλοποίηση ψηφιακής τάξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση»
Κοτζαμπάσης Γεώργιος

Διαδικτυακός τόπος: www.kotz.gr
2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2010 


	ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ
	Τι χρειαζόμαστε…
	Διαδικτυακή ομάδα
	Ας φτιάξουμε μια διαδικτυακή ομάδα…
	Βήμα 1ο 
	Βήμα 2ο 
	Βήμα 3ο 
	Βήμα 4ο 
	Βήμα 5ο 
	Slide Number 10
	Τι γίνεται σε μια διαδικτυακή ομάδα…;
	Περιήγηση σε μια διαδικτυακή ομάδα…
	Το ψηφιακό μάθημα
	Το ψηφιακό μάθημα στηρίζεται στις αρχές του εποικοδομητισμού.
	Τα εργαλεία του ψηφιακού  καθημερινού μαθήματος…
	Το ψηφιακό φύλλο εργασίας…
	Το εργαλείο «Hot Potatoes»
	Το εργαλείο «ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ»
	Το εργαλείο «ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ»
	Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

