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δημιουργία απλών ιστοσελίδων. 

• Να μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά µέσω 
του διαδικτύου. 

• Να μπορούν να διαχειρίζονται απλό πολυµεσικό υλικό 
(εικόνα, ήχο). 

• Να μπορούν να αξιοποιήσουν πολυµεσικό υλικό για 
διδακτική χρήση.  

• Να μπορούν να επιλέγουν το κατάλληλο πολυμεσικό 
υλικό για µια συγκεκριμένη χρήση 

 

Κατάλογος προτεινόμενων λογισμικών και εργαλείων για την 
ενότητα   
 Γνωστικά Αντικείμενα*  

Λογισμικά 
Γλώσσα Ιστορία Μαθηματικά 

Μελέτη 
Περιβάλλοντος 

Φυσική 
Δημιουργικότητα 

Επεξεργασία 
Κειμένου Χ         
Λογιστικό Φύλλο     Χ Χ   
Βάση 
Δεδομένων   Χ Χ Χ   
Λογισμικό 
Παρουσίασης Χ Χ   Χ Χ 
Ψηφιακές 
Εγκυκλοπαίδειες Χ Χ Χ Χ Χ 
Λεξικά / Σώματα 
κειμένων Χ       Χ 
Ανάπτυξη 
Ιστοσελίδων 
(blogs) Χ Χ Χ Χ Χ 

*Η ένταξη των λογισμικών στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα είναι ενδεικτική   

 

2.2. Η επεξεργασία κειμένου (1 ώρα1) 
 
Στόχος της ενότητας 
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να χρησιμοποιούν ένα λογισμικό επεξεργασίας 
κειμένου για επεξεργασία, αναπαράσταση και επικοινωνία 
πληροφοριών προφορικού και γραπτού λόγου. Ειδικότερα οι 
εκπαιδευτικοί πρέπει να μπορούν να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες με λογισμικό επεξεργασίας κειμένου 

                                          

1 Αναφέρεται ενδεικτικά ο χρόνος που πρέπει να αφιερωθεί κατά την επιμορφωτική 
διαδικασία.  
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αφενός στο γνωστικό αντικείμενο της γλώσσας και αφετέρου στο 
πλαίσιο πρακτικών σύγχρονου γραμματισμού. 

 

Αναλυτική περιγραφή 
Ο επεξεργαστής κειμένου (π.χ. Microsoft Word ή OpenOffice Writer) είναι 
μια ειδική κατηγορία λογισμικού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή, 
τροποποίηση, σελιδοποίηση και επικοινωνία κειμένων σε ψηφιακή 
μορφή. Στο εννοιολογικό επίπεδο, η επεξεργασία κειμένου συνιστά μία 
νέα μέθοδο γραφής, η οποία είναι ποιοτικά διαφορετική από τη γραφή 
που λαμβάνει χώρα με χαρτί και μολύβι.  

Η επεξεργασία κειμένου, χάρη στις πολλαπλές λειτουργικές χρήσεις που 
διαθέτει, μπορεί επίσης να διασφαλίσει έναν εισαγωγικό ρόλο στην 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων που άπτονται της διαχείρισης μεγάλων 
ποσοτήτων πληροφορίας σε συνδυασμό με άλλα λογισμικά όπως είναι 
οι βάσεις δεδομένων και τα συστήματα υπερμέσων.  

Η επεξεργασία κειμένου χρησιμοποιείται πλέον στην πλειονότητα των 
σχολείων που διαθέτουν υπολογιστές. Από τη βιβλιογραφία φαίνεται ότι 
η χρήση της έχει ευρέως καθιερωθεί στα πλαίσια της ένταξης των ΤΠΕ 
στην εκπαίδευση. Τα τελευταία μάλιστα χρόνια είναι το λογισμικό με τη 
μεγαλύτερη χρήση, τουλάχιστον στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το 
αναλυτικό πρόγραμμα πληροφορικής που αφορά στην ελληνική 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εστιάζει σημαντικό μέρος 
του στη χρήση των επεξεργαστών κειμένου. Στο πλαίσιο αυτό, ο 
επεξεργαστής κειμένου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα ανοικτό και 
ευέλικτο εκπαιδευτικό εργαλείο, με το οποίο οι μαθητές μαθαίνουν να 
σκέφτονται πάνω στη δομή και το σκοπό της γλώσσας.  

H επεξεργασία κειμένου συνιστά μια δραστηριότητα που δεν 
περιλαμβάνει μόνο την έκδοση των γραπτών (με την πληροφορική 
έννοια) αλλά διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην οργάνωση των ιδεών 
και των επιχειρημάτων.  

O επεξεργαστής κειμένου μπορεί να επιφέρει νέες ανέσεις στην πρακτική 
πλευρά της γραφής απλουστεύοντας τις διορθώσεις, τις 
τροποποιήσεις, τη σελιδοποίηση, τις μετακινήσεις μερών, κλπ. Αντίθετα, 
όσον αφορά τη βασική δραστηριότητα της παραγωγής κειμένων, ο 
κειμενογράφος είναι δυνατόν να παρεμποδίσει το παιδί από κάθε 
πρότερη σκέψη και να το ωθήσει στο να αρχίσει αμέσως τη σύνταξη του 
κειμένου ή να το οδηγήσει στη σύγχυση ανάμεσα στο τελειωμένο κείμενο 
και στο κείμενο που χρειάζεται επιπλέον επεξεργασία και σελιδοποίηση.  

Οι δραστηριότητες που μπορούν να πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια 
επεξεργασίας κειμένου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (και καλύπτουν 



60 Χρήση βασικών εργαλείων Πληροφορικής 

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60-70 

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 

60 

κυρίως το γνωστικό αντικείμενο της γλώσσας) πρέπει να έχουν τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Κείμενα για μετασχηματισμό (κείμενα με ορθογραφικά και συντακτικά 
λάθη, παραλείψεις ή επαναλήψεις λέξεων).  

Κείμενα για μελέτη (κείμενα τα οποία πρέπει να αναδημιουργηθούν, 
αναλυθούν ή να γίνουν περιλήψεις). 

Σύνταξη κειμένων (δημιουργία νέων κειμένων, αναζήτηση και 
ενσωμάτωση υπαρχόντων κειμένων, μορφοποίηση, προσθήκη εικόνων 
και γραφικών, δημιουργική έκφραση). 

Χρήση των επεξεργαστών κειμένων για τη σχεδίαση, σύνθεση και 
δημιουργία πολυτροπικών εγγράφων (κείμενα, εικόνες, ήχοι, βίντεο) 
κάτω από το πρίσμα της παιδαγωγικής Freinet (χρήση του υπολογιστή 
ως σχολικού τυπογραφείου για την υλοποίηση σύνθετων σχεδίων 
εργασίας).   

 

2.3. Το λογισμικό παρουσίασης (1 ώρα) 
 
Στόχος της ενότητας 
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να χρησιμοποιούν ένα λογισμικό παρουσίασης 
για επεξεργασία, αναπαράσταση και επικοινωνία πολυτροπικών 
πληροφοριών (κείμενο, εικόνα, ήχος, βίντεο). Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί 
πρέπει να μπορούν να εφαρμόζουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες με 
λογισμικό παρουσίασης τόσο στο πλαίσιο πρακτικών οπτικού 
γραμματισμού όσο και εγκάρσια στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα 
(ανάπτυξη δημιουργικότητας στην πρώτη σχολική ηλικία, γλώσσα, 
κλπ.).   

 

Αναλυτική περιγραφή  
Ένα λογισμικό παρουσίασης (π.χ. Microsoft PowerPoint ή OpenOffice 
Impress) επιτρέπει να προετοιμάσουμε και να παρουσιάσουμε έγγραφα, 
γνωστά ως «προβολές παρουσίασης», τα οποία μπορεί να 
περιλαμβάνουν κείμενα, εικόνες, βίντεο και ήχο. Πρόκειται για εργαλεία, 
αρκετά απλά ως προς τη χρήση, που επιτρέπουν να διαμορφώσουμε 
γρήγορα πολυμεσικές (με χρήση πολλαπλών μορφών πληροφορίας) ή 
και υπερμεσικές (με χρήση κόμβων και υπερσυνδέσμων) παρουσιάσεις 
(οι έννοιες των πολυμέσων και των υπερμέσων αναλύονται σε επόμενη 
ενότητα). Δεδομένης της ευκολίας χειρισμού και εκμάθησής τους, αυτά 
τα εργαλεία χρησιμοποιούνται ευρέως για προφορικές παρουσιάσεις 
απευθυνόμενες σε μια τάξη ή γενικότερα σε ένα ακροατήριο. Η χρήση 
τους είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στο πανεπιστημιακό επίπεδο για την 
υποστήριξη διαφόρων μαθημάτων, στο πλαίσιο επομένως μιας 
παιδαγωγικής μετάδοσης της γνώσης. Σταδιακά, η χρήση των 




