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(με εικόνες, ήχους, κίνηση και βίντεο) σε αντίθεση με την παραδοσιακή 
εκπαίδευση που χαρακτηρίζεται από το λογοκεντρισμό και την έμφαση 
που προσδίδει στο γραπτό και τον προφορικό λόγο.  

 

2.4. Το λογιστικό φύλλο (1 ώρα) 
 
Στόχος της ενότητας 
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να χρησιμοποιούν ένα λογισμικό για 
υπολογιστικά φύλλα για επεξεργασία, αναπαράσταση και επικοινωνία 
αριθμητικών (η γενικότερα ποσοτικών) δεδομένων. Ειδικότερα οι 
εκπαιδευτικοί πρέπει να μπορούν να εφαρμόζουν εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες με λογισμικό λογιστικού φύλλου στο πλαίσιο των 
μαθηματικών (για μαθηματική μοντελοποίηση), της μελέτης 
περιβάλλοντος και των φυσικών επιστημών (ως εργαλείο 
αναπαράστασης και μοντελοποίησης δεδομένων).   

 
Αναλυτική περιγραφή  
Τα υπολογιστικά φύλλα (spreadsheets) ή φύλλα εργασίας είναι 
εφαρμογές λογισμικού που έχουν ως αντικείμενο την οργάνωση, την 
επεξεργασία και την παρουσίαση αριθμητικών, κατά κανόνα, 
δεδομένων. Συνιστούν επομένως ένα σχετικά εύχρηστο τρόπο για 
υπολογιστική μοντελοποίηση δεδομένων και πληροφοριών. Βασικά 
λογισμικά αυτής της κατηγορίας είναι το Microsoft Excel και το 
OpenOffice Calc.  

Ένα υπολογιστικό μοντέλο περιέχει δεδομένα και κανόνες επεξεργασίας. 
Με άλλα λόγια, η χρήση ενός υπολογιστικού φύλλου δίνει έμφαση στον 
τρόπο υπολογισμού και όχι στα ίδια τα δεδομένα. Οι κανόνες 
προσδιορίζουν και ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο το υπολογιστικό 
μοντέλο λειτουργεί. Ο χρήστης του λογιστικού φύλλου μπορεί να 
διατυπώσει υποθέσεις και να τις ελέγξει με τη εισαγωγή δεδομένων ή 
τροποποιώντας τα ήδη υπάρχοντα δεδομένα.  

Τα λογιστικά φύλλα βρίσκουν σημαντικές εφαρμογές που αφορούν 
λογιστική διαχείριση στοιχείων και παρουσίαση με μορφή πινάκων και 
γραφημάτων των στοιχείων αυτών αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
με ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο στο εκπαιδευτικό σύστημα, τόσο 
όσον αφορά τη μαθησιακή διαδικασία όσο και τη διαχείριση του 
σχολείου. 

Τα σύγχρονα λογιστικά φύλλα έχουν ενσωματωμένες πολλές 
συναρτήσεις που χειρίζονται διάφορες μορφές δεδομένων. Ενώ στην 
αρχή δημιουργήθηκαν για τη διεξαγωγή αριθμητικών υπολογισμών σε 
εκτεταμένο πλήθος αριθμητικών στοιχείων, πολύ γρήγορα 
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ενσωμάτωσαν τεχνικές χειρισμού και στοιχείων άλλης φύσης: κείμενα, 
ημερομηνίες, ποσοστά, νομισματικά δεδομένα, κλπ.  

Οι ενσωματωμένες συναρτήσεις αφορούν όλες τις βασικές μαθηματικές 
και στατιστικές συναρτήσεις, συναρτήσεις που χειρίζονται ημερομηνίες, 
οικονομικές συναρτήσεις, συναρτήσεις αναζήτησης στοιχείων (όπως σε 
μια Βάση Δεδομένων) καθώς και λογικές συναρτήσεις. Ο χρήστης έχει 
επίσης τη δυνατότητα να δημιουργήσει τους δικούς του τύπους 
υπολογισμού (τις δικές του δηλαδή συναρτήσεις). 

Βασικό ρόλο στην εκμάθηση και την αποτελεσματική χρήση ενός 
λογιστικού φύλλου παίζει η έννοια της Συνάρτησης. Μια συνάρτηση, 
στο πλαίσιο αυτό, είναι ένας τύπος που περιγράφει τη σχέση ανάμεσα 
σε μεγέθη και, συνεπώς, ένας τρόπος επεξεργασίας δεδομένων στο 
περιβάλλον ενός λογιστικού φύλλου. 

Το λογιστικό φύλλο έχει ως αρχή λειτουργίας την εστίαση στις πράξεις 
που γίνονται στα δεδομένα και όχι στα ίδια τα δεδομένα. Τα δεδομένα 
μπορούν να αλλάξουν αν το θελήσει ο χρήστης. Οι πράξεις στα 
δεδομένα ορίζονται από το χρήστη, που τότε δημιουργεί τύπους ή 
χρησιμοποιεί τις ενσωματωμένες συναρτήσεις.  

Τα λογιστικά φύλλα συνιστούν ένα ισχυρό εργαλείο για τη δημιουργία 
ποσοτικών υπολογιστικών μοντέλων. Με τη βοήθεια των μοντέλων ο 
χρήστης δημιουργεί σενάρια και στη συνέχεια τα προσομοιώνει. Το 
λογιστικό φύλλο στην περίπτωση αυτή γίνεται ένα πολύτιμο εργαλείο 
στη λήψη αποφάσεων (decision making).  

Τα υπολογιστικά φύλλα είναι πολύ χρήσιμα για διερεύνηση, ανάλυση και 
συζήτηση πάνω σε δεδομένα που έχουν διάφορες προεκτάσεις, τόσο 
μαθησιακές όσο και διδακτικές, όπως μαθηματικής μοντελοποίησης και 
αναπαράστασης, και προσομοιώσεις διαφόρων φαινομένων. Κατά 
συνέπεια, τα υπολογιστικά φύλλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
γνωστικά εργαλεία.  

Οι δραστηριότητες που μπορούν να πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια 
λογιστικών φύλλων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (και καλύπτουν 
κυρίως το γνωστικό αντικείμενο των μαθηματικών παρότι μπορούν 
επίσης να χρησιμοποιηθούν στις φυσικές επιστήμες, στη μελέτη 
περιβάλλοντος αλλά και σε διαθεματικού τύπου δραστηριότητες ) πρέπει 
να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Να αφορούν τη λύση συγκεκριμένων πραγματικών προβλημάτων  

• Να προσεγγίζουν το πρόβλημα μέσω εκτιμήσεων και στη συνέχεια να 
ανατρέχουν σε υπολογισμούς  

• Να προωθούν προβλέψεις βασισμένες πάνω στα αρχικά δεδομένα 
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• Να εστιάζουν στην εργασία με γραφήματα (παρατήρηση της 
μορφής, διάβασμα των τιμών, περιγραφή και συσχέτιση μεταβλητών, 
πρόβλεψη νέων δεδομένων) 

• Να προάγουν την εργασία πάνω σε απλές στατιστικές αναλύσεις 
δεδομένων με τη βοήθεια τύπων και γραφημάτων  

• Να προσεγγίζουν τις έννοιες των εξισώσεων, των συναρτήσεων, των 
μαθηματικών και των λογικών τύπων και των σχέσεων 

• Να εστιάζουν στην ανακάλυψη ιδιοτήτων 

• Να εστιάζουν στην ανακάλυψη κανονικοτήτων και στην οικοδόμηση 
κανόνων 

• Να προωθούν την ανακάλυψη μαθηματικών ή λογικών μοντέλων και 
να τα χρησιμοποιούν ως εργαλεία διερεύνησης.  

 

2.5. Το λογισμικό ζωγραφικής και επεξεργασίας εικόνας και 
γραφικών (1 ώρα) 

 

Στόχος της ενότητας 
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να χρησιμοποιούν ένα λογισμικό ζωγραφικής και 
επεξεργασίας εικόνας για επεξεργασία, αναπαράσταση και επικοινωνία 
εικόνων και οπτικών γενικότερα αναπαραστάσεων. Ειδικότερα οι 
εκπαιδευτικοί πρέπει να μπορούν να εφαρμόζουν εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες με λογισμικό ζωγραφικής και επεξεργασίας εικόνας 
κυρίως στο πλαίσιο δραστηριοτήτων ανάπτυξης της δημιουργικότητας 
για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.  

 
Αναλυτική περιγραφή  
H ψηφιακή εικόνα που παράγεται από υπολογιστές αφενός διευρύνει το 
πεδίο του ορατού, όπως είχε γίνει και παλιότερα με το τηλεσκόπιο, το 
μικροσκόπιο και τις ακτίνες X και αφετέρου συνιστά ένα νέο μέσο 
δημιουργικής έκφρασης τόσο για τα παιδιά όσο και για τους εφήβους ή 
τους ενήλικες. Μια ψηφιακή εικόνα δεν αναφέρεται πλέον πάντα σε ένα 
προϋπάρχον αντικείμενο και δεν σχετίζεται πάντα με αντικείμενα της 
πραγματικής αντίληψης. H εικόνα - μια φωτογραφία, ένα σχέδιο, ένα 
κομμάτι από φιλμ, από τη στιγμή που ψηφιοποιηθεί μπορεί να 
αποτελέσει εκ νέου αντικείμενο επεξεργασίας, να μετατραπεί κατά 
βούληση, γιατί κάθε παράμετρος που αφορά το χρώμα, τις διαστάσεις, 
τη φόρμα, συνιστά αντικείμενο ξεχωριστής επεξεργασίας.  

Είναι προφανές ότι η εμφάνιση εικόνων που παράγονται από μηχανές 
όπως η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, η βιντεοκάμερα καθώς και οι 
υπολογιστές οδήγησε σε ένα κίνημα ένταξής τους στα διάφορα 




