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Περίληψη 

Το παρόν σχέδιο μαθήματος, έχει σαν αντικείμενο τη διδασκαλία των αλμάτων στον Κλασικό Αθλητισμό, ο οποίος αποτελεί βασικό διδακτικό 
αντικείμενο της ύλης των τριών τάξεων του Γυμνασίου, σύμφωνα με τα αντίστοιχα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, στο μάθημα της Φυσικής 

Αγωγής (ΦΑ). Υλοποιείται εξ ολοκλήρου ψηφιακά και εκτελείται σε Πληροφοριακό Σύστημα αποτελούμενο από το Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης 

(ΣΔΜ) LAMS. Για την επίτευξη του γενικότερου σκοπού, που είναι η ενίσχυση της παρακίνησης των μαθητών για την ενασχόλησή τους με τον 
αθλητισμό, χρησιμοποιείται μια ακολουθία  μαθητοκεντρικών δραστηριοτήτων οι οποίες περιλαμβάνουν ενεργές παρουσιάσεις, βίντεο, μικρές 

έρευνες, ψηφοφορίες, ιστοσελίδες, τίθενται θέματα για προβληματισμό και συζήτηση και προτείνονται δραστηριότητες για τη σύνδεση της 

διδασκαλίας με τον πραγματικό κόσμο. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του σχεδίου μαθήματος, έδειξαν την επίτευξη των στόχων στον 
γνωστικό, συναισθηματικό και κοινωνικό τομέα. 

Λέξεις κλειδιά:σχέδιο μαθήματος στη φυσική αγωγή, φυσική αγωγή και ΤΠΕ,LAMS.  

Α. Εισαγωγή 

Οι εξελίξεις στην τεχνολογία, ήταν πάντα στο επίκεντρο της προσοχής της εκπαιδευτικής κοινότητας, η οποία ψάχνει και ερευνά 

τρόπους για βελτιωμένες και αποτελεσματικότερες διδασκαλίες. Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), 

ενσωματώνονται πλέον στα αναλυτικά προγράμματα των αναπτυγμένων χωρών (Εμβαλωτής, 2001). Στο εκπαιδευτικό σύστημα της 

Ελλάδας τα τελευταία χρόνια, οι ΤΠΕ εντάσσονται στα περισσότερα μαθήματα της Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης, μέσω της 

επιμόρφωσης Β’ επιπέδου των εκπαιδευτικών, που προσφέρει το Υπουργείο Παιδείας  (ΥΠοΠαιΘ, 2007). 

Η Φυσική Αγωγή (ΦΑ) δεν περιλαμβάνεται στην επιμόρφωση Β’ επιπέδου, ενώ η χρήση των πολυμέσων στο μάθημα, είναι σχετικά 

περιορισμένη (Σίσκος & Αντωνίου, 2006). Και ενώ η βιβλιογραφική έρευνα δείχνει αρκετές εργασίες με θέμα τη χρήση των ΤΠΕ 

και την επίδρασή τους στη ΦΑ, υπάρχουν ελάχιστες ολοκληρωμένες διδασκαλίες οι οποίες εντάσσουν τις νέες τεχνολογίες ως ένα 

από τα κύρια εργαλεία μάθησης.  

Το σχέδιο μαθήματος που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία, υλοποιεί ένα μαθησιακό σενάριο  χρησιμοποιώντας αποκλειστικά 

τις ΤΠΕ, δημιουργώντας ένα ψηφιακό μάθημα, το οποίο εκτελείται σε Εκπαιδευτικό Πληροφοριακό Σύστημα σχεδιασμένο γι αυτόν 

το σκοπό. 

Α1.  Γενικά χαρακτηριστικά 

Το παρόν Σχέδιο Διδασκαλίας, έχει ως διδακτικό αντικείμενο τα τέσσερα άλματα, το άλμα σε μήκος, το άλμα τριπλούν, το άλμα σε 

ύψος και το άλμα επί κοντώ, στην ενότητα του Κλασικού Αθλητισμού. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνεται στα αναλυτικά 

προγράμματα του μαθήματος της ΦΑ, των τριών τάξεων του Γυμνασίου, στις οποίες απευθύνεται και μπορεί να εφαρμοστεί.  

Μέσα από μια ακολουθία εποικοδομηστικών δραστηριοτήτων, οι μαθητές γνωρίζουν την τεχνική των αλμάτων, τους βασικούς 

κανονισμούς, τις εγκαταστάσεις και την υλικοτεχνική υποδομή που χρειάζεται για την διεξαγωγή τους. Παράλληλα, τίθενται 

ερωτήματα προς έρευνα, μπαίνουν θέματα για προβληματισμό και συζήτηση, όπως το ήθος στον αθλητισμό, δίνεται η δυνατότητα 

στους μαθητές να αξιολογήσουν τη διδασκαλία και να διατυπώσουν τυχόν απορίες και να κάνουν προτάσεις. Με την 

αυτοαξιολόγηση, τους δίνεται η ευκαιρία να ελέγξουν τις γνώσεις τους και να συμπληρώσουν τα όποια κενά, ενώ προτείνονται και 

δραστηριότητες για σύνδεση του μαθήματος με τον πραγματικό κόσμο. 

 Το σχέδιο μαθήματος, διαφοροποιείται σε σχέση με ένα παραδοσιακό σχέδιο διδασκαλίας, στο γεγονός ότι σχεδιάστηκε και 

υλοποιήθηκε εξ’ ολοκλήρου στο Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS). Δεν αποτελεί μόνο την περιγραφή 

μιας διδασκαλίας, αλλά εκτελείται, αποτελώντας μια πλήρως λειτουργική διδασκαλία. Μπορεί να εκτελεστεί σύγχρονα, με παρόντα 

τον εκπαιδευτικό, αλλά και ασύγχρονα, αφού προσφέρεται μέσω Διαδικτύου, ενώ μία διδακτική ώρα είναι αρκετή για την 

υλοποίησή του. 
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Το LAMS, είναι ένα Ελεύθερο Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα, το οποίο παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία για το σχεδιασμό, διαχείριση 

και διανομή μέσω Διαδικτύου, ακολουθιών συνεργατικών δραστηριοτήτων μάθησης, χωρίς να αποκλείει και ατομικές προσεγγίσεις. 

Μέσα από ένα γραφικό περιβάλλον εύκολο στη χρήση, ο εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει σχέδια μαθήματος, με τη μορφή 

διαγράμματος ροής των δραστηριοτήτων. Παρέχει εργαλεία επικοινωνίας και εποπτείας, μπορεί να ενσωματώσει πόρους και να 

παρουσιάσει πληροφορίες σε διάφορες μορφές, προσφέρει εργαλεία έρευνας και αξιολόγησης, ενώ μπορεί να λειτουργήσει 

αυτόνομα ή  σε συνεργασία με άλλα ΣΔΜ. Το περιβάλλον εργασίας του LAMS(Εικόνα 1) χρησιμοποιεί εκτεταμένα την τεχνική 

‘σύρε κι άσε’ (drag&drop) και αφού δημιουργηθεί το αρχικό σχέδιο μαθήματος, στη συνέχεια μπορεί ο εκπαιδευτικός να ‘γεμίσει’ 

κάθε δραστηριότητα με υλικό. Αλλαγές στη ροή του σχεδίου μαθήματος, όπως και προσθαφαίρεση υλικού και δραστηριοτήτων, 

μπορούν να γίνουν και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του σχεδίου. Από τα παραπάνω προκύπτει και η έμφαση που δίνεται στην 

αλληλεπίδραση μαθητή – καθηγητή, γεγονός που διαφοροποιεί το LAMS από άλλα ΣΔΜ, τα περισσότερα από τα οποία δίνουν 

έμφαση στο περιεχόμενο (Παπαδάκης, 2010). 

 

Εικόνα 1: Το περιβάλλον συγγραφής μαθησιακών ακολουθιών του LAMS 

Τα σχέδια μαθήματος και οι διδασκαλίες που υλοποιούνται με το LAMS, μπορούν να εξαχθούν σε ένα αρχείο zip το οποίο 

περιλαμβάνει όλους τους πόρους, καθιστώντας εύκολη τη μεταφορά και διανομή τους. 

ToLAMS είναι ήδη εγκατεστημένο και προσφέρεται στην εκπαιδευτική κοινότητα μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου 

(ΥΠοΠαιΘ, 2015). 

Α2. Σκοπός - Στόχοι 

Ο σκοπός του σχεδίου μαθήματος, είναι η αύξηση της παρακίνησης των μαθητών για ενασχόληση με τον αθλητισμό και το μάθημα 

της ΦΑ, μέσα από την επαφή των μαθητών με τα 4 άλματα του Κλασικού Αθλητισμού. Μπορεί δε να επιτευχτεί, μέσα από την 

υλοποίηση των παρακάτω διδακτικών στόχων: 

Γνωστικοί: Να μπορούν οι μαθητές να περιγράφουν τη βασική τεχνική και να ξεχωρίζουν τις διάφορες φάσεις των αλμάτων. Να 

μάθουν τους βασικούς κανονισμούς διεξαγωγής των αθλημάτων. Να ξεχωρίζουν τις εγκαταστάσεις και την υποδομή που χρειάζεται 

το κάθε αγώνισμα. Να αποκτήσουν αίσθηση των επιδόσεων στον πραγματικό κόσμο. 

Συναισθηματικοί: Ανάπτυξη θετικής στάσης ως προς την άσκηση και τον αθλητισμό, ενίσχυση της ευγενούς άμιλλας και του 

υγιούς ανταγωνισμού, συνειδητοποίηση του  ρόλου του αθλητισμού στην κοινωνική ζωή του ανθρώπου, προσήλωση στον στόχο και 

ανάπτυξη κριτικής σκέψης. 

Κοινωνικοί: Οι μαθητέςνα συνεργάζονται και να συμμετέχουν σε ομάδες, να αναπτύξουν διαπροσωπικές σχέσεις, να αποδέχονται 

τη διαφορετική άποψη. 

Ψυχοκινητικοί: Μέσα από την κατανόηση των κινητικών προτύπων που παρουσιάζονται, να μπορούν να τα ανακαλούν για 

βελτίωση της τεχνικής εκτέλεσης, κατά τη διάρκεια  ασκήσεων αλμάτων. 

Πέρα από τους άμεσους στόχους, υπάρχουν και επιμέρους στόχοι, σχετικοί με τη χρήση της τεχνολογίας, όπως να αναπτύξουν οι 

μαθητές δεξιότητες χρήσης των Η/Υ ώστε να μπορούν να ολοκληρώνουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες και να θεωρήσουν τους 

υπολογιστές, πέρα από μέσο ψυχαγωγίας, ως ένα εργαλείο ανακάλυψης γνώσεων. 

Β. Παρουσίαση 

Β1. Θεωρητικό πλαίσιο 

Οι έρευνες των ψυχολόγων για την κατανόηση της μάθησης, με στόχο την εξεύρεση μεθόδων για αποτελεσματικότερες διδασκαλίες, 

οδήγησαν στη διαμόρφωση δύο μεγάλων κατηγοριών διδασκαλίας. Την Καθοδηγητική Διδασκαλία, η οποία περιλαμβάνει 

συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης και επεξεργασίας της πληροφορίας(Roblyer, Edwards, &Havriluk, 2004) και την 

Εποικοδομηστική Διδασκαλία, που βασίζεται πάνω σε γνωστικές θεωρίες μάθησης (Παπαδάκης, 2010). 
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Από τους εκπροσώπους του συμπεριφορισμού, ο Skinner, ασχολήθηκε με την τροποποίηση της συμπεριφοράς, ενισχύοντας θετικά 

τις επιθυμητές συμπεριφορές όπως η κατάκτηση της γνώσης, με διάφορες αμοιβές. Με την αρνητική ενίσχυση, όπως μια τιμωρία ή 

με την απειλή της, αποφεύγονται οι μη επιθυμητές συμπεριφορές  (Skinner, 1965). Στη προγραμματισμένη διδασκαλία του Skinner, 

με διδακτικές μηχανές, η μάθηση συντελείται σε μικρά βήματα, παρέχοντας ανατροφοδότηση για το σωστό ή το λάθος του μαθητή 

(Ελληνιάδου, Κλεφτάκη, &Μπαλκίζας, 2008). Σύμφωνα με τον Gagne, το χτίσιμο νέας γνώσης προϋποθέτει την ύπαρξη πρότερης 

γνώσης, η οποία προαπαιτείται σε κάθε νέα διδασκαλία (Driscoll, 2005). 

Στον εποικοδομισμό, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η συντροφικότητα και οι κοινές δραστηριότητες (Dewey, 1916). Ο Piage 

διατύπωσε την άποψη ότι  η αντίληψη του κόσμου και του περιβάλλοντος από το παιδί, αποτελούν ένα ‘σχήμα’. Εάν το περιβάλλον 

γίνει πολυπλοκότερο, τότε το ‘σχήμα’ προσαρμόζεται και περνάει σε νέα φάση ισορροπίας, ενώ το παιδί μαθαίνει καλύτερα με την 

εξερεύνηση. (McLeod, 2009).  ποψη που υποστήριξε και επέκτεινε και ο Bruner, στον οποίο αποδίδεται το μεγαλύτερο μέρος της 

Αποκαλυπτικής Μάθησης (Roblyer κ. ά., 2004). Ο Vygotsky διαφοροποιείται από τον Piage, δίνοντας έμφαση  στη σημασία της 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης του μαθητή, όταν συνεργάζεται με άλλους, θεμελιώνοντας τον Κοινωνικό Εποικοδομισμό (Αβούρης, 

Καραγιαννίδης, & Κόμης, 2008). 

Οι Καθοδηγητικές Διδασκαλίες και κυρίως ο συμπεριφορισμός, δέχτηκαν αρνητική κριτική, διότι όπως υποστηρίζεται, οι δεξιότητες 

που μαθαίνονται δεν έχουν χρησιμότητα στον πραγματικό κόσμο (Παπαδάκης, 2010), ενώ οι μαθητές δεν μαθαίνουν να 

συνεργάζονται (Roblyer κ. ά., 2004).  

Παρότι και ο εποικοδομισμός επικρίνεται από κάποιους, λέγοντας ότι ορισμένες δεξιότητες μαθαίνονται μόνο με καθοδηγητικές 

μεθόδους, οι τεχνολογικές εφαρμογές για την εκπαίδευση, ενισχύουν τον εποικοδομισμό, χωρίς ωστόσο να απουσιάζουν οι 

δυνατότητες στήριξης μιας καθοδηγητικής διδασκαλίας (Roblyer κ. ά., 2004). 

Β2. Η Μάθηση και οι ΤΠΕ 

Οι νέες τεχνολογίες αποτέλεσαν αντικείμενο ερευνών για την επίδρασή τους στη Μάθηση. Με τα πειράματά του ο Mayer 

διαπίστωσε τη θετική επίδραση των πολυμέσων στη μάθηση, σε πολλές δε περιπτώσεις η βελτίωση  ξεπέρασε το 75% (Mayer, 

1997). Δανειζόμενος και στοιχεία από την γνωστική επιστήμη, όπως συμπεράσματα ερευνών και υποθέσεις, διατύπωσε τη Γνωστική 

Θεωρία Μάθησης με Πολυμέσα. Σε αυτή αναφέρεται ότι ο άνθρωπος έχει 2 κανάλια επεξεργασίας, το ακουστικό και το οπτικό. Τα 

ερεθίσματα και οι πληροφορίες που επεξεργάζονται αυτά τα κανάλια, συνδυαζόμενα στη λεγόμενη μνήμη εργασίας, δημιουργούν 

ένα νοητικό μοντέλο. Μετά από μια σειρά γνωστικών διεργασιών, τοποθετείται στη μνήμη μακράς αποθήκευσης και χρησιμεύει 

πλέον ως προϋπάρχουσα γνώση για τη δημιουργία νέας (Mayer, 2002).  

Ο Carrol, διατύπωσε την έννοια της Χωρικής Ικανότητας, ως την ικανότητα του ατόμου να δημιουργήσει μια εσωτερική 

αναπαράσταση προσλαμβανόμενων ερεθισμάτων, ώστε να μπορεί να τη διαχειριστεί νοητικά. Η ικανότητα μάθησης με πολυμέσα 

ενός ατόμου, εξαρτάται από την πρότερη γνώση, τη χωρητικότητα της μνήμης εργασίας και τη χωρική ικανότητά του (Gutierrez, 

2014). 

Τα πολυμέσα, με τα κατάλληλα προγράμματα και σε αλληλεπίδραση με τους μαθητές, μπορούν να οδηγήσουν σε περισσότερο 

χρόνο συγκέντρωσης (Κοτσιφάκος, 2011) ενώ οι εφαρμογές με πολυμέσα που έχουν παιδαγωγικό σχεδιασμό, είναι δυνατόν να 

αποτελέσουν το σύνδεσμο ανάμεσα στον θεωρητικό και πραγματικό κόσμο (Mårell-Olsson & Hudson, 2008). 

Στις εφαρμογές με πολυμέσα, οι μαθητές πρέπει να ενημερώνονται για τον σκοπό του μαθήματος και τη σημασία του, ενώ το 

περιεχόμενο θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο γνωστικό τους επίπεδο. Οι πληροφορίες πρέπει να εμφανίζονται στο κέντρο της 

οθόνης, ενώ οι σημαντικότερες από αυτές θα πρέπει να τονίζονται (Anderson, 2008). 

Β3. Η Φυσική Αγωγή και οι ΤΠΕ 

Χωρίς να προορίζεται για αντικατάσταση της παραδοσιακής διδασκαλίας, η μάθηση με πολυμέσα κάνει ελκυστικότερες τις 

διδασκαλίες στο μάθημα της ΦΑ (Ciolcă & Vasiliu, 2013) ενώ μπορεί να οδηγήσει στη μάθηση θεωρητικών αντικειμένων 

συντομότερα, εξοικονομώντας χρόνο για κινητικές δραστηριότητες (Βερναδάκης κ. ά., 2006). Η χρήση πολυμέσων, δίνει κίνητρα 

για μάθηση, αυξάνει τον ενθουσιασμό, καθιστώντας έτσι τις διδασκαλίες ποιοτικότερες, ενώ η μάθηση μπορεί να βελτιωθεί σε 

ποσοστό έως και 90% (Deng & Hu, 2014). Η χρήση των ΤΠΕ στη ΦΑ, αύξησε την παρακίνηση των μαθητών για άθληση και 

βελτίωσε το επίπεδο διδασκαλίας του μαθήματος (Chen, 2012). Στη διδασκαλία του σουτ στην καλαθοσφαίριση, τα καλύτερα 

αποτελέσματα επιτεύχθηκαν με τον συνδυασμό παραδοσιακής διδασκαλίας και διδασκαλίας με ΤΠΕ (Vernadakis κ. ά., 2004), ενώ 

σε ψηφιακό μάθημα για το ΣΔΜ Moodle, για την εκμάθηση της επιτραπέζιας αντισφαίρισης, διαπιστώθηκε αύξηση του γνωστικού 

επιπέδου των μαθητών για το άθλημα και βελτίωση των κινητικών τους δεξιοτήτων σε αυτό (Zou, Liu, & Yang, 2012).  

Η προβολή με πολυμέσα  και η παρατήρηση της τεχνικής αθλητικών κινήσεων, δημιουργεί νοητικά κινητικά πρότυπα, η νοητική 

απεικόνιση των οποίων οδηγεί σε βελτιωμένη αθλητική απόδοση (Μαμάσης, 2005). 

Σε ακαδημαϊκού τύπου γνώσεις και με παραδοσιακή διδασκαλία, στη μάθηση  παίζει ρόλο το πόσο αποτελεσματικός είναι ο 

καθηγητής ΦΑ, ενώ στη μάθηση με ΤΠΕ στη ΦΑ, η ποιότητα των προγραμμάτων είναι αυτή που επιδρά περισσότερο στη μάθηση 

(Siskos κ. ά., 2005). 

Β4. Τεχνικές διδασκαλίας - αξιολόγησης 

Στο παρόν σχέδιο μαθήματος εφαρμόζονται αρκετές από τις σύγχρονες διδακτικές τεχνικές, όπως: 
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Ομάδες εργασίας: Αν και είναι δυνατή η ατομική εκτέλεση του σεναρίου, οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται, μπορούν να  

εκτελεστούν και από ομάδες. 

Παρουσιάσεις: Οι παρουσιάσεις με το εργαλείο prezi("Prezi - Presenation Software," 2014), ξεφεύγουν από την παθητικότητα των 

απλών παρουσιάσεων. Ο μαθητής έχει τον χειρισμό και ‘μπαίνοντας’ και εξερευνώντας το περιεχόμενο, μπορεί να ανακαλύψει νέα 

γνώση.  

Έρευνα: Οι μαθητές καλούνται να ερευνήσουν ένα θέμα, βάση των ερωτήσεων που τους τίθενται. 

Καταιγισμός ιδεών:Δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα, μέσω παρουσίασης του θέματος σε βίντεο και κατάλληλων ερωτήσεων 

αργότερα, να καταγράψουν τις απαντήσεις τους. Κατόπιν το σύστημα επιτρέπει την παρουσίαση σε όλους τους μαθητές όλων των 

απόψεων, ώστε να μπορούν να εξηγήσουν τις απαντήσεις τους να τις συγκρίνουν με των υπολοίπων και να δουν το θέμα 

πολύπλευρα εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους. 

Μελέτη περίπτωσης: Παρουσιάζεται στους μαθητές βίντεο εμπλουτισμένο με τίτλους, ώστε να τονιστεί από την αρχή το θέμα, ένα 

σχετικό πραγματικό περιστατικό. Κατόπιν οι μαθητές καλούνται να το σχολιάσουν, με βάση το θέμα που τίθεται με τις απαραίτητες 

διευκρινήσεις. Οι μαθητές καταθέτουν και παρουσιάζουν τις απόψεις τους. Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα προβολής όλων των 

απόψεων. Κατόπιν, γίνεται συζήτηση ώστε να καταλήξουν σε συμπεράσματα. 

Συζήτηση:Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό, σε όποιο σημείο κρίνει αναγκαίο, να διακόψει τη ροή, να φέρει τους 

μαθητές στο ίδιο σημείο της διδασκαλίας και θέτοντας ένα θέμα, να ξεκινήσει μια συζήτηση για την διερεύνησή του.  

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό, ότι η αξιολόγηση των μαθητών και του μαθήματος, δεν μπορεί να γίνει με τους παραδοσιακούς 

τρόπους. 

Οι μαθητές, έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν ένα απλό τεστ ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, με τη μορφή 

αυτοαξιολόγησης,  με ανατροφοδότηση, δυνατότητα διόρθωσης των απαντήσεων και χωρίς βαθμολογία,  ώστε να αντιληφθούν και 

να συμπληρώσουν τα όποια κενά τους.  

Για τον εκπαιδευτικό, υπάρχει δραστηριότητα ανατροφοδότησης από τους μαθητές  για να φανεί η αντίληψή τους  για το μάθημα, 

όπως και οι τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις τους. 

Ειδικότερα, η αξιολόγηση των μαθητών και της διδασκαλίας, βασίζεται στον Φάκελο Εργασιών Μαθητή. Το LAMS δίνει την 

δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να μεταφορτώσει (download) ένα συμπιεσμένο αρχείο, στο οποίο περιέχονται συγκεντρωμένες, 

καταγεγραμμένες και  σε μορφή ιστοσελίδας, όλες οι δραστηριότητες και οι εργασίες των μαθητών. Δίνονται στατιστικά στοιχεία 

από τυχόν ερωτηματολόγια, ανατροφοδοτήσεις και χρόνους ολοκλήρωσης δραστηριοτήτων, παρέχοντας στον εκπαιδευτικό μια 

συνολική εικόνα της ποιότητας των δραστηριοτήτων, του επιπέδου στο οποίο κυμάνθηκε η απόδοση των μαθητών και της 

διδασκαλίας γενικότερα.  

Β5. Πορεία της διδασκαλίας  

Η διδασκαλία βασίζεται σε μια ακολουθία δραστηριοτήτων (Εικόνα 2) και έχει την παρακάτω πορεία. 

 

Εικόνα 2: Το σχέδιο μαθήματος, ως διάγραμμα ροής δραστηριοτήτων 

Χωρισμός σε ομάδες ή ατομικά και είσοδος στο σύστημα: Αν είναι δυνατόν, ο κάθε μαθητής έχει στη διάθεσή του έναν Η/Υ. 

Στην περίπτωση που δεν επαρκούν, οι μαθητές μοιράζονται σε ομάδες στους διαθέσιμους Η/Υ. Αφού μεταβούν στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση του συστήματος, δίδονται οι κωδικοί και μπαίνουν στο περιβάλλον μαθητή (Εικόνα 3) του LAMS. Το σύστημα τους 

οδηγεί στην πρώτη δραστηριότητα. 

1η Δραστηριότητα: Οι μαθητές πληροφορούνται για το περιεχόμενο της διδασκαλίας, τους στόχους και τι θα μπορούν να πετύχουν 

με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας. Γίνεται διαχωρισμός των αλμάτων σε οριζόντια και κάθετα και έχουμε την πρώτη επαφή με τα 

οριζόντια άλματα μέσω εικόνων. 

2ηΔραστηριότητα: Εδώ γίνεται μια πρώτη οπτική επαφή με τα κάθετα άλματα το άλμα σε ύψος και το άλμα επί κοντώ. 

3η Δραστηριότητα: Η πρώτη παρουσίαση σε prezi η οποία αναφέρεται στα οριζόντια άλματα. Η ιδιαιτερότητα των παρουσιάσεων 

σε prezi είναι ότι οι μαθητές δεν είναι παθητικοί θεατές αλλά χειρίζονται οι ίδιοι την παρουσίαση, έχουν την δυνατότητα να 

‘εισέλθουν’ στο χώρο της με τα διατιθέμενα εργαλεία και να κατανοήσουν καλύτερα το περιεχόμενο που σε αυτή την περίπτωση 
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είναι οι βασικοί κανονισμοί των οριζόντιων αλμάτων και η υλικοτεχνική υποδομή που χρειάζεται. Μέσα στη συγκεκριμένη 

παρουσίαση εμπεριέχεται κι ένα βίντεο για την καλύτερη κατανόηση των κανονισμών. 

4η Δραστηριότητα: Αφού οι μαθητές παρακολουθήσουν ένα σχετικό βίντεο, καλούνται α) να διατυπώσουν με δικά τους λόγια τις 

διαφορές των δύο οριζόντιων αλμάτων. Η δραστηριότητα αυτή (Εικόνα 3) τους ωθεί να παρατηρήσουν καλύτερα τα δύο 

αγωνίσματα και να αναλύσουν την τεχνική τους. Σε αυτό βοηθάει το ειδικά επεξεργασμένο βίντεο που παρουσιάζει τα αγωνίσματα 

μέσα από ειδικές κάμερες υψηλής ταχύτητας σύλληψης εικόνας, εμφανίζοντας και την παραμικρή λεπτομέρεια και β) να κάνουν μια 

μικρή έρευνα και να βρουν το παγκόσμιο ρεκόρ στο μήκος γυναικών, ψάχνοντας και σταχυολογώντας το πλήθος των 

αποτελεσμάτων που παρουσιάζονται από τις δικτυακές μηχανές αναζήτησης. 

 

Εικόνα 3: Η 4η δραστηριότητα στο περιβάλλον μαθητή του LAMS 

5η Δραστηριότητα: Οι μαθητές εξερευνούν τη δεύτερη παρουσίαση σε prezi η οποία αφορά τους βασικούς κανονισμούς και τις 

εγκαταστάσεις που απαιτούνται για τα δύο κάθετα άλματα. 

6η Δραστηριότητα:  Παρακολούθηση ειδικά επεξεργασμένων βίντεο με εντυπωσιακά στιγμιότυπα από τα κάθετα άλματα, δίνοντας 

έμφαση στην τεχνική των αγωνισμάτων. 

7η Δραστηριότητα:  Η δραστηριότητα αυτή παρουσιάζει κάποια άγνωστα στοιχεία, όπως την καταγωγή και δημιουργία του 

άλματος τριπλούν, τα ειδικά παπούτσια με καρφιά στο άλμα σε ύψος και σύντομα ιστορικά στοιχεία. 

8η Δραστηριότητα: Οι μαθητές παίρνουν μέρος σε μια ψηφοφορία για την ανάδειξη του δημοφιλέστερου αγωνίσματος. Μπορούν 

να ψηφίσουν έως 2 αγωνίσματα, ενώ μπορούν να δουν άμεσα τα αποτελέσματα σε μορφή ραβδογράματος ή πίτας . Η 

δραστηριότητα αυτή βοηθάει στον αναστοχασμό και τη νοητική ανάκληση των κινητικών προτύπων των αγωνισμάτων. 

9η Δραστηριότητα: Παρουσιάζεται ένα βίντεο με μια ιδιότυπη αντιαθλητική συμπεριφορά ενός αθλητή. Οι μαθητές καλούνται να 

σχολιάσουν τη συγκεκριμένη  συμπεριφορά. Μπαίνει ένας προβληματισμός για το αθλητικό ιδεώδες και για το ήθος στον 

αθλητισμό. Αφού συμπληρώσουν οι μαθητές τις απόψεις τους, το σύστημα τους δίνει την ευκαιρία να διαβάσουν και τις απόψεις 

των υπολοίπων. Ο καθηγητής ζητά από τους μαθητές να σχολιάσουν τις απαντήσεις τους και κατόπιν γίνεται συζήτηση για τη 

σύνθεση απόψεων. 

10η Δραστηριότητα: Ανατροφοδότηση (Εικόνα 4). Οι μαθητές, μέσα από ένα ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών,  

χαρακτηρίζουν το μάθημα ως προς τη δυσκολία του και μπορούν να διατυπώσουν απορίες, παρατηρήσεις και να κάνουν τυχόν 

προτάσεις. 

 

Εικόνα 4: Η δραστηριότητα ανατροφοδότησης 
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11η Δραστηριότητα: Αυτοαξιολόγηση. Μέσα από ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο με  ερωτήσεις διαφόρων τύπων, οι μαθητές 

δοκιμάζουν τις γνώσεις τους. Δεν γνωστοποιείται η βαθμολογία στους μαθητές, ενώ το σύστημα σημειώνει τις τυχόν λανθασμένες 

απαντήσεις, δίνοντάς τους την ευκαιρία να τις διορθώσουν. 

12η Δραστηριότητα: Πρόταση δραστηριότητας στην αυλή, μεταφέροντας τα μεγέθη των επιδόσεων που σημειώθηκαν στα 

αγωνίσματα που διδάχτηκαν, στον πραγματικό κόσμο. 

Ακολουθεί επίλογος και έξοδος από το σύστημα. 

Ο καθηγητής σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος, λειτουργεί υποστηρικτικά, ενθαρρύνει την πρωτοβουλία και διευκολύνει το 

διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών. Επιπλέον, από το περιβάλλον του επόπτη (Εικόνα 5) του συστήματος, έχει τη 

δυνατότητα να παρακολουθεί την εξέλιξη του μαθήματος και όπου κρίνει αναγκαίο, μπορεί να προβεί σε μεταβολή του 

περιεχομένου, προσθήκη ή κατάργηση μιας δραστηριότητας, χωρίς να διαταραχθεί η ροή. Έχει επίσης τη δυνατότητα να προσθέσει 

‘πύλες’, δηλαδή σημεία αναμονής των μαθητών στη ροή του μαθήματος, ώστε να ξεκινήσουν όλοι ταυτόχρονα μια δραστηριότητα, 

όπως για παράδειγμα στην 9η δραστηριότητα, όπου μπαίνει ο προβληματισμός για το ήθος στον αθλητισμό.  

 

Εικόνα 5: Το περιβάλλον επόπτη του LAMS 

Β6. Μέσα και υλικά διδασκαλίας 

Για την υλοποίηση του σχεδίου, χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλα επεξεργασμένα ψηφιακά μέσα, όπως παρουσιάσεις, βίντεο, εικόνες 

και ερωτηματολόγια. Για την διαμόρφωσή τους, χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω εργαλεία – πακέτα λογισμικού: 

Για τις παρουσιάσεις, χρησιμοποιήθηκε το prezi, ένα εργαλείο σχεδιασμένο για δημιουργία παρουσιάσεων διαθέσιμων από το 

Διαδίκτυο, οι οποίες ενσωματώθηκαν στο LAMS, μέσω του HTML διορθωτή που προσφέρει.  

Για τα ειδικά επεξεργασμένα βίντεο με τίτλους, έγινε χρήση της ελεύθερης έκδοσης του προγράμματος Lightworks("Lightworks: 

The professional editor for everyone," 2014). Κατόπιν, μεταφορτώθηκαν στην πλατφόρμα διαμοιρασμού βίντεο 

YouTube("YouTube," 2014) και ενσωματώθηκαν στις δραστηριότητες. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης κατάλληλα  βίντεο από τη Διεθνή 

Ομοσπονδία Κλασσικού Αθλητισμού ("International Association of Athletics Federations," 2014). 

Η επεξεργασία των εικόνων, έγινε  με το ελεύθερο πακέτο λογισμικού Gimp("GNU Image Manipulation Program," 2014). 

Η δημιουργία των ιστοσελίδων, πραγματοποιήθηκε με τον ενσωματωμένο HTML διορθωτή του LAMS. 

Τα ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης και ανατροφοδότησης, δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα εργαλεία του 

LAMS. 

Για την εκτέλεση του σχεδίου, απαιτείται η χρήση του εργαστηρίου Η/Υ του σχολείου με ελάχιστες προδιαγραφές την ύπαρξη του 

AdobeFlashPlug-in σε έκδοση 10 ή μεγαλύτερη και πρόσβαση στο Διαδίκτυο. 

Όλα τα παραπάνω μέσα, συνοδεύονται από άδεια χρήσης για εκπαιδευτικούς – μη εμπορικούς σκοπούς. 

Β7. Εφαρμογή 

Το σχέδιο μαθήματος που παρουσιάστηκε, εφαρμόστηκε σε 12 μαθητές Α’ Γυμνασίου, χωρισμένους σε 6 ομάδες των 2 ατόμων η 

κάθε μία. Από τον ‘Φάκελο Εργασιών Μαθητή’ που δημιούργησε το σύστημα, προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα. 

Στο Σχήμα 1, φαίνεται το ύψος των βαθμολογιών που πέτυχαν οι μαθητές στο ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης, σε κλίμακα 

βαθμολογίας 0 -100. 
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Σχήμα 1: Οι βαθμολογίες των μαθητών στον γνωστικό τομέα 

Το σύνολο των μαθητών (100%) παρουσίασε βαθμολογία μεγαλύτερη του 75, ενώ 10 μαθητές (83%), παρουσίασαν βαθμολογία 

μεγαλύτερη του 85. Οι απαντήσεις όλων των μαθητών στην 6η δραστηριότητα, η οποία αφορά περιγραφή της τεχνικής των 

αγωνισμάτων, με τη μορφή συζήτηση, κρίθηκε άριστη. Συμπερασματικά, επιτεύχθηκαν οι στόχοι του γνωστικού τομέα. 

Για τους στόχους στον  συναισθηματικό και κοινωνικό τομέα, η πολύπλευρη προσέγγιση των θεμάτων, η σύνθεση διαφορετικών 

απόψεων, η συνεργασία που αναπτύχθηκε μεταξύ των μαθητών και το επίπεδο των συζητήσεων, μας δίνουν τη δυνατότητα να πούμε 

ότι επιτεύχθηκαν. 

Ο ψυχοκινητικός τομέας, δεν κατέστη δυνατό να ελεγχθεί. 

Από την ανατροφοδότηση, όλοι οι μαθητές (100%) χαρακτήρισαν τη διδασκαλία πολύ εύκολη ή εύκολη, ενώ ιδιαίτερα θετικά 

σχόλια διατύπωσαν 8 μαθητές (66%). Δεν υπήρξε κανένα αρνητικό σχόλιο.  

Από τα παραπάνω φαίνεται ο υψηλός βαθμός ικανοποίησης των μαθητών. 

Το σχέδιο μαθήματος που παρουσιάστηκε στην παρούσα εργασία, είναι αναρτημένο και διαθέσιμο στην εκπαιδευτική κοινότητα 

μέσα από το Δημόσιο Αποθετήριο Ακολουθιών του LAMS("LAMS Community," 2014), στην ηλεκτρονική διεύθυνση, 

http://lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq_id=1968432 

Β8.  Συμπεράσματα – Προτάσεις 

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του σχεδίου μαθήματος που παρουσιάστηκε, είναι αναμφίβολα θετικά. Η συγκεκριμένη 

προσέγγιση καθιστά δυνατή την διδασκαλία πτυχών του μαθήματος της ΦΑ σε τομείς που ο καθηγητής είναι δύσκολο να αναπτύξει 

πλήρως σε μια παραδοσιακή διδασκαλία, όπως η τεχνική των αγωνισμάτων, ο τεχνολογικός εξοπλισμός και ο χώρος τέλεσης των 

αγωνισμάτων, ιστορικά στοιχεία και ευρήματα, στιγμές από μεγάλα αθλητικά γεγονότα, την ευγενή άμιλλα και τον  υγιή 

ανταγωνισμό. 

Με την υπάρχουσα βιβλιογραφία να δίνει περιορισμένο αριθμό ερευνών στον τομέα, είναι αναγκαία η περεταίρω διερεύνηση προτού 

καταλήξουμε σε γενικευμένα συμπεράσματα. 
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"SCIENTIX:  Μια  σύγχρονη  προσέγγιση  για  τη  Διδασκαλία  των  Φυσικών  
Επιστημών (STEM)" 

Σταύρος Νίκου 

Φυσικός – Πληροφορικός,  Scientix Ambassador, stavrosnikou@sch.gr 

Περίληψη 

To Scientix είναι ένα τεράστιο αποθετήριο εκπαιδευτικού περιεχομένου και η μεγαλύτερη ανοιχτή ψηφιακή κοινότητα για την εκπαίδευση των 

Φυσικών Επιστημών στην Ευρώπη.  Δημιουργήθηκε  για να διευκολύνει την διάδοση και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών 

στον τομέα της εκπαίδευσης των Φυσικών Επιστημών στην  Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παρούσα εργασία  παρουσιάζει συνοπτικά τις δυνατότητες που 
προσφέρει το Scientix στον εκπαιδευτικό των Φυσικών Επιστημών αφενός στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και αφετέρου στον 

εμπλουτισμό  των δεξιοτήτων του και στην περαιτέρω επαγγελματική του αναβάθμιση. Το πλαίσιο αναφοράς είναι το Πλαίσιο Δεξιοτήτων των 

Εκπαιδευτικών (Competency Framework for Teachers) της UNESCO. Επίσης αναδεικνύει  τη σημασία που έχουν  οι ψηφιακές κοινότητες μάθησης 

αλλά και η αξιοποίηση του ανοικτού εκπαιδευτικού υλικού στην επαγγελματική ανάπτυξη του σύγχρονου εκπαιδευτικού και όλων όσων 

ενδιαφέρονται για την έρευνα και τη διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Η σύγχρονη αυτή προσέγγιση στη διδακτική των Φυσικών Επιστημών  

είναι απαραίτητη σε μια εποχή που η αξία της εκπαίδευσης στις STEM (Science, Education, Technology,  Mathematics)  αποκτά ολοένα και 
μεγαλύτερη σημασία. 

Λέξεις κλειδιά:  STEM, Scientix, Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο  

Α. Εισαγωγή  

Ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής πολιτικής για την εκπαίδευση είναι  να αποκτήσουν οι νέοι τις γνώσεις και δεξιότητες 

εκείνες που απαιτούνται για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του μέλλοντος. Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2020 ένα εκατομμύριο 

περισσότεροι ερευνητές θα χρειαστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και η ζήτηση σε θέσεις που έχουν σχέση με τις Φυσικές 

Επιστήμες  και  την Τεχνολογία (Science, Technology, Engineering, Mathematics) δεν θα μπορεί να καλυφθεί από τους αποφοίτους 

των αντιστοίχων σχολών.  Η  αυξανόμενη ζήτηση σε τεχνικά επαγγέλματα συνοδεύεται δυστυχώς και από   μειωμένο ενδιαφέρον 

των νέων για σπουδές που έχουν σχέση με STEM. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να ενισχυθεί το ρεύμα των νέων ανθρώπων που 

ακολουθούν κάποια καριέρα σε STEM (Gras-Velázquez, 2013).  

A1. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου  

Το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο (www.eun.org) εκπροσωπεί ένα δίκτυο 30 υπουργείων Παιδείας των κρατών μελών που απαρτίζουν 

την  Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος ρόλος του είναι η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η προώθηση 

των STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) αλλά και η ενίσχυση της  Ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης. 

Βοηθά στην παραγωγή εκπαιδευτικού περιεχομένου για τα σχολεία της Ευρώπης  αλλά και προωθεί και ενισχύει την έρευνα και 

πρωτοπορία (Gérard & Snellmann, 2011).  

Το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία,  την Μηχανική και τα 

Μαθηματικά (Science, Technology, Engineering, Mathematics; STEM). Μερικά από τα STEM projects του Ευρωπαϊκού Σχολικού 

Δικτύου αποτελούν τα ακόλουθα: Open Discovery Space, GoLab, Inspiring Science Education, NanOpinion, Futururenergia, 

Chemistry is all around You, Experimania, GLobal Excursion, Ingenious, DESIRE. Κάθε χρόνο εκατοντάδες έργα που αφορούν 

στην Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα περισσότερα έργα υλοποιούνται με 

επιτυχία. Όμως τελικά λίγοι ερευνητές και εκπαιδευτικοί  γνωρίζουν για τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών εκτός ίσως από 

αυτούς που εμπλέκονται άμεσα στην υλοποίησή τους. Το Scientix (www.scientix.eu) φιλοδοξεί να  χτίσει   τις  γέφυρες μεταξύ των 

ενδιαφερόμενων μερών διευκολύνοντας το διάλογο  και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, πολιτικών και αποτελεσμάτων της 

έρευνας. 

A2. Ανοικτό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και το Πλαίσιο Δεξιοτήτων των Εκπαιδευτικών 

      της UNESCO  

Το 2011 Η UNESCO  εξέδωσε το πλαίσιο ανάπτυξης των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρήση των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ICT-CFT Framework for Teachers (UNESCO, 2011). Σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό υπάρχουν τρία 

επίπεδα ανάπτυξης των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, Το πρώτο επίπεδο 

αναφέρεται στον Πληροφορικό εγγραμματισμό (Digital Literacy) δηλαδή στις βασικές δεξιότητες Πληροφορικής και τη χρήση τους 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Κατά το δεύτερο επίπεδο (Knowledge Deepening)  o εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί την Πληροφορική 

σαν εργαλείο για να διδάξει άλλες θεματικές ενότητες. Παρέχει την υποστήριξη στους μαθητές να επιλύσουν  σύνθετα προβλήματα 

http://www.eun.org/
http://www.scientix.eu/
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με συνεργατικό τρόπο, ακολουθεί τη συνεργατική μέθοδο των project και την ανακαλυπτική μάθηση  και συμμετέχει σε κοινότητες 

μάθησης και πρακτικής όπου μοιράζεται εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Στο επίπεδο αυτό είναι σημαντική και η χρήση Ανοικτού 

Εκπαιδευτικού Περιεχομένου (OER). Τέλος στο τρίτο επίπεδο (Knowledge Creation) η κοινότητα της τάξης δημιουργεί νέο 

εκπαιδευτικό υλικό  συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνίας της Γνώσης. 

Με τον όρο Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ), ή Open Educational Resources (OER) αναφερόμαστε  στο ψηφιακό 

εκπαιδευτικό υλικό που προσφέρεται ελεύθερα στην εκπαιδευτική κοινότητα για εκπαιδευτική χρήση. Σύμφωνα με την UNESCO, 

«η έννοια των ΑΕΠ  περιγράφει οποιουσδήποτε εκπαιδευτικούς πόρους (συμπεριλαμβανομένων των χαρτών, εκπαιδευτικό υλικό 

των προγραμμάτων σπουδών, διδακτικά βιβλία, βίντεο ροής (streaming video), εφαρμογές πολυμέσων, podcasts, και οποιαδήποτε 

άλλα υλικά που έχουν έχουν σχεδιαστεί για χρήση στη διδασκαλία και μάθηση) που είναι ανοιχτά για χρήση από τους 

εκπαιδευτικούς και φοιτητές, χωρίς την ανάγκη να καταβάλλουν δικαιώματα ή τέλη αδείας» (UNESCO, 2012). Τα οφέλη της 

χρήσης των ΑΕΠ δεν περιορίζονται μόνο στη μείωση του κόστους αλλά επεκτείνονται και στην παιδαγωγική διάσταση που συνήθως 

ακολουθεί τις αρχές της συνεργατικής, εξατομικευμένης, ανακαλυπτικής και ενεργητικής μάθησης (Papadimitriou, 2013).  

Β. Scientix 

Το Scientix  συγκεντρώνει τις μεθοδολογίες και τα αποτελέσματα όλων των projects που αφορούν στην εκπαίδευση των Φυσικών 

επιστήμων στην Ευρώπη και χρηματοδοτήθηκαν ή χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαχείριση του γίνεται από το 

Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο (www.eun.org) για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει εθνικούς φορείς υποστήριξης και 

επίσημους «πρεσβευτές» στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την Ελλάδα το Εθνικό Σημείο Επαφής (National 

Contact Point) είναι το  Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος». Αποτελεί αφενός ένα αποθετήριο 

ανοιχτού εκπαιδευτικού υλικού αλλά και αφετέρου μια ενεργή κοινότητα μάθησης μεταξύ των εκπαιδευτικών των STEM. Η αρχική 

σελίδα του έργου φαίνεται στην εικόνα 1. 

 

Εικόνα 1: Αρχική σελίδα της εκπαιδευτικής πύλης Scientix 

Το υλικό του αποθετηρίου του Scientix μπορεί να αφορά σε Projects ή Resources. H αξιοποίησή τους από τον εκπαιδευτικό τον 

εντάσσει στο δεύτερο επίπεδο (Knowledge Deepening) στο προαναφερθέν πλαίσιο αναφοράς (UNESCO, 2011). Πρόκειται για 

σύγχρονο αυθεντικό εκπαιδευτικό υλικό  που με την εφαρμογή του μπορεί να προάγει  την εκπαιδευτική διαδικασία στο επίπεδο της 

γνωστικής εμβάθυνσης.  

Β1. STEM Projects  

To Scientix φιλοξενεί Ευρωπαϊκά Projects των STEM που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τα επιμέρους 

Ευρωπαϊκά κράτη. Η αναζήτηση των έργων που βρίσκονται στην πύλη μπορεί να γίνει  με κριτήρια τη θεματική ενότητα, την  

ομάδα-στόχο στην  οποία απευθύνεται, την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος ή τις συμμετέχοντες χώρες (Εικόνα 2).  Όλες οι 

πληροφορίες για τα παρουσιαζόμενα έργα   είναι διαθέσιμες σε επτά γλώσσες : Αγγλικά, Γαλλικά , Γερμανικά, Ιταλικά , Πολωνικά, 

Ρουμανικά και Ισπανικά. 

 

http://www.eun.org/
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Εικόνα 2. Αναζήτηση Project 

Οι πληροφορίες για το κάθε έργο χωρίζονται  σε τρεις καρτέλες (Εικόνα 3). Στην πρώτη σελίδα υπάρχουν οι γενικές πληροφορίες 

του έργου, όπως οι φορείς υλοποίησης, οι  γενικοί στόχοι, οι συνεργάτες, τα θέματα. Η δεύτερη σελίδα απευθύνεται σε ερευνητές 

και περιέχει χρήσιμο υλικό και σχετικές με το έργο μελέτες περίπτωσης. Στην τρίτη σελίδα  παρέχεται η εκπαιδευτική μεθοδολογία 

και σύνδεσμοι με το εκπαιδευτικό υλικό που παρέχεται δωρεάν. Η σελίδα αυτή απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι και θα 

υλοποιήσουν το έργο στην τάξη τους.  

 

Εικόνα 3. Περιγραφή Project 

Πολύ σημαντική είναι η υπηρεσία «μετάφραση κατά ζήτηση» κατά την οποία μπορεί να μεταφραστεί εκπαιδευτικό υλικό σε 

οποιαδήποτε από τις 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν ζητηθεί από τρεις τουλάχιστον εγγεγραμμένους χρήστες 

στην πύλη με  τη μόνη προϋπόθεση να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς.  

Β2. STEM Resources 

Μια μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικού υλικού (σχέδια μαθήματος, αναφορές από την υλοποίηση των έργων, εκπαιδευτικό υλικό αλλά 

και εκπαιδευτικοί οδηγοί) είναι διαθέσιμο στο Resources Depository της πύλης (Εικόνα 4). Η αναζήτηση είναι δυνατή και πάλι με τη 

χρήση κριτηρίων – φίλτρων (πχ θέμα, ηλικιακή ομάδα, γλώσσα). Όλο το υλικό είναι διαθέσιμο δωρεάν. Βασικός άξονας στο 

εκπαιδευτικό υλικό που διατίθεται από την πύλη είναι η υποστήριξη αφενός της διερευνητικής μάθησης (inquiry-based learning) και 

αφετέρου η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση. H διερευνητική μάθηση είναι 

μια σύγχρονη εκπαιδευτική προσέγγιση κατά την οποία η μάθηση δεν ξεκινά με την απλή παρουσίαση της νέας γνώσης. Ξεκινά με 

το να θέτουμε ερωτήσεις και προβλήματα τα οποία και οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να επιλύσουν. Στη διαδικασία αυτή ο 

εκπαιδευτικός παίζει υποστηρικτικό ρόλο. Η συγκεκριμένη υποκείμενη θεωρία μάθησης αποτελεί και τη βάση των περισσότερων 

έργων στην πύλη. Βασικοί άξονες στο εκπαιδευτικό υλικό που διατίθεται από την πύλη είναι η υποστήριξη αφενός της 

διερευνητικής μάθησης (Inquiry based learning) και αφετέρου η χρήση των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Νέων 

Τεχνολογιών (ICT) στην εκπαίδευση. Η διερευνητική μάθηση στηρίζεται κυρίως στις αναζητήσεις, απορίες και ερωτήσεις των 

µαθητών παρά στη παρουσίαση της διδακτέας ύλης από τον εκπαιδευτικό. Στόχος της διερευνητικής μάθησης είναι η μετατόπιση 

του βάρους της διδασκαλίας στη διδακτική διαδικασία με διερευνητικές μεθόδους ώστε ο μαθητής να εμπλακεί προσωπικά στη 

γνωστική διαδικασία και να μάθει πώς να μαθαίνει μόνος του  (Eick & Reed, 2002). Στη διαδικασία αυτή ο εκπαιδευτικός παίζει 

υποστηρικτικό ρόλο. 



Πρακτικά Εργασιών 1ου Διεθνούς Βιωματικού Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Διδακτικής “ Καινοτόμες Εφαρμογές στη Διδακτική Πράξη”  

Δράμα, 27-29 Νοεμβρίου 2015 

 

 

               
Σελίδα 215 από 657 

 

 

Εικόνα 4 :  Resources  

Β3. Ψηφιακές Κοινότητες Μάθησης 

Οι κοινότητες μάθησης και πρακτικής έχουν προταθεί ως ένα μέσο δημιουργίας συγκεκριμένου κοινωνικού πλαισίου όπου 

επικρατούν η συνεργατική μάθηση, η επίλυση προβλημάτων και η καινοτόμες δράσεις και πρακτικές (Koeglreiter, 2008). Τέτοιες 

κοινότητες οικοδομούνται βασιζόμενες σε αρχές κοινής συμμετοχής, μιας και το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι πλέον ο 

φορέας της πληροφορίας. Έτσι τα μέλη της κοινότητας αποτελούν συνεργάτες σε συνομιλίες που σκοπό έχουν την οικοδόμηση της 

γνώσης. Η οικοδόμηση της γνώσης είναι μια ακολουθία που στηρίζεται στα αποτελέσματα των εμπειριών και πως αυτές  βιώνονται 

και δομούνται μέσω της αλληλεπίδρασης των μελών της κοινότητας (Hildreth & Kimble, 2008). Όσο οι νέες τεχνολογίες διαδίδονται 

και χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο, αυξάνεται παράλληλα και η δημιουργία δικτυακών κοινοτήτων μάθησης, η χρήση 

των οποίων εισάγει καινούργιες δυνατότητες για διδασκαλία, μάθηση και συνεργασία. Οι ψηφιακές κοινότητες δημιουργούν 

«αόρατα» σχολεία που εμπλουτίζουν την ακαδημαϊκή και επιστημονική γνώση των μελών τους, πέρα από γεωγραφικά και θεματικά 

όρια και τους επιτρέπουν να συναντούν και να αλληλεπιδρούν με άλλους που έχουν παραπλήσια ενδιαφέροντα. To Scientix, ως 

κοινότητα μάθησης, προσφέρει μια σειρά εργαλείων τα οποία μπορεί να αξιοποιήσει ο εκπαιδευτικός στην καθημερινή του πρακτική 

(Cunha, 2012).  Πέρα από το εκπαιδευτικό υλικό που παρέχει η πύλη, είναι πολύ σημαντική η διαμόρφωση ενός πλαισίου 

επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μελών – εγγεγραμμένων χρηστών. Υπάρχει μια ενεργός online κοινότητα που παρέχει τη 

δυνατότητα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα μέλη της. Οι χρήστες της πύλης γενικά ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν 

ενεργά, μαζί με συναδέλφους στους από όλη την Ευρώπη, στην ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών αλλά και στην διαμόρφωση 

κοινών εκπαιδευτικών πρακτικών (Aguirre-Molina & Gras-Velázquez, 2011). Ο χρήστης αφού δημιουργήσει τον προσωπικό του 

λογαριασμό στη διαδικτυακή πύλη έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα συνεργατικά εργαλεία. Ο 

εγγεγραμμένος εκπαιδευτικός έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα εργαλεία:  

 Συμμετοχή σε forums με συζητήσεις σχετικά με τις πιο πρόσφατες πρωτοβουλίες στον τομέα της επιστήμης της 

εκπαίδευσης 

 Κοινότητες Πρακτικής (Communities of Practise), όπου οι εκπαιδευτικοί των  STEM, υπό την καθοδήγηση κάθε φορά 

ενός ειδικού,  είναι σε θέση να συζητήσουν παιδαγωγικά θέματα σχετικά με την επιστήμη, την τεχνολογία και τη διδακτική 

τους 

 Chat,  ως άμεσος τρόπος αλληλεπίδρασης με άλλους χρήστες.  

 Εκδηλώσεις δικτύωσης, που φέρουν μαζί τους συντονιστές έργων, διαχειριστές και άλλους εκπροσώπους, από την 

ευρωπαϊκή και εθνική επιστημονική εκπαίδευση. Ο στόχος είναι να επιτραπεί στα προγράμματα να μοιραστούν και να 

ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους, να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, και να διευκολυνθεί η δημιουργία νέων συνεργασιών.  

 Περιοδική ενημέρωση με τη μορφή newsletter,  digest,  RSS feeds, email updates, σχετική με τις εξελίξεις στο χώρο της 

εκπαίδευσης των Φυσικών Επιστημών και πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές στρατηγικές για την εκπαίδευση STEM 

στην Ευρώπη (Εικόνα  5) 

 

Εικόνα 5: Νέα  

 Λογαριασμοί twitter και ομάδα Facebook  
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 Δυνατότητα συμμετοχής σε on-line meeting rooms του Ευρωπαϊκού Σχολικού  Δικτύου στην πλατφόρμα Cisco's WebEx 

Conference tool. 

 Αναζήτηση σε διαδικτυακό ημερολόγιο για προγράμματα, εκδηλώσεις, συνέδρια, διαγωνισμούς  και άλλα γεγονότα σε 

εθνικό και διεθνές επίπεδο που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τις Φυσικές Επιστήμες.  

 Δωρεάν online εκπαίδευση με το εκπαιδευτικό εργαλείο Moodle. Οι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τον δικό τους μαθησιακό 

ρυθμό, μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα online. 

  Μια σειρά από εργαστήρια (workshops) και διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) που πραγματοποιούνται σε τακτά 

διαστήματα πάνω σε θέματα που αφορούν σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές.  

 «Science: it’s a girl thing». Πρόκειται για μια πρωτοβουλία για την ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση των κοριτσιών σε 

ηλικίες 13-18 να σπουδάζουν Φυσικές Επιστήμες. 

 Συμμετοχή σε blog για την παρουσίαση διαφόρων εκπαιδευτικών πρακτικών (Εικόνα 6). 

 

Εικόνα 6:  Scientix Blog  

Η συμμετοχή του εκπαιδευτικού σε κοινότητες μάθησης και πρακτικής και η δημιουργία και διαμοιρασμός εκπαιδευτικού 

περιεχομένου, επιτρέπει  στον εκπαιδευτικό να συμμετέχει σε ένα ευρύτερο επαγγελματικό δίκτυο, αναβαθμίζοντάς τον στο δεύτερο 

επίπεδο (Knowledge deepening) του πλαισίου αναφοράς για τις εκπαιδευτικές δεξιότητες (UNESCO, 2011). 

Β4. Συμπεράσματα 

Η χρήση της εκπαιδευτικής πύλης Scientix μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη σε τρεις κυρίως ομάδες ενδιαφέροντος: εκπαιδευτικούς, 

ερευνητές αλλά και υπεύθυνους χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής. Κάθε μία από αυτές τις ομάδες μπορούν να επωφεληθούν από το 

υλικό αλλά και τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του δικτύου.  

Πιο αναλυτικά οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να:  

 βρίσκουν έργα (projects) και πηγές διδακτικού υλικού (resources) σχετικά με τα STEM.  

 λαμβάνουν  μέρος  σε εθνικά και ευρωπαϊκά εργαστήρια και μαθήματα που θα βοηθήσουν την περαιτέρω επαγγελματική τους 

ανάπτυξη. 

 συμμετέχουν σε κοινότητες μάθησης όπου θα καταρτίζονται σύγχρονα ή ασύγχρονα μέσω σεμιναρίων κατάρτισης. 

Αναβαθμίζονται έτσι στο επίπεδο της Γνωστικής Εμβάθυνσης (Knowledge Deepening) στο πλαίσιο των Εκπαιδευτικών Δεξιοτήτων 

(Competency Framework) της UNESCO. 

Οι  ερευνητές έχουν τη δυνατότητα να : 

 βρίσκουν συναδέλφους  & σχολεία που επιθυμούν να συνεργαστούν. 

 συμμετέχουν σε εκδηλώσεις δικτύωσης για εκπαιδευτικά προγράμματα STEM. 

Οι υπεύθυνοι χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής έχουν τη δυνατότητα να : 

 λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές στρατηγικές για την εκπαίδευση STEM στην Ευρώπη. 

 συμμετάσχουν στην έρευνα και την πρακτική εκπαίδευση διαμέσου του παρατηρητηρίου του δικτύου  

     Scientix. 

Η χρήση της εκπαιδευτικής πύλη Scientix μπορεί να ενταχθεί σε μια διαθεματική  προσέγγισης των STEM υποβοηθούμενη από τις   

ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) σύμφωνα με το ολιστικό μοντέλο το οποίο χαρακτηρίζεται από το ότι η 

διδασκαλία της χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών, όπως και η χρήση τους, ενσωματώνεται στα 

επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών (ολιστική προσέγγιση). Η προσέγγιση αυτή προϋποθέτει σημαντικά 

διαφορετικές εκπαιδευτικές αντιλήψεις, τόσο στην επιλογή της γνώσης όσο και της διδακτικής πρακτικής (Κόμης, 2004). Το  

Scientix  αποτελεί  μια συνεχώς αυξανόμενη  κοινότητα εκπαιδευτικών, φορέων εκπαίδευσης και ερευνητών που ασχολούνται με 


