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ΠΡΟΛΟΓΟ
Ξ παοόμ ξδηγϊπ είμαι καοπϊπ μιαπ ποόςηπ ρσλλξγικήπ ποξρπάθειαπ για καςαγοατή
παοξσρίαρη «εογαλείχμ αειτξοικήπ ςευμξλξγίαπ» με εμδεικςική υοήρη ςξσπ ρςημ πεοιβαλλξμςική εκπ/ρη μέρχ εκπαιδεσςικόμ ρεμαοίχμ.
Οοϊκειςαι για ρεμάοια πξσ ρσζηςήθηκαμ καςά ςημ διάοκεια ςηπ ποόςηπ ρσμάμςηρηπ
εογαρίαπ ςχμ ξογάμχμ ςξσ δικςϋξσ (μέλη ρσμςξμιρςικήπ επιςοξπήπ, παιδαγχγικήπ
ξμάδαπ και επιρςημξμικόμ ρσμεογαςόμ) πξσ ποαγμαςξπξιήθηκε ρςξ ΙΟΔ Ιέοκσοαπ
απϊ 31 Λαΐξσ, μέυοι 2 Θξσμίξσ 2013.
Ξ ξδηγϊπ δεμ θα μπξοξϋρε μα είμαι πλήοηπ για δσξ λϊγξσπ:
1. Οεοιέυει μϊμξ ςα ρεμάοια πξσ ρσζηςήθηκαμ και εγκοίθηκαμ ρςημ εμ λϊγχ ρσμάμςηρη, σιξθεςόμςαπ ςημ αουή ςξσ δημξκοαςικξϋ και ϊυι ςξσ ρσγκεμςοχςικξϋ μξμςέλξσ ελέγυξσ και διάυσρηπ ςηπ πληοξτξοίαπ.
2. Δπιδίχνη ςηπ ρσγγοατικήπ ξμάδαπ δεμ είμαι η παοαγχγή εμϊπ ρςαςικξϋ ρσγγοάμμαςξπ αλλά η παοαγχγή εμϊπ δσμαμικξϋ εογαλείξσ πξσ θα εμπλξσςίζεςαι
και θα αλλάζει ακξλξσθόμςαπ ςξσπ οσθμξϋπ ενέλινηπ ςηπ ςευμξλξγίαπ.
Ζ ρσγγοατική ξμάδα ήδη εςξιμάζει μέα ρεμάοια απϊ ςημ εταομξγή ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία μέχμ εογαλείχμ πξσ θα εμπλξσςίρξσμ ςημ επϊμεμη έκδξρη. Ασςϊπ είμαι
και ξ λϊγξπ πξσ επιλέυθηκε η φητιακή μξοτή αμςί ςηπ έμςσπηπ.
Ζ αμάγμχρη ςξσ ξδηγξϋ δεμ γίμεςαι με ςξμ κλαρικϊ ςοϊπξ ατξϋ δεμ έυει «αουή μέρη
και ςέλξπ» αλλά ξ κάθε αμαγμόρςηπ βάζει ςξ δικϊ ςξσ ρςσλ επιλέγξμςαπ ςιπ εταομξγέπ πξσ ςαιοιάζξσμ πεοιρρϊςεοξ ρςξ δικϊ ςξσ ποξρχπικϊ ϋτξπ και ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ αμαπςϋρρει. Ρκξπϊπ ςξσ βιβλίξσ άλλχρςε είμαι μα εμεογξπξιήρει ςιπ «λαμθάμξσρεπ» δημιξσογικέπ δσμαςϊςηςεπ πξσ κοϋβει κάθε δάρκαλξπ και πξσ η οξσςίμα ςηπ
ςάνηπ δεμ ατήμει μα εκδηλχθξϋμ.
Δλπίζξσμε μα απξδειυθεί υοήριμξ ρςξσπ ρσμαδέλτξσπ πξσ σλξπξιξϋμ ποξγοάμμαςα
πεοιβαλλξμςικήπ εκπ/ρηπ καθόπ και ρε «αμήρσυξσπ» εκπαιδεσςικξϋπ πξσ μιόθξσμ
ϊςι ςξ δερμεσςικϊ χοξλϊγιξ ποϊγοαμμα ςξσ ρυξλείξσ πμίγει ςη δημιξσογικϊςηςά
ςξσπ.

Για ςη ρσγγοατική ξμάδα
ΑΚΔΙΞΡ ΒΚΑΡΡΖΡ
Σπεϋθσμξπ ΙΟΔ Ιέοκσοαπ
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ΕΙΑΓΩΓΗ
Ζ Δκπαίδεσρη για ςξ Οεοιβάλλξμ και ςημ Αειτξοία (ΔΟΑ) είμαι μια μξοτή επείγξσραπ,
πξλιςικήπ και κξιμχμικήπ εκπαίδεσρηπ, ατξϋ ποξέκσφε χπ απάμςηρη ρςξ ρσμευόπ
διξγκξϋμεμξ πεοιβαλλξμςικϊ ζήςημα. Ιεμςοικέπ παοαδξυέπ ςηπ ΔΟΑ είμαι ϊςι ξι επιλξγέπ ςχμ κξιμχμικόμ ρσρςημάςχμ ρςξμ ξικξμξμικϊ και πξλιςικϊ ςξμέα, ςξ μξμςέλξ αμάπςσνηπ με άλλα λϊγια ςηπ ρϋγυοξμηπ κξιμχμίαπ ποξκαλεί μια ρειοά απϊ επείγξμςα
πεοιβαλλξμςικά ποξβλήμαςα ρςξμ πλαμήςη. Όλα ςα πεοιβαλλξμςικά ποξβλήμαςα ρςημ
ποαγμαςικϊςηςα είμαι πεοιβαλλξμςικά, κξιμχμικά και ξικξμξμικά ζηςήμαςα, ατξϋ
ρπαμίχπ θα ρσμαμςήρξσμε ρςξ δημϊριξ διάλξγξ ξμξτχμία απϊφεχμ και λϋρεχμ.
ασςϊυοξμα η ΔΟΑ είμαι μια μεςαρυημαςιρςική εκπαίδεσρη, ατξϋ επιδιόκει ςξμ αμαρςξυαρμϊ ςχμ επιλξγόμ μαπ και ςηπ θεόοηρηπ ςξσ κϊρμξσ μέρα απϊ μέεπ παοαδξυέπ
και αμςιλήφειπ. Ξ εμεογϊπ και κοιςικά ρκεπςϊμεμξπ πξλίςηπ, ξ ξπξίξπ θα είμαι ικαμϊπ
μα ρσμμεςέυει ρε ρσλλξγικϊςηςεπ, μα δξμεί επιυείοημα ρςξ δημϊριξ λϊγξ και μα διεκδικεί απξςελεί βαρική ρςϊυεσρη ϊλχμ ςχμ κειμέμχμ ςηπ Οεοιβαλλξμςικήπ Δκπαίδεσρηπ (αουήπ γεμξμέμηπ απϊ ςημ ιτλίδα) καθόπ και ςηπ μεςενέλινηπ ςηπ, ςηπ ΔΟΑ
(Τλξγαΐςη 2006).
Ρςξ πλαίριξ ςηπ ΔΟΑ ξ οϊλξπ ςηπ ςευμξλξγίαπ είμαι κεμςοικϊ ζήςημα απϊ ξπξιαδήπξςε
ιδεξλξγική ατεςηοία: άλλεπ τξοέπ θεχοείςαι η λϋρη για ςξ πεοιβαλλξμςικϊ ζήςημα
(ςευμξκεμςοιρμϊπ) και άλλεπ τξοέπ είμαι ςξ αίςιξ και η πηγή ϊλχμ ςχμ δειμόμ (ξικξκεμςοιρμϊπ). Ρε κάθε πεοίπςχρη ξ οϊλξπ ςηπ ρςημ καθημεοιμή μαπ ζχή είμαι ρημαμςικϊπ και θα ποέπει μα διεοεσμηθεί. Ζ ΔΟΑ θα ποέπει μητάλια και υχοίπ ατξοιρμξϋπ μα
αρυξληθεί με ςα θέμαςα ςηπ ςευμξλξγίαπ μέρα απϊ ςξ ποίρμα ςηπ κοιςικήπ ποξρέγγιρηπ ςχμ διατϊοχμ πςσυόμ ςηπ.
Διδικϊςεοα ξι ευμξλξγίεπ Οληοξτξοίαπ και Δκπαίδεσρηπ ειρέουξμςαι ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία μέρα απϊ διάτξοεπ ξδξϋπ ςϊρξ ςχμ εκπαιδεσςικόμ ϊρξ και ςχμ μαθηςόμ και αμ και δεμ απξςελξϋμ παμάκεια για ςημ απξςελερμαςικϊςεοη διδαρκαλία
ρίγξσοα μπξοξϋμ μα αμξίνξσμ εμδιατέοξσρεπ διϊδξσπ μάθηρηπ. Ζ γεμιά ςχμ μαθηςόμ
μαπ μπξοεί μα αμςαπξκοίμεςαι ρε πξλλαπλά εοεθίρμαςα, ποξςιμά ςημ ξπςική πληοξτξοία απϊ ϊςι ςα κείμεμα και είμαι πξλϋ εμεογή ρςα κξιμχμικά δίκςσα (Knol & de
Vries 2010 ρςξ Liarakou κ.ά. 2012) Ξι μαθηςέπ ζξσμ μια παοάλληλη φητιακή ζχή και
έυξσμ αμαπςϋνει πξλϋπλξκεπ ρυεςικέπ δενιϊςηςεπ ξι ξπξίεπ δεμ θα ποέπει μα αγμξηθξϋμ απϊ ςξ επίρημξ εκπαιδεσςικϊ ρϋρςημα, αλλά και απϊ ςημ ΔΟΑ (Liarakou κ.ά.
2012) Ζ φητιακή κξσλςξϋοα ςχμ μαθηςόμ αμ ανιξπξιηθεί ρςξ εκπαιδεσςικϊ πλαίριξ
θα μξημαςξδξςήρει ξσριαρςικά ςξμ υοϊμξ πξσ ατιεοόμξσμ ρςημ φητιακή ςευμξλξγία,
αλλά και η εκπαιδεσςική διαδικαρία θα κεοδίρει εκ ποξξιμίξσ ςξ εμδιατέοξμ και άοα
ςη δέρμεσρη ςχμ μαθηςόμ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα η ΔΟΑ χπ μια εκπαίδεσρη επίκαιοη και
ερςιαρμέμη ρε ποαγμαςικέπ ρσμθήκεπ θα βοει έμα εναιοεςικϊ ρϋμμαυξ ςηπ μέεπ ςευμξλξγίεπ. Για παοάδειγμα θέμαςα εμςξπιρμξϋ μιαπ γεχγοατικήπ θέρηπ, ςξ φητιακϊ πεοιβαλλξμςικϊ μξμξπάςι, η δημιξσογία κιμξσμέμχμ ρυεδίχμ με πεοιβαλλξμςικά ρεμάοια, αλλά και διδακςικέπ ςευμικέπ ςηπ ξι εμμξιξλξγικξί υάοςεπ μπξοξϋμ μα γίμξσμ πιξ
εμδιατέοξμςα αλλά και πιξ απξςελερμαςικά με ςημ υοήρη καςάλληλχμ φητιακόμ μέρχμ. Ζ πξλσπλξκϊςηςα ςχμ πεοιβαλλξμςικόμ ζηςημάςχμ μπξοεί μα καςαμξηθεί καλϋςεοα μέρα απϊ φητιακά εογαλεία ςα ξπξία θα παοέυξσμ πληοξτξοίεπ και ςασςϊυοξμα θα ατήμξσμ υόοξ για πειοαμαςιρμξϋπ και ταμςαρία.
Δεμ θα ποέπει μα νευμάμε ϊςι αμ ξι μαθηςέπ είμαι «φητιακξί ιθαγεμείπ» ξι εκπαιδεσςικξί (ρςη μεγαλϋςεοη πλειξφητία ςηπ) είμαι «φητιακξί μεςαμάρςεπ». Ζ ειραγχγή ςχμ
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ΟΔ ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία θα μπξοέρει μα γετσοόρει ςξ υάρμα αμάμερα ςηπ
δϋξ ασςέπ ξμάδεπ ξι ξπξίεπ έυξσμ διατξοεςικέπ ατεςηοίεπ χπ ςηπ ςημ ςευμξλξγία. Αμ
εμπιρςεσθξϋμε ςηπ ικαμϊςηςεπ και δενιϊςηςεπ ςχμ μαθηςόμ ρςημ υοήρη ςχμ φητιακόμ εογαλείχμ ςα ξτέλη θα είμαι πξλλαπλά και ρε ρσμτχμία με ςηπ παιδαγχγικέπ
αουέπ ςηπ ΔΟΑ. Λεςαβιβάζξμςαπ ςξ «ςευμικϊ» κξμμάςι ςηπ εκπαιδεσςικήπ διαδικαρίαπ
ρςξσπ μαθηςέπ/ςοιεπ ςϊςε ασςή αμξίγει ρε έμα πιξ μαθηςξκεμςοικϊ – ρσμμεςξυικϊ μαθηριακϊ μξμςέλξ, με μεγάλξσπ βαθμξϋπ ασςξμξμίαπ και σπεσθσμϊςηςαπ απϊ ςξσπ μαθηςέπ.
Ρσμξφίζξμςαπ, πιρςεϋξσμε ϊςι ετϊρξμ η ΔΟΑ απξςέλερε και ενακξλξσθεί μα απξςελεί
πεδίξ παιδαγχγικόμ πειοαμαςιρμόμ και αμαμέχρηπ ςηπ εκπαιδεσςικήπ ποάνηπ έυει ςη
δσμαςϊςηςα μα ανιξπξιήρει ςηπ μέεπ ςευμξλξγίεπ για δϋξ λϊγξσπ: α) ξι θεχοηςικέπ και
παιδαγχγικέπ αουέπ ςηπ θα βοξσμ ποϊρτξοξ υόοξ εταομξγήπ και β) ξι εκπαιδεσςικξί και ξι μαθηςέπ/ςοιεπ πξσ απξταρίζξσμ μα εμπλακξϋμ ρςημ ΔΟΑ είμαι εκ ποξξιμίξσ
θεςικξί και δεκςικξί ρςημ καιμξςξμία.

Δο Ιαςεοίμα Λπαζίγξσ

Βιβλιξγοατία
Δ. Τλξγαΐςη, Δκπαίδεσρη για ςξ Οεοιβάλλξμ και ςημ Αειτξοία, Αθήμα 2006.
Liarakou, G., Sakka, E., Gavrilakis, C., Tsolakidis, C. (2012). Evaluation of Serious
Games, as a Tool for Education for Sustainable Development, European Journal of
Open, Distance and E-Learning, Special Issue – Best of EDEN 2011.
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ΤΓΓΡΑΦΕΑ: ΑΘΑΝΑΙΑΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ – ΜΠΟΤΣΚΟΤ ΛΕΜΟΝΙΑ
Α. ΑΣΞΖΑ ΔΠΓΑΚΔΘΞΣ

logo

ΘΚΞΡ:

Edmondo

ΙΞΡΞΡ:

Δχοεάμ

ΗΔΛ. ΑΝΞΜΑΡ:

ΟΔ

WEBSITE:

http://www.edmodo.com

ΙΑΖΓΞΠΘΑ:

Web2

ΚΔΝΔΘΡ
ΙΚΔΘΔΘΑ:

Platform, Λέρξ κξιμχμικήπ Δικςϋχρηπ, ηλεκςοξμική μάθηρη

Ρύμςξμη Οεοιγοατή
ξ Edmodo είμαι έμα παγκϊρμιξ, Αρταλέπ Λέρξ Ιξιμχμικήπ Δικςϋχρηπ και Ζλεκςοξμικήπ Λάθηρηπ για
εκπαιδεσςικξϋπ και μαθηςέπ. Δπιςοέπει ςη δημιξσογία ηλεκςοξμικόμ ςάνεχμ, ςη διαυείοιρη ηλεκςοξμικόμ
τακέλχμ μαθηςόμ/ςοιόμ, ςη διαρϋμδερη μεςανϋ εκπαιδεσςικόμ καθόπ και ςη ρσμμεςξυή ςξσπ ρε ηλεκςοξμικέπ κξιμϊςηςεπ διατξοεςικόμ εκπαιδεσςικόμ αμςικειμέμχμ. Λέρχ ςξσ Edmodo μαθηςέπ και εκπαιδεσςικξί διαμξιοάζξμςαι φητιακϊ σλικϊ και επικξιμχμξϋμ με αρτάλεια.
ρςιγμιϊςσπξ απϊ ποαγμαςική υοήρη ςξσ εογαλείξσ

Β. ΥΠΖΡΖ ΡΖΜ ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖ
ξ Edmondo είμαι ςξ πλέξμ καςάλληλξ και αρταλέπ εογαλείξ για ςη δημιξσογία εμϊπ ιρςξυόοξσ επικξιμχμίαπ και εκπαίδεσρηπ μεςανϋ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ και ςχμ μαθηςόμ, καθόπ και για ςημ επικξιμχμία ςχμ
μαθηςόμ μεςανϋ ςξσπ. Δεδξμέμηπ ςηπ ενξικείχρηπ ςχμ μαθηςόμ με ςιπ μέεπ ςευμξλξγίεπ, ςξσπ ηλεκςοξμικξϋπ σπξλξγιρςέπ και ςξ διαδίκςσξ, η υοήρη ασςόμ ςχμ μέρχμ ρςη διδαρκαλία ζχμςαμεϋει ςξ εμδιατέοξμ ςξσπ για ςξ μάθημα και ςιπ επιμέοξσπ δοαρςηοιϊςηςεπ.
ξ Edmondo σπξρςηοίζει

Δγγοατή υοηρςώμ (μαθηςόμ και εκπαιδεσςικόμ).

Διαυείοιρη μελώμ: Διαςίθεςαι μϊμξ ρε εγγεγοαμμέμξσπ/επ εκπαιδεσςικξϋπ.

Απξρςξλή ρημειώμαςξπ: Ιάθε εκπαιδεσςικϊπ μπξοεί μα ρςείλει ρημείχμα είςε ρε μεμξμχμέμξ/η μαθηςή, είςε ρςα μέλη μιαπ ξμάδαπ πξσ έυει δημιξσογήρει. Ξι παοαλήπςεπ/ςοιεπ μπξοξϋμ
μα απαμςήρξσμ. Ξι απαμςήρειπ πξσ απεσθϋμξμςαι ρε ξμάδεπ είμαι ξοαςέπ απϊ ϊλα ςα μέλη ςηπ
ξμάδαπ.

Δογαρία: Αμάθερη εογαρίαπ ποξπ μέλη ξμάδχμ με ημεοξμημία παοάδξρηπ. Λπξοεί μα ρσμξδεϋεςαι απϊ ξδηγίεπ και βξηθηςικά αουεία, ρσμδέρμξσπ ή/και παοαπξμπέπ ρε αουεία ςηπ “Βιβλιξθήκηπ” ςηπ ξμάδαπ. Ξι μαθηςέπ εμημεοόμξμςαι απϊ ςξ ρϋρςημα και παοαδίδξσμ ηλεκςοξμικά ςιπ εογαρίεπ ςξσπ.
Όςαμ κάπξιξ μέλξπ παοαδόρει εογαρία ξ/η εκπαιδεσςικϊπ ειδξπξιείςαι απϊ ςξ ρϋρςημα, απξκςά ποϊρβαρη ρε ασςήμ και ςη βαθμξλξγεί. Λεςά ςη βαθμξλϊγηρη ςηπ εογαρίαπ εμϊπ/μιαπ μαθηςή, ξ/η εκπαιδεσςικϊπ μπξοεί μα ποξρθέρει επενηγημαςικά ρυϊλια.
Ξ βαθμϊπ καςαυχοίζεςαι ρςξ ηλεκςοξμικϊ βαθμξλϊγιξ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ και ςξ ρϋρςημα κξιμξπξιεί ςξμ
βαθμϊ ρςξ/ρςη μαθηςή μέρχ ςξσ πίμακα ειδξπξιήρεόμ ςξσ/ςηπ.
ξ πεοιβάλλξμ διαςίθεςαι και ρςημ Δλλημική γλόρρα. ξμ ενελλημιρμϊ ποαγμαςξπξίηρε ξ ρσμ ρσμάδελτξπ Ηεόδχοξπ Γξύςαπ.
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Γ. ΡΔΜΑΠΘΞ ΔΜΔΔΘΙΘΙΖΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΖΜ ΟΔΠΘΒΑΚΚΞΜΘΙΖ ΔΙΟ/ΡΖ
ΑΣΞΖΑ ΡΔΜΑΠΘΞΣ:
Ξμξμαρία:

Αμϋμςαιξ: Ζ γη ςχμ ςερράοχμ λιμμόμ

Απαιςήρειπ:

Ξι ρσμεογαζϊμεμξι μα διαθέςξσμ internet και έμα λξγαοιαρμϊ e-mail

Ρςόυξπ:

Ρκεπςικό:

ΡΞΥΞΡ:
Ζ παοξσρίαρη ςηπ εσοϋςεοηπ πεοιξυήπ πξσ ςα παιδιά ζξσμ και εογάζξμςαι.
Ζ απϊ κξιμξϋ εογαρία και εμημέοχρη ςχμ μελόμ ςηπ ξμάδαπ ρε ποαγμαςικϊ
υοϊμξ υχοίπ υοξμικξϋπ ή υχοικξϋπ πεοιξοιρμξϋπ.
Ξι πεοιβαλλξμςικέπ ξμάδεπ, επειδή ρςημ ποάνη δεμ μπξοξϋμ μα εογαρςξϋμ ρςξ ρυξλείξ λϊγχ ςξσ αρτσκςικξϋ-αμελαρςικξϋ χοξλξγίξσ ποξγοάμμαςξπ, είμαι σπξυοεχμέμεπ μα δξσλεϋξσμ και μα ρσμεογάζξμςαι εκςϊπ ρυξλικξϋ χοαοίξσ και καςά ρσμέπεια
απξμακοσρμέμα. Υοειάζξμςαι λξιπϊμ έμα ρσμεογαςικϊ εογαλείξ ποξραομξρμέμξ ρςιπ
δικέπ ςξσπ «ςευμξλξγικέπ» ρσμήθειεπ.




Βήμα 1:


Βήμα 2:




ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΥΠΖΡΖΡ/ΣΚΞΟΞΘΖΡΖΡ ΔΠΓΑΡΘΑΡ:
Ξ Ρσμςξμιρςήπ ςηπ ξμάδαπ δημιξσογεί έμαμ λξγαοιαρμϊ υοήρςη ρςημ αουική ρελίδα
ςηπ εταομξγήπ επιλέγξμςαπ «Δίμαι μαθηςήπ» και ειρέουεςαι ρςημ σπηοερία και διαμξοτόμει ςξ πεοιβάλλξμ ςηπ ρελίδαπ.
Αμακξιμόμει ςξ URL ςηπ ρελίδαπ ρςα μέλη ςηπ ξμάδαπ.
Απξρςξλή ρςα μέλη ξδηγιόμ και αμςαλλαγή ιδεόμ και σπξρςηοικςικόμ αουείχμ
ςξσ μαθήμαςξπ πυ βίμςεξ, παοξσριάρεχμ, ρυεδιαγοαμμάςχμ.
Αμάληφη απϊ ςα μέλη επιμέοξσπ εογαριόμ και ξοιρμϊπ καςαληκςικήπ ημεοξμημίαπ παοάδξρηπ.
α μέλη ςηπ ξμάδαπ ρσμεογάζξμςαι για ςημ ρσγκέμςοχρη σλικξϋ και ςη δημιξσογία ιρςξυόοξσ παοξσρίαρήπ ςξσ.

ΡΣΛΟΔΠΑΡΛΑΑ – ΙΠΘΘΙΖ ΑΝΘΞΚΞΓΖΡΖ ΖΡ ΥΠΖΡΖΡ ΞΣ EDMODO:
- Ζ ηλεκςοξμική ςάνη ςξσ edmodo απξςελεί μία εναιοεςική εταομξγή για ςημ εν απξρςάρεχπ διδαρκαλία και ρσμεογαρία.
- Ξι μαθηςέπ αμςαπξκοίθηκαμ αοκεςά θεςικά ρςημ εταομξγή ςηπ δοάρηπ. Ηεςικέπ ήςαμ και ξι αμςιδοάρειπ ςχμ γξμέχμ ςξσπ ρςξσπ ξπξίξσπ δίμεςαι η δσμαςϊςηςα μα ρσμδέξμςαι με νευχοιρςϊ κχδικϊ και χπ
διατξοεςικξί υοήρςεπ.
- ξ Edmondo σπξβλήθηκε ρςη δοάρη Λάθηρη 2.0 plus - Ιαιμξςξμικέπ ποχςξβξσλίεπ μέχμ και καλέπ
ποακςικέπ για ςημ ανιξπξίηρη ςχμ Διαδικςσακόμ Δογαλείχμ και Ιξιμξςήςχμ ρςξμ ςξμέα ςηπ Δκπαίδεσρηπ και ςηπ Δια Βίξσ Λάθηρηπ (http://www.mathisi20.gr), και έλαβε ςη διάκοιρη "ειδική μμεία εμδιατέοξμςξπ".
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ΤΓΓΡΑΦΕΑ: ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΙΑ ΔΗΜΗΣΡΑ
Α. ΑΣΞΖΑ ΔΠΓΑΚΔΘΞΣ
ΘΚΞΡ:
logo

ΗΔΛ. ΑΝΞΜΑΡ:
ΙΑΖΓΞΠΘΑ:

Tux Paint

ΙΞΡΞΡ:

Δχοεάμ (Κ.Α.Ι.)

ΟΔ

WEBSITE:

http://www.tuxpaint.org/

Εχγοατική

ΚΔΝΔΘΡ ΙΚΔΘΔΘΑ:

Tux Paint, Εχγοατική

Ρύμςξμη Οεοιγοατή
ξ Tux Paint είμαι έμα δχοεάμ ποϊγοαμμα ζχγοατικήπ για παιδιά. Δκςϊπ απϊ ςα ρσμήθη εογαλεία ϊπχπ
γοαμμέπ, ρυήμαςα, πιμέλα κλπ, ρσμξδεϋεςαι και απϊ έςξιμεπ εικϊμεπ («ρτοαγίδεπ»). Ζ διαρϋμδερη υοήρςη είμαι ελκσρςική και ποχςϊςσπη, είμαι δε ποξραομξρμέμη για υοήρη απϊ παιδιά πξσ δεμ μπξοξϋμ
ακϊμη μα διαβάρξσμ, ατξϋ ξι εμέογειεπ ρσυμά ρσμξδεϋξμςαι απϊ ηυηςική πεοιγοατή (και ρςα Δλλημικά)

ρςιγμιϊςσπξ απϊ ποαγμαςική υοήρη ςξσ εογαλείξσ

Δικόμα 1: Διαρύμδερη υοήρςη
Β. ΥΠΖΡΖ ΡΖΜ ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖ
Λπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί απϊ ςξσπ μαθηςέπ ποξκειμέμξσ μα δημξριξπξιήρξσμ ςα απξςελέρμαςα εμϊπ
ρυεδίξσ εογαρίαπ
Απϊ ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ Α/βαθμιαπ εκπαίδεσρηπ και ποξρυξλικήπ ποξκειμέμξσ μα δημιξσογήρξσμ με
ςξσπ μαθηςέπ ςξσπ μια ιρςξοία με ςη μέθξδξ ςηπ ιρςξοιξγοαμμήπ
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Γ. ΡΔΜΑΠΘΞ ΔΜΔΔΘΙΘΙΖΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΖΜ ΟΔΠΘΒΑΚΚΞΜΘΙΖ ΔΙΟ/ΡΖ
ΑΣΞΖΑ ΡΔΜΑΠΘΞΣ:
Ξμξμαρία:

Δημιξσογία ιρςξοίαπ απϊ μαθηςέπ και παοξσρίαρη με υοήρη ςξσ tux - paint

Απαιςήρειπ:

ξ λξγιρμικϊ διαςίθεςαι ρε εκδϊρειπ για Windows (και παλιϊςεοεπ) και Linux. Απαιςήρειπ ρε σλικϊ πξλϋ υαμηλέπ: 200MHz Pentium, 800x600 αμάλσρη ξθϊμηπ, 40ΛΒ RAM

ΡΞΥΞΡ:
Ρςόυξπ:

Ξι μαθηςέπ ρε ξμάδεπ μα ρσμεογαρςξϋμ ποξκειμέμξσ μα δημιξσογήρξσμ μια ιρςξοία με
ςη μέθξδξ ςηπ ιρςξοιξγοαμμήπ , μα ςημ εικξμξγοατήρξσμ, μα γοάφξσμ ςξ κείμεμξ και μα
ςημ παοξσριάρξσμ ή μα γοάφξσμ βιβλίξ.

Ρκεπςικό:

Δίμει ςη δσμαςϊςηςα λϊγχ ςηπ εσκξλίαπ ρςη υοήρη ςξσ μα δημιξσογήρξσμ ακϊμα και
μαθηςέπ Μηπιαγχγείξσ ιρςξοίεπ, ατίρεπ, εικξμξγοατημέμα κείμεμα και μα ςα παοξσριάρξσμ δξσλεϋξμςαπ ρε μικοέπ ξμάδεπ υχοίπ μα απαιςείςαι η παοξσρία ςξσ εκπαιδεσςικξϋ.
Ξ Δκπαιδεσςικϊπ επίρηπ μπξοεί μα εςξιμάρει τϋλλα εογαρίαπ πξσ ςα παιδιά μπξοξϋμ μα
υοηριμξπξιήρξσμ ποξκειμέμξσ μα ρσμθέρξσμ μια ιρςξοία με ςη μέθξδξ ςηπ ιρςξοιξγοαμμηπ . Ζ μέθξδξπ ςηπ ιρςξοιξγοαμμήπ ρςηοίζεςαι ρςη θεχοία ςξσ επικξδξμηςιρμξϋ και
δημιξσογεί έμα πλαίριξ όρςε ξι μαθηςέπ μα ρσμεογάζξμςαι και μα μαθαίμξσμ μέρα απϊςημ εμεογή ρσμμεςξυή ςξσπ ρε ασςϊ.
Ζ Θρςξοιξγοαμμή επιςοέπει ςημ εμπλξκή διατϊοχμ επιρςημόμ ποξκειμέμξσ μα ενελιυθεί
η ιρςξοία απξςελεί επξμέμχπ μια απξςελερμαςική μέθξδξ για ςημ ποξρέγγιρη πεοιβαλλξμςικόμ θεμάςχμ.

ΟΠΞΔΞΘΛΑΡΘΑ - ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΑΠΥΘΙΞΟΞΘΖΡΖΡ – ΠΣΗΛΘΡΔΘΡ:

Βήμα 1:

Linux: Αμ δεμ είμαι ήδη εγκαςερςημέμξ, σπάουει έςξιμξ για εγκαςάρςαρη ρςα απξθεςήοια ϊλχμ ςχμ γμχρςόμ διαμξμόμ. Ρσμπεοιλαμβάμεςαι επίρηπ ρςξ πακέςξ GCompris (δχοεάμ για Linux, πεοιξοιρμέμη έκδξρη για Windows)
Windows: Ιαςεβάζξσμε απϊ ςημ ρελίδα ςξσ ποξγοάμμαςξπ ςημ καςάλληλη έκδξρη για
ςημ έκδξρη λειςξσογικξϋ πξσ έυξσμε. Δπιλέγξσμε ςημ έκδξρη «without OpenCandy» αμ
δεμ θέλξσμε μα εγκαςαρςαθεί η εταομξγή ασςή (πξσ εμταμίζει ποξςάρειπ για αγξοά
ποξψϊμςχμ λξγιρμικξϋ).
Διαςίθεςαι και έκδξρη «τξοηςή» (υχοίπ εγκαςάρςαρη, ςοέυει και απϊ ενχςεοικϊ απξθηκεσςικϊ μέρξ)

Βήμα 2:

Απϊ ςημ ίδια ρελίδα / απξθεςήοιξ εγκαθιρςξϋμε και ςιπ ρτοαγίδεπ (Tux Paint Stamps)
πξσ επεκςείμξσμ ςιπ δσμαςϊςηςεπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ

Βήμα 3:

Απϊ ςξ εικξμίδιξ “Configure Tux Paint” ςξσ μεμξϋ έμαονηπ μπξοξϋμε μα παοαμεςοξπξιήρξσμε ςημ εγκαςάρςαρη πυ αλλαγή ςξσ μάλλξμ «δσρποϊριςξσ» υόοξσ απξθήκεσρηπ (βλ,
επϊμεμξ βήμα) απεμεογξπξίηρη ήυχμ κλπ

Βήμα 4:

Αμ θέλξσμε μα έυξσμε ποϊρβαρη ρςιπ εικϊμεπ πξσ δημιξσογξϋμε, είμαι ρκϊπιμξ μα αλλάνξσμε ςημ διαδοξμή απξθήκεσρηπ (βλέπε απϊρπαρμα ξθϊμηπ πιξ πάμχ) χπ ενήπ: Configure Tux Paint  καοςέλα saving ςρεκάοξσμε Use alternative save directory  ρςξ
κεμϊ πεδίξ πληκςοξλξγξϋμε ςη μέα διαδοξμή ή ςημ επιλέγξσμε παςόμςαπ ςξ κξσμπί
Browse. Ιαλϊ είμαι ρςη διαδοξμή μα μημ πεοιλαμβάμξμςαι ελλημικά. α έογα μαπ απξθηκεϋξμςαι ρε μξοτή png ρςξμ σπξτάκελξ saved. Λε ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ ξι ζχγοατιέπ θα
μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιηθξϋμ εσκξλϊςεοα απϊ άλλα ποξγοάμμαςα

ΑΜΑΚΣΘΙΖ ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ:
Ξι μαθηςέπ με καςάλληλεπ εοχςήρειπ και ςη μέθξδξ ςξσ καςαιγιρμξϋ ςχμ ιδεόμ δημιξσογξϋμ έμα ςϊπξ
και τςιάυμξσμ μια ξπςική αμαπαοάρςαρη.
ξ επϊμεμξ βήμα είμαι η δημιξσογία ςχμ ηοόχμ πξσ καςξικξϋμ ρε ασςϊ ςξ μέοξπ και παίζξσμ οϊλξ
ρςημ ιρςξοία. α παιδιά ρσμδέξσμ ςξσπ υαοακςήοεπ με ςξμ ςϊπξ και ξ εκπαιδεσςικϊπ ειράγει έμα ποϊβλημα κοίριμξ και αμτιλεγϊμεμξ ποξκειμέμξσ ςα παιδιά μα δόρξσμ μια λϋρη και μα καθξοίρξσμ ςιπ
αμςιδοάρειπ ςχμ ποξρόπχμ αμάλξγα με ςξ υαοακςήοα ςξσπ. Έςρι δίμεςαι η δσμαςϊςηςα ρςξσπ μαθηςέπ
μα ατξμξιόρξσμ ρςάρειπ και ρσμπεοιτξοέπ ή μα ςιπ επαμενεςάρξσμ.
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ΤΓΓΡΑΦΕΑ: ΑΛΧΑΙΔΗ ΝΙΚΟ
Α. ΑΣΞΖΑ ΔΠΓΑΚΔΘΞΣ
ΘΚΞΡ:
GLOGTER

ΗΔΛ. ΑΝΞΜΑΡ:
ΙΑΖΓΞΠΘΑ:

ξ Glog:Δογαλείξ
μάθηρηπ και Αμαρςξυαρμξϋ

ΙΞΡΞΡ:

ΔΩΠΔΑΜ

ΟΔ

WEBSITE:

http://blog.edu.glogster.com

Web2

ΚΔΝΔΘΡ
ΙΚΔΘΔΘΑ:

Δημιξσογική Λάθηρη, Οηγέπ για εκπαιδεσςικξϋπ, Ρσγκέμςοχρη ηλεκςοξμικξϋ Δκπαιδεσςικξϋ Σλικξϋ, Δμμξιξλξγική Αλλαγή

Ρύμςξμη Οεοιγοατή
Οοϊκειςαι για έμα ρσμεογαςικϊ διαδικςσακϊ εογαλείξ (blog), ςξ ξπξίξ επιςοέπει ςημ ποϊρβαρη μϊμξ ρε
εκπαιδεσςικξϋπ και μαθηςέπ. ξσπ επιςοέπει μα αλληλεπιδοξϋμ μεςανϋ ςξσπ αρϋγυοξμα και ρε ποαγμαςικϊ υοϊμξ. Σπξρςηοίζει 4 λειςξσογίεπ: projects, portfolios, presentations, messages. Δπίρηπ εμπεοιέυει
glog υχοιρμέμα ρε καςηγξοίεπ και σπξκαςηγξοίεπ απϊ ςα ξπξία μαθηςέπ και δάρκαλξι μπξοξϋμ μα αμςλήρξσμ πληοξτξοίεπ και μα πάοξσμ ιδέεπ.
ρςιγμιϊςσπξ απϊ ποαγμαςική υοήρη ςξσ εογαλείξσ

Β. ΥΠΖΡΖ ΡΖΜ ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖ
ΡΖΜ Α/ΗΛΘΑ: Ξ δάρκαλξπ μπξοεί a) μα αμαθέρει εογαρίεπ ρςξσπ μαθηςέπ ςξσ, b) μα αμαοςήρει σλικϊ
απϊ ςξ ποϊγοαμμα πξσ σλξπξιεί, c) μα ρσμδέρει ςα glog ςχμ μαθηςόμ ςξσ μεςανϋ ςξσπ και d) μα δημιξσογήρει ρε ρσμεογαρία με ςξσπ μαθηςέπ ςξσ έμαμ εμμξιξλξγικϊ υάοςη ςξμ ξπξίξ ςα παιδιά θα υοηριμξπξιήρξσμ για μα καςαμξήρξσμ ςιπ έμμξιεπ εμϊπ project. Αουικά για ςη δημιξσογία ςξσ υάοςη ξι μαθηςέπ
αμαζηςξϋμ μέρα απϊ ςα εογαλεία ςξσ glogster εικϊμεπ, βίμςεξ και αουεία ήυξσ, δημιξσογόμςαπ έμα ποόςξ σλικϊ. Ρςη ρσμέυεια αμαοςξϋμ δικϊ ςξσπ σλικϊ (τχςξ, βίμςεξ) και ςέλξπ καλξϋμςαι μα επιδοάρξσμ ρε
ασςϊ ςξ σλικϊ και μα ςξ αμαδιαμξοτόρξσμ, ενεςάζξμςαπ κοιςικά ςα μξήμαςα ςχμ κειμέμχμ. Ρςξ ςέλξπ
ξλξκληοόμξσμ ςη ρϋμθερη ςξσ glog και μξιοάζξμςαι με άλλα ρυξλεία ςη δημιξσογία ςξσπ.
ΡΖΜ Β/ΗΛΘΑ: Ξι μαθηςέπ υχοίζξμςαι ρε ξμάδεπ. Ιάθε ξμάδα επιλέγει έμα ρσγκεκοιμέμξ αμςικείμεμξ (π.υ.
αιξλικά πάοκα, σδοξηλεκςοιρμϊπ, …) και αμαπςϋρρξσμ έμαμ μξηςικϊ υάοςη. εμαλλακςικά μπξοξϋμ μα
αρυξληθξϋμ με ςξ ίδιξ θέμα και μα παοξσριάρξσμ ςξσπ υάοςεπ ςξσπ ρςημ ςάνη, ρσμθέςξμςαπ ρςξ ςέλξπ
έμα glog με ςα καλϋςεοα ρςξιυεία ςχμ επιμέοξσπ υαοςόμ ή ρσμδέξμςαπ ςα glog μεςανϋ ςξσπ.
ΞΘ ΣΟΔΣΗΣΜΞΘ: Λπξοξϋμ : α) μα δημιξσογήρξσμ ρελίδεπ πξσ θα λειςξσογήρξσμ σπξρςηοικςικά με σλικϊ για
ςα ποξγοάμμαςα ςα ξπξία σλξπξιξϋμ, β) μα δημιξσογήρξσμ ρσμδέρειπ με ρυξλεία και διεσθϋμρειπ πξσ
σλξπξιξϋμ ποξγοάμμαςα και γ) μα παοακξλξσθξϋμ εν απξρςάρεχπ ςα ποξγοάμμαςα ςχμ ρυξλείχμ.
Ο.υ. Αμαοςξϋμε ρςξ δικςσακϊ ςϊπξ μία ξδηγία για εογαρίεπ. Δίμξσμε ςα βήμαςα ςα ξπξία θα ακξλξσθήρξσμ ςα μέλη ςηπ ξμάδαπ και μία ρειοά κειμέμχμ (εικϊμεπ, πίμακεπ, ρςαςιρςικά ρςξιυεία ….) ςα ξπξία θα
υοηριμξπξιήρξσμ για μα εμπμεσρςξϋμ. Δίμξσμε επίρηπ μία ρειοά λένεχμ κλειδιά ςιπ ξπξίεπ θα υοηριμξπξιήρξσμ ςα μέλη για μα ρσμθέρξσμ έμα πεοιληπςικϊ κείμεμξ πάμχ ρε έμα αουικϊ εοόςημα. Ρσμθέςξσμε
ςξ glog και παοακξλξσθξϋμε ςη διαδικαρία. (π.υ. http://nikolaos8.edu.glogster.com/1/ και
http://nikolaos8.edu.glogster.com/1-1187 )
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Γ. ΡΔΜΑΠΘΞ ΔΜΔΔΘΙΘΙΖΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΖΜ ΟΔΠΘΒΑΚΚΞΜΘΙΖ ΔΙΟ/ΡΖ
ΑΣΞΖΑ ΡΔΜΑΠΘΞΣ:
Ξμξμαρία:

Μξηςικϊπ Υάοςηπ

Απαιςήρειπ:

Ξι ρσμεογαζϊμεμξι μα διαθέςξσμ internet και μα έυξσμ εγγοατεί ρςξ glogster

ΡΞΥΞΡ:
Ρςόυξπ:

Ζ εϋοερη, η κοιςική επενεογαρία κειμέμχμ ρυεςικόμ με ςιπ ΑΟΔ και η ξογάμχρή ςξσπ ρε
εμιαίξ ρόμα, όρςε μα ενάγεςαι μία ξλξκληοχμέμη εικϊμα ρυεςικά με ςιπ ΑΟΔ.

Ρκεπςικό:

Έμα εσοϋ θέμα, ϊπχπ ξι ΑΟΔ μπξοεί μα γίμει καςαμξηςϊ ρε βάθξπ μέρα απϊ ςημ κοιςική
επενεογαρία μίαπ ρειοάπ κειμέμχμ. Όπχπ ξ επιρςήμξμαπ ρσλλέγει, ανιξλξγεί και ςανιμξμεί μία ρειοά σλικόμ και κειμέμχμ ποξκειμέμξσ μα διαςσπόρει ςιπ επιρςημξμικέπ ςξσ
απϊφειπ, έςρι και ξ μαθηςήπ μπξοεί μα , ανιξλξγήρει και ςανιμξμήρει μία ρειοά κειμέμχμ ποξκειμέμξσ μα απξκςήρει εμπεοιρςαςχμέμη άπξφη αματξοικά με ςιπ ΑΟΔ, ρε
όοεπ πξσ σπεοβαίμξσμ ςξ ρυξλικϊ χοάοιξ. Ασςή η διαδικαρία μπξοεί μα θεχοηθεί διαοκήπ και ρσμευήπ, αλλά και επαμαποξρδιξοιζϊμεμη με κάθε κείμεμξ πξσ αμαοςάςαι
ρςξ glog ή με κάθε κείμεμξ πξσ απξταρίζεςαι μα απξκλειρςεί απϊ ςξ glog.

ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΑΠΥΘΙΞΟΞΘΖΡΖΡ – ΠΣΗΛΘΡΔΘΡ:
Βήμα 1:

1. Ξ Ρσμςξμιρςήπ ςηπ ξμάδαπ, αλλά και κάθε μέλξπ νευχοιρςά μπξοεί μα δημιξσογήρει
έμαμ λξγαοιαρμϊ υοήρςη ρςξ www.glogster.org
Λϊλιπ δημιξσογήρει ςξ λξγαοιαρμϊ έυει μία ρειοά δσμαςξςήςχμ
2.1. μα δημιξσογήρει έμα glog με ςξ θέμα πξσ ςξμ εμδιατέοει
2.2. μα ποξρκαλέρει ςάνειπ ή μαθηςέπ μα ρσμμεςάρυξσμ ρςξ glog, αμαδιαμξοτόμξμςαπ ςξ

Βήμα 2:

2.3. μα αμαθέρει εογαρίεπ
2.4. μα δημξριεϋρει project ή παοξσριάρειπ
2.5. μα δημιξσογήρει portfolios
2.6. μα αμςαλλάνει μημϋμαςα μεςανϋ ςχμ μελόμ ςξσ glogster
2.7. μα πάοει ιδέεπ απϊ άλλα glog
…
ΑΜΑΚΣΘΙΖ ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ:

Λϊλιπ δημιξσογηθεί ςξ glog μπξοεί μα αμαςεθεί μία ρειοά εογαριόμ ρςα μέλη ςηπ ξμάδαπ ή και αςξμικά
ρςξμ καθέμα.
α μέλη αμαοςξϋμ σλικϊ απϊ ςξ διαδίκςσξ μέρχ ςχμ εταομξγόμ ςξσ glogster, απξκλείξμςαπ ασςϊμαςα διατημίρειπ και άρεμμξ πεοιευϊμεμξ πξσ μπξοεί μα βοεθεί ρε μηυαμέπ αμαζήςηρηπ. Όςαμ ξ ρσμςξμιρςήπ ςηπ ξμάδαπ ςξ απαιςήρει γίμεςαι έμα νεκαθάοιρμα ςξσ σλικξϋ ή και μία αμαδιξογάμχρή ςξσ με
ςη ρϋμτχμη γμόμη ςηπ ξμάδαπ η ξπξία επικξιμχμεί είςε με μημϋμαςα, είςε μέρχ ςξσ glog, είςε και
μέρα ρςημ ςάνη. Όρξ ποξυχοεί η επενεογαρία ςξσ θέμαςξπ, ςϊρξ ςα μέλη ςηπ ξμάδαπ έυξσμ ρςη διάθερή ςξσπ ςξ σλικϊ και ςη δσμαςϊςηςα αμαποξραομξγήπ ςχμ απϊφεόμ ςξσπ και ςη δσμαςϊςηςα ερχςεοικήπ ςακςξπξίηρηπ ςχμ ρκέφεχμ ςξσπ υάοη ρςξ μξηςικϊ υάοςη πξσ ρυημαςίζεςαι ρςαδιακά ρςξ glog.
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ΤΓΓΡΑΦΕΑ: ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ ΑΝΑΣΑΙΟ
Α. ΑΣΞΖΑ ΔΠΓΑΚΔΘΞΣ
ΘΚΞΡ:
ΗΔΛ. ΑΝΞΜΑΡ:
ΙΑΖΓΞΠΘΑ:

Quizlet

ΙΞΡΞΡ:

ΔΩΠΔΑΜ( με πεοιξοιρμέμεπ δσμαςϊςηςεπ) ή 15$/έςξπ(για μαθηςέπ) ή
25$/έςξπ(για δαρκάλξσπ).

ΟΔ

WEBSITE:

www.quizlet.com

WEB2

ΚΔΝΔΘΡ ΙΚΔΘΔΘΑ:

Flashcard, vocabulary, speller,
term, test, scatter, race

Ρύμςξμη Οεοιγοατή
ξ Quizlet έμα ρσμεογαςικϊ εογαλείξ, πξσ παοέυει online δημιξσογία καοςόμ (flashcards), με ϊοξσπ
(terms) και ξοιρμξϋπ (definitions), δημιξσογία ςάνεχμ πξσ θα βλέπξσμ και επενεογάζξμςαι ςιπ κάοςεπ
και ςοϊπξσπ εκμάθηρηπ ςχμ καοςόμ με ηυηςική αματξοά, διάτξοα test και παιυμίδια.

ρςιγμιϊςσπξ απϊ ποαγμαςική υοήρη ςξσ εογαλείξσ

Β. ΥΠΖΡΖ ΡΖΜ ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖ
ΡΖ Α/ΗΛΘΑ: Ξ δάρκαλξπ μπξοεί μα δημιξσογήρει για ξπξιξδήπξςε μάθημα κάοςεπ(flashcards) με
ϊοξσπ(terms) και ξοιρμξϋπ(definitions), με ςιπ ξπξίεπ μπξοξϋμ ξι μαθηςέπ μα εναρκηθξϋμ ρςημ ξοθξγοατία ακξϋγξμςαπ και γοάτξμςαπ, μα κάμξσμ Test ή μα εναρκηθξϋμ παίζξμςαπ ςα παιυμίδια Scatter και
Space Race.
ΡΖ B/ΗΛΘΑ: Ξ καθηγηςήπ μπξοεί μα δημιξσογήρει, για ξπξιξδήπξςε μάθημα, πιξ ποξυχοημέμεπ επιρςημξμικά κάοςεπ(flashcards) με ϊοξσπ(terms) και ξοιρμξϋπ(definitions), μα δημιξσογήρει ςάνειπ ρςιπ ξπξίεπ
μπξοξϋμ ξι μαθηςέπ, μα κάμξσμ Test Οξλλαπλόμ Δπιλξγόμ(Λultiple Choice), Ρχρςξϋ-Κάθξσπ(TrueFalse), Αμςιρςξίυιρηπ ή μα εναρκηθξϋμ, παίζξμςαπ ςα παιυμίδια Scatter και Space Race.
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Γ. ΡΔΜΑΠΘΞ ΔΜΔΔΘΙΘΙΖΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΖΜ ΟΔΠΘΒΑΚΚΞΜΘΙΖ ΔΙΟ/ΡΖ
ΑΣΞΖΑ ΡΔΜΑΠΘΞΣ:
Ξμξμαρία:

On Line Δημιξσογία καοςόμ γμόρεχμ(Flashcards), μελέςη και ενάρκηρη με test και
παιυμίδια.

Απαιςήρειπ:

Ξι ρσμεογαζϊμεμξι μα διαθέςξσμ Ζ/Σ, ρϋμδερη ρςξ INTERNET και E-mail.

ΡΞΥΞΡ:
Ρςόυξπ:

Ζ εκμάθηρη και ξ διαμξιοαρμϊπ γμόρεχμ, μελόμ πεοιβαλλξμςικόμ ξμάδχμ ρε ποαγμαςικϊ υοϊμξ.

Ρκεπςικό:

Ξι πεοιβαλλξμςικέπ ξμάδεπ μπξοξϋμ μα ξογαμόμξμςαι ρε ςάνειπ, μα δημιξσογξϋμ δικέπ
ςξσπ κάοςεπ, μα ςιπ διαμξιοάζξμςαι με άλλεπ ξμάδεπ ρε ποαγμαςικϊ υοϊμξ, μα εναρκξϋμςαι ρςημ καςαμϊηρη ςχμ αμςικειμέμχμ πξσ αρυξλξϋμςαι και μα μημ σπάουει ξ υοξμικϊπ
πεοιξοιρμϊπ ςξσ αρτσκςικξϋ χοαοίξσ ςχμ μαθηςόμ.

ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΑΠΥΘΙΞΟΞΘΖΡΖΡ – ΠΣΗΛΘΡΔΘΡ:
Βήμα 1:

Ξ ρσμςξμιρςήπ ςηπ ξμάδαπ κάμει δχοεάμ εγγοατή (Sign Up)ρςξ site http://quizlet.com,
υοηριμξπξιόμςαπ username, password, e-mail, κάμξμςαπ επιβεβαίχρη ςηπ εγγοατήπ απϊ
ςξ e-mail ςξσ.

Βήμα 2:

Αμ κάμει υοήρη ςηπ δχοεάμ εταομξγήπ κάμει CLICK ρςξ κξσμπί “Start Using Free
Quizlet”, αλλιόπ επιλέγει αμ θα υοηριμξπξιήρει ςημ εταομξγή Quizlet Plus (κάμξμςαπ
CLICK ρςξ αμςίρςξιυξ κξσμπί Select), με υοέχρη 15$ ςξ έςξπ ή ςημ εταομξγή Quizlet
Teacher(κάμξμςαπ CLICK ρςξ αμςίρςξιυξ κξσμπί Select) με υοέχρη 25$ ςξ έςξπ.

Βήμα 3:

Δπιλέγξσμε ςίςλξ θέμαςξπ, αμςικείμεμξ, πξιξι μπξοξϋμ μα βλέπξσμ ςξ SET ςχμ καοςόμ
και πξιξι μπξοξϋμ μα ςξ επενεογαρςξϋμ, ρε ϊπξια γλόρρα θέλξσμε.

Βήμα 4:

Δημιξσογξϋμε ςιπ κάοςεπ εοχςαπαμςήρεχμ, πληκςοξλξγόμςαπ ή ειράγξμςαπ δεδξμέμα,
κάμξμςαπ CLICK ρςξ κξσμπί IMPORT DATA και ρςξ ςέλξπ κάμξσμε CLICK ρςξ κξσμπί Create Set.

ΑΜΑΚΣΘΙΖ ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ:
Βάζξσμε ςα μέλη ςηπ πεοιβαλλξμςικήπ ξμάδαπ μα δημιξσογήρξσμ ςξ κάθε έμα ςξ δικϊ ςξσ λξγαοιαρμϊ,
και δημιξσογξϋμε μια ςάνη με ςα μέλη ςηπ πεοιβαλλξμςικήπ ξμάδαπ κάμξμςαπ CLICK ρςξ κξσμπί +Add A
Class.
Λεςά ςη δημιξσογία ςχμ καοςόμ(Flashcards), μπξοξϋμε μα ςιπ δξϋμε ϊλεπ μαζί ή μία-μία νευχοιρςά
και μα ςιπ διξοθόρξσμε, βάζξμςαπ ςα μέλη ςηπ πεοιβαλλξμςικήπ ξμάδαπ μα ςιπ ελέγνξσμ.
Λαπ δίμεςαι η δσμαςϊςηςα μα γμχοίρξσμ ςιπ κάοςεπ κάμξμςαπ CLICK ρςξ κξσμπί LEARN ή ρςξ κξσμπί
SPELLER μαθαίμξμςαπ ξοθξγοατία. Δπίρηπ μπξοξϋμ μα ποξρθέρξσμ δικέπ ςξσπ κάοςεπ και μα δημιξσογήρξσμ δικϊ ςξσπ ρϋμξλξ καοςόμ(SET).
Ιαςϊπιμ ϊπξιξπ θέλει απϊ ςημ πεοιβαλλξμςική ξμάδα μπξοεί μα κάμει ςξ ςέρς ρε διάτξοεπ μξοτέπ Test
Οξλλαπλόμ Δπιλξγόμ(Λultiple Choice), Ρχρςξϋ-Κάθξσπ(True-False), Αμςιρςξίυιρηπ ή μα εναρκηθεί,
παίζξμςαπ ςα παιυμίδια Scatter και Space Race.
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ΤΓΓΡΑΦΕΑ: ΒΑΡΕΛΗ ΟΦΙΑ
Α. ΑΣΞΖΑ ΔΠΓΑΚΔΘΞΣ
ΘΚΞΡ:
logo

ΗΔΛ. ΑΝΞΜΑΡ:
ΙΑΖΓΞΠΘΑ:

TitanPand

ΙΞΡΞΡ:

Δχοεάμ

ΟΔ

WEBSITE:

http://titanpad.com/

Web2

ΚΔΝΔΘΡ ΙΚΔΘΔΘΑ:

Δημιξσογική γοατή, ξμαδξρσμεογαςική παοαγχγή κειμέμξσ,
online ρσγγοατή

Ρύμςξμη Οεοιγοατή
ξ Titanpad είμαι έμαπ επενεογαρςήπ κειμέμξσ πξσ επιςοέπει ρε μαθηςέπ και εκπαιδεσςικξϋπ μα εογαρςξϋμ online ςασςϊυοξμα δημιξσογόμςαπ έμα εμιαίξ κείμεμξ ϊπξσ ϊμχπ ασςϊμαςα θα ταίμεςαι η ρσμμεςξυή ςξσ κάθε μέλξσπ ςηπ ξμάδαπ. Όρξι ρσμμεςέυξσμ μπξοξϋμ μα γοάτξσμ ρε διατξοεςικϊ υοόμα.

ρςιγμιϊςσπξ απϊ ποαγμαςική υοήρη ςξσ εογαλείξσ

Β. ΥΠΖΡΖ ΡΖΜ ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖ
ΡΖΜ Α\ΗΛΘΑ: Ρςιπ μεγαλϋςεοεπ ςάνειπ ξ δάρκαλξπ μπξοεί μεςά ςημ επίρκεφη ρςξ πεδίξ μα εμεογξπξιήρει ςξσπ μαθηςέπ ςξσ ρςη δημιξσογική γοατή με ςξ TitanPand. Ξι μαθηςέπ έυξμςαπ εσαιρθηςξπξιηθεί
γϋοχ απϊ έμα πεοιβαλλξμςικϊ ζήςημα θα μπξοξϋραμ μα γοάφξσμ ϊλξι μαζί ρςξ ρυξλείξ μια ταμςαρςική
ιρςξοία πξσ θα αμαδείκμσε ςξ ρσγκεκοιμέμξ θέμα.
ΡΖΜ Β\ΗΛΘΑ: Ξ καθηγηςήπ μπξοεί ατξϋ η πεοιβαλλξμςική ςξσ ξμάδα αρυξληθεί με έμα θέμα ή μεςά ςημ
επίρκεφη ρςξ πεδίξ μα ξογαμόρει έμα ηλεκςοξμικϊ παιυμίδι οϊλχμ.
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Γ. ΡΔΜΑΠΘΞ ΔΜΔΔΘΙΘΙΖΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΖΜ ΟΔΠΘΒΑΚΚΞΜΘΙΖ ΔΙΟ/ΡΖ
ΑΣΞΖΑ ΡΔΜΑΠΘΞΣ:
Ξμξμαρία:

Online ξμαδική γοατή

Απαιςήρειπ:

Ξι ρσμεογαζϊμεμξι μα διαθέςξσμ internet και έμα λξγαοιαρμϊ e-mail

ΡΞΥΞΡ:
Ρςόυξπ:

Ζ αμάπςσνη ςηπ δημιξσογικήπ γοατήπ και η ρσμεογαρία ςχμ μαθηςόμ για ςη δημιξσογία
ςασςϊυοξμα εμϊπ εμιαίξσ κειμέμξσ εκςϊπ ρυξλικξϋ χοαοίξσ. Δπιπλέξμ ξ ποξβλημαςιρμϊπ
και η εςξιμϊςηςα αμςιμεςόπιρηπ επιυειοημάςχμ για ςημ επίλσρη διατϊοχμ πεοιβαλλξμςικόμ ποξβλημάςχμ.

Ρκεπςικό:

ϊρξ ρςημ Α|ΗΛΘΑ ϊρξ και ρςη Β|ΗΛΑ ςξ γοάφιμξ κειμέμχμ είμαι ιδιαίςεοα βαοεςϊ πξλλέπ τξοέπ απϊ ςα παιδιά. Λε ςξ ποϊγοαμμα ασςϊ απξκςάει εμδιατέοξμ ςξ γοάφιμξ γιαςί
γίμεςαι ξμαδικά. ασςϊυοξμα κοαςάει ρε εςξιμϊςηςα ςξσπ μαθηςέπ καθόπ υοειάζεςαι ξ
έμαπ μα ρσμπληοόρει ςιπ ρκέφειπ ςξσ άλλξσ ή μα αμςιμεςχπίρει ςα επιυειοήμαςά ςξσ. ξ
πιξ ρημαμςικϊ βέβαια είμαι ϊςι ασςϊ μπξοεί μα γίμει απϊ απϊρςαρη ρε υοϊμξ πξσ θα έυει
καθξοιρςεί.

ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΑΠΥΘΙΞΟΞΘΖΡΖΡ – ΠΣΗΛΘΡΔΘΡ:

Βήμα 1:

Ξ ρσμςξμιρςήπ μπαίμει εδό http://titanpad.com/ και παςάει sign in για μα δημιξσογήρει
καιμξϋογιξ λξγαοιαρμϊ και ιρςϊςξπξ πξσ θα δξσλεϋει με ςξσπ μαθηςέπ ςξσ εδό
http://titanpad.com/ep/pro-signup/. Ηα εμταμιρςεί ασςϊ ςξ μήμσμα Success! You will
receive an email shortly with instructions και ρςξ email ςξσ θα βοει ςη διεϋθσμρη, θα
δόρει κχδικξϋπ και παςόμςαπ Create new pad θα βοεθεί ρςξμ ιρςϊςξπξ πξσ θα δξσλεϋει
με ςξσπ μαθηςέπ ςξσ.

Βήμα 2:

Ρςη ρσμέυεια παςόμςαπ invite θα εμταμιρςεί ασςϊ ςξ μήμσμα Private Pad: This pad is
only accessible to team account-holders. To allow anyone to access it, change security
settings και ατξϋ κάμει ςημ ρσμξμιλία ςξσ public παςάει Hide και ρςη ρσμέυεια ναμά invite για μα ποξρκαλέρει ϊρξσπ μαθηςέπ ςξσ θέλει. Δμταμίζεςαι ξ υόοξπ πξσ θα γίμει η
δημιξσογία ςξσ κειμέμξσ και ςξ κάθε μέλξπ ςηπ ξμάδαπ έυει ςξ ϊμξμά ςξσ και ςξ δικϊ ςξσ
υοόμα ρςη γοαμμαςξρειοά πξσ γοάτει. Έςρι ϊλξι βλέπξσμ πξιξπ γοάτει και μπξοξϋμ μα
ρσμευίρξσμ ή μα απαμςήρξσμ ρςα επιυειοήμαςά ςξσ. έλξπ ςξ κείμεμξ ασςϊ μπξο

ΑΜΑΚΣΘΙΖ ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ:
Ξ ρσμςξμιρςήπ Α/θμιαπ ή Β/θμιαπ μπξοεί για ςημ κάθε ξμάδα ςξσ μα έυει διατξοεςικϊ ιρςξυόοξ ϊπξσ
ρε ποαγμαςικϊ υοϊμξ μα γοάτξσμ απϊ κξιμξϋ κείμεμα ή μα διξογαμόμξσμ γοαπςά ρσζηςήρειπ πξσ θα
απξθηκεϋξμςαι εκεί.

21

ΤΓΓΡΑΦΕΑ: ΒΛΑΗ ΑΛΕΚΟ
Α. ΑΣΞΖΑ ΔΠΓΑΚΔΘΞΣ
ΘΚΞΡ:

Lino

ΙΞΡΞΡ:

Δχοεάμ

ΗΔΛ. ΑΝΞΜΑΡ:

ΟΔ

WEBSITE:

http://en.linoit.com/

ΙΑΖΓΞΠΘΑ:

Web2

ΚΔΝΔΘΡ ΙΚΔΘΔΘΑ:

bulletin board, pinboard, noticeboard, Canvas

Ρύμςξμη Οεοιγοατή
ξ Lino είμαι έμα ρσμεογαςικϊ εογαλείξ πξσ παοέυει online, δχοεάμ πίμακα αμακξιμόρεχμ ρςξμ ξπξίξ
μπξοεί μια ξμάδα μα ςξπξθεςεί και μα μξιοάζεςαι, ρε ποαγμαςικϊ υοϊμξ, ασςξκϊλληςα με αμακξιμόρειπ,
ιδέεπ, τχςξγοατίεπ, video, αουεία, ρημειόρειπ και λίρςεπ εκκοεμξςήςχμ.

Screenshot από ςη υοήρη ςξσ applet

Β. ΥΠΖΡΖ ΡΖΜ ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖ
ΡΖΜ Α/ΗΛΘΑ: Ξ δάρκαλξπ μπξοεί μα δημιξσογήρει ςξμ πίμακα ςηπ ςάνηπ, ρςξμ ξπξίξ θα έυξσμ ποϊρβαρη
και ξι γξμείπ όρςε μα βλέπξσμ ςιπ σπξυοεόρειπ ςχμ παιδιόμ (αρκήρειπ κλπ) για ςημ επϊμεμη μέοα και
παοάλληλα θα αμαοςά αμακξιμόρειπ και ειδξπξιήρειπ.
ΡΖ Β/ΗΛΘΑ: Ξ καθηγηςήπ μπξοεί μα δημιξσογήρει ςξμ πίμακα ςξσ μαθήμαςξπ πξσ μπξοεί μα αμαοςά ςιπ
αρκήρειπ για ςξ επϊμεμξ μάθημα και αμακξιμόρειπ για ςξσπ μαθηςέπ.
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Γ. ΡΔΜΑΠΘΞ ΔΜΔΔΘΙΘΙΖΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΖΜ ΟΔΠΘΒΑΚΚΞΜΘΙΖ ΔΙΟ/ΡΖ
ΑΣΞΖΑ ΡΔΜΑΠΘΞΣ:
Ξμξμαρία Ρεμαοίξσ:

On Line πίμακαπ Αμακξιμόρεχμ

Απαιςήρειπ:

Ξι ρσμεογαζϊμεμξι μα διαθέςξσμ internet και έμα λξγαοιαρμϊ e-mail

ΡΞΥΞΡ:
Ρςόυξπ:

Ζ ρσμεογαρία και εμημέοχρη ςχμ μελόμ ςηπ ξμάδαπ ρε ποαγμαςικϊ υοϊμξ υχοίπ υοξμικξϋπ ή υχοικξϋπ πεοιξοιρμξϋπ.

Ρκεπςικό:

Ξι πεοιβαλλξμςικέπ ξμάδεπ, επειδή ρςημ ποάνη δεμ μπξοξϋμ μα εογαρςξϋμ ρςξ ρυξλείξ
λϊγχ ςξσ αρτσκςικξϋ-αμελαρςικξϋ χοξλξγίξσ ποξγοάμμαςξπ, είμαι σπξυοεχμέμεπ μα
δξσλεϋξσμ και μα ρσμεογάζξμςαι εκςϊπ ρυξλικξϋ χοαοίξσ και καςά ρσμέπεια απξμακοσρμέμα. Υοειάζξμςαι λξιπϊμ έμα ρσμεογαςικϊ εογαλείξ ποξραομξρμέμξ ρςιπ δικέπ ςξσπ
«ςευμξλξγικέπ» ρσμήθειεπ (ξ πίμακαπ είμαι ποξρβάριμξπ και απϊ smart phone), πξσ λειςξσογεί με ςοϊπξ διαιρθηςικϊ υχοίπ μα απαιςεί υοϊμξ για ενξικείχρη.

ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΑΠΥΘΙΞΟΞΘΖΡΖΡ - ΠΣΗΛΘΡΔΘΡ:
Βήμα 1:

Βήμα 2:

Βήμα 3:

Ξ Ρσμςξμιρςήπ ςηπ ξμάδαπ δημιξσογεί έμαμ λξγαοιαρμϊ υοήρςη εδό:
https://linoit.com/user/register?dispLang=en_US και ειρέουεςαι ρςημ σπηοερία, ϊπξσ
εμταμίζεςαι η ποξρχπική ςξσ ρελίδα
Ατξϋ επιλένει ςημ καοςέλα “My Groups” και ρςη ρσμέυεια “Create New Group” (ή και
καςεσθείαμ εδό: http://linoit.com/home/newGroup ), δημιξσογεί έμα group με ςξ ϊμξμα ςηπ πεοιβαλλξμςικήπ ξμάδαπ.
ασςϊυοξμα με ςη δημιξσογία (μπξοεί και αογϊςεοα) ρςέλμει ποϊρκληρη (invite) ρε ϊλα
ςα μέλη ςηπ ξμάδαπ για μα ρσμμεςέυξσμ, ςα ξπξία ποέπει μα απξδευθξϋμ ςημ ποϊρκληρη
και μα δημιξσογήρξσμ δικξϋπ ςξσπ λξγαοιαρμξϋπ.
έλξπ δημιξσογεί έμα μέξ πίμακα αμακξιμόρεχμ (Create New Canvas) δίμξμςάπ ςξσ έμα
ϊμξμα (κάθε group μπξοεί μα δημιξσογήρει πξλλξϋπ πίμακεπ), και ατξϋ ςρεκάοει ςιπ
ποξςιμήρειπ, είμαι έςξιμξπ για υοήρη.

ΑΜΑΚΣΘΙΖ ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ:
Ατξϋ ξ ρσμςξμιρςήπ δημιξσογήρει ςξ group και ςξμ βαρικϊ πίμακα αμακξιμόρεχμ ςηπ πεοιβαλλξμςικήπ
ξμάδαπ, μπξοξϋμ ϊλξι μα επικξιμχμξϋμ μέρχ ασςξϋ ςξσ πίμακα, εμό ςασςϊυοξμα θα εμημεοόμξμςαι
μέρχ e-mail, ϊςαμ κάπξιξπ απϊ ςα μέλη ςηπ ξμάδαπ ποξρθέρει έμα μέξ stick.
Αμ η ξμάδα έυει σπξξμάδεπ, κάθε σπξξμάδα μπξοεί μα τςιάνει ςξ δικϊ ςηπ πίμακα (πέοαμ ςξσ βαρικξϋ) ή ακϊμη θεμαςικϊ πίμακα πυ «πίμακαπ ρυξλιαρμξϋ έοεσμαπ», «πίμακαπ ερχςεοικήπ ανιξλϊγηρηπ», «πίμακαπ.
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ΤΓΓΡΑΦΕΑ: ΒΛΑΗ ΑΛΕΚΟ
Α. ΑΣΞΖΑ ΔΠΓΑΚΔΘΞΣ
ΘΚΞΡ:
ΗΔΛ. ΆΝΞΜΑΡ:
ΙΑΖΓΞΠΘΑ:

Logger Pro

ΙΞΡΞΡ:

Αμάλξγα με ςξμ αιρθηςήοα

α. Δλέγυξσ Ο.Ο.

WEBSITE:

http://www.vernier.com

Όογαμα Λέςοηρηπ

ΚΔΝΔΘΡ ΙΚΔΘΔΘΑ:

experiment probe, sensor,

Ρύμςξμη Οεοιγοατή
Οοϊκειςαι για ποϊγοαμμα πξσ ρε ρσμδσαρμϊ με έμα μεγάλξ πλήθξπ ρσμβαςόμ αιρθηςήοχμ και έμα καςάλληλξ interface για ςη ρϋμδερή ςξσπ ρςη usb θϋοα εμϊπ computer μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί ρε μεςοήρειπ πξιϊςηςαπ πεοιβάλλξμςξπ μεςαςοέπξμςαπ ποακςικά ςξμ σπξλξγιρςή ρε έμα πλήοεπ εογαρςήοιξ για
κάθε είδξσπ μεςοήρειπ.

Τχςξγοατία ςξσ ξογάμξσ

Β. ΥΠΖΡΖ ΡΖΜ ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖ
Οξλϋ ρημαμςικά, ελκσρςικά ρςα παιδιά και εϋκξλα ρςη υοήρη, εογαλεία για ςη διδαρκαλία ςχμ τσρικόμ
επιρςημόμ (τσρικήπ, υημείαπ, γεχλξγίαπ, μελέςηπ πεοιβάλλξμςξπ), ρςημ Α/θμια και Β/θμια εκπ/ρη.
Αρταλήπ διεναγχγή πειοαμάςχμ, για ςη βιχμαςική ποξρέγγιρη ταιμξμέμχμ και εμμξιόμ και πεοιβαλλξμςικόμ παοαμέςοχμ.
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Γ. ΡΔΜΑΠΘΞ ΔΜΔΔΘΙΘΙΖΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΖΜ ΟΔΠΘΒΑΚΚΞΜΘΙΖ ΔΙΟ/ΡΖ
ΑΣΞΖΑ ΡΔΜΑΠΘΞΣ:
Ξμξμαρία:

Ζ ρημαρία ςξσ διαλσμέμξσ ρςξ μεοϊ Ξνσγϊμξσ

Απαιςήρειπ:

Netbook (με λειςξσογικϊ Windows, Mac OS, Linux), Interface, Αιρθηςήοεπ Ηεομξκοαρίαπ, Διαλσμέμξσ Ξνσγϊμξσ.

ΡΞΥΞΡ:
Ρςόυξπ:

Μα ρσμειδηςξπξιήρξσμ ξι εκπαιδεσϊμεμξι ϊςι η ξικξλξγική πξιϊςηςα ςξσ μεοξϋ εναοςάςαι
ρε μεγάλξ βαθμϊ απϊ ςημ πξρϊςηςα ςξσ μξοιακξϋ ξνσγϊμξσ πξσ πεοιέυει, και μα αμακαλϋφξσμ ςξσπ παοάγξμςεπ (αμθοχπξγεμείπ και μη) πξσ ςημ επηοεάζξσμ.

Ρκεπςικό:

Λέρχ εογαρςηοιακόμ αρκήρεχμ και μεςοήρεχμ ρςξ πεδίξ ξι εκπαιδεσϊμεμξι ξδηγξϋμςαι
ρςημ αμακάλσφη ρυέρεχμ μεςανϋ ςχμ τσρικόμ ιδιξςήςχμ ςξσ μεοξϋ και ςηπ ικαμϊςηςάπ
ςξσ μα σπξρςηοίνει ςη ζχή.

ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΑΠΥΘΙΞΟΞΘΖΡΖΡ - ΠΣΗΛΘΡΔΘΡ:
Αταιοξϋμε ςξ μπλε ποξρςαςεσςικϊ κάλσμμα και νεβιδόμξσμε ςξ καπάκι. Λε έμα ρςαγξμϊμεςοξ, βάζξσμε μέρα ρςξ καπάκι 1 ml απϊ ςξ ειδικϊ διάλσμα (DO Electrode Filling
Solution) και ςξ ναμαςξπξθεςξϋμε ποξρεκςικά πάμχ ρςξ ηλεκςοϊδιξ.
Οοξεςξιμαρία:

οέυξσμε ςξ ποϊγοαμμα loggerPro ρσμδέξμςαπ ςξμ αιρθηςήοα μέρχ ςξσ interface ρςη
θϋοα USB και ςξμ βσθίζξσμε ρε έμα δξυείξ με πεοίπξσ 100ml μεοϊ, ϊπξσ ςξμ ατήμξσμε
για 10 min. Δίμαι αμαγκαίξ μα ζερςαθεί ξ αιρθηςήοαπ για 10 λεπςά ρςη θεομξκοαρία ςξσ
εογαρςηοίξσ ποιμ απϊ ςη λήφη μεςοήρεχμ, παοαμέμξμςαπ ρσμευόπ ρσμδεδεμέμξπ. Δάμ
απξρσμδεθεί για λίγα λεπςά, θα ποέπει μα ναμαζερςαθεί εν αουήπ.
Δπιλέγξσμε Calibrate >CH1: Dissolved Oxygen (mg/l) απϊ ςξ μεμξϋ Experiment και ρςη
ρσμέυεια κάμςε κλικ ρςξ “Calibrate now”.
Ρημείξ Ληδεμιρμξύ. Αταιοξϋμε ςξμ αιρθηςήοα απϊ ςξ μεοϊ και ςξπξθεςξϋμε ςημ άκοη
ςξσ ρςξ εδικϊ διάλσμα απϊ θειόδεπ μάςοιξ. (Ρημαμςικό: Αγγίζξσμε ςξμ αιρθηςήοα ρςημ
πλεσοά ςηπ τιάληπ όρςε μα απξρπαρςξϋμ ξι τσραλίδεπ απϊ πάμχ ςξσ). Όςαμ ρςαθεοξπξιηθεί η έμδεινη (πξσ ποέπει μα είμαι από 0,2 έχπ 0,5), ειράγξσμε ςξ 0 (γμχρςή
ςιμή διαλσμέμξσ ξνσγόμξσ ρε mg/l), και κάμξσμε κλικ ρςo select.
Νεπλέμξσμε ςξμ αιρθηςήοα με απξρςαγμέμξ μεοϊ και ςξμ ρκξσπίζξσμε απαλά.

Βαθμξμόμηρη:

Ρημείξ Ιξοερμξύ. νεβιδόμξσμε ςξ καπάκι ςηπ τιάληπ βαθμξμϊμηρηπ πξσ παοέυεςαι με
ςξμ αιρθηςήοα. Ρϋοξσμε ςξ καπάκι με ςη οξδέλα 2 cm πάμχ ρςξμ αιρθηςήοα. Οοξρθέςξσμε 1 cm πεοίπξσ μεοϊ ρςξ μπξσκάλι και ςξ βιδόμξσμε ρςξ καπάκι. (Ρημαμςικό: Δεμ
αγγίζξσμε ςη μεμβοάμη ξϋςε ςη βοέυξσμε καςά ςη διάοκεια ασςξϋ ςξσ βήμαςξπ). Διαςηοξϋμε ςξμ αιρθηςήοα ρε ασςή ςη θέρη για πεοίπξσ έμα λεπςϊ. Όςαμ ρςαθεοξπξιηθεί η
έμδεινη (ποέπει μα είμαι >= 2,0), ειραγάγξσμε ςημ ςιμή ςξσ κξοερμέμξσ διαλϋμαςξπ ξνσγϊμξσ (ρε mg/l) απϊ ςξμ πίμακα πξσ ςξσ τσλλαδίξσ ξδηγιόμ, πξσ αμςιρςξιυεί ρςημ ςοέυξσρα θεομξκοαρία και πίερη ςηπ αςμϊρταιοαπ και κάμξσμε κλικ ρςξ select.
Δάμ δεμ έυξσμε ςημ ςοέυξσρα βαοξμεςοική πίερη, μπξοξϋμε μα θεχοήρξσμε ϊςι ρε σφϊμεςοξ 0m αμςιρςξιυεί πίερη 760, ρε 75m > 753, ρε 150μm> 746 κλπ.

ΑΜΑΚΣΘΙΖ ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ:
Βσθίζξσμε ςημ άκοη ςξσ αιρθηςήοα (4 έχπ 6 cm) μέρα ρςξ δείγμα ςξσ μεοξϋ, αμαδεϋξμςάπ ςξμ απαλά
και απξτεϋγξμςαπ μα ςξμ υςσπήρξσμε ρςημ άκοη ςξσ κσπέλλξσ. Οαοακξλξσθξϋμε ςιπ εμδείνειπ καςά
ςημ αμίυμεσρη δίμξμςαπ αοκεςϊ υοϊμξ (90-120 sec) μέυοι μα ρςαθεοξπξιηθεί (ρε πιξ κοϋεπ θεομξκοαρίεπ υοειάζεςαι πεοιρρϊςεοξπ υοϊμξπ). Όςαμ η έμδεινη ρςαθεοξπξιηθεί, κάμξσμε κλικ ρςξ select.
Ρημείχρη: Δίμαι ρημαμςικϊ μα αμαδεϋξσμε ρσμευόπ ςξ μεοϊ ϊρξ ξ αιρθηςήοαπ είμαι μέρα. Οοέπει πάμςα μα οέει ςξ μεοϊ απϊ ςξ άκοξ ςξσ αιρθηςήοα, ϊςαμ παίομξσμε μεςοήρειπ. Δάμ ξ αιρθηςήοαπ είμαι ρε
ήοεμξ μεοϊ, ξι αματεοϊμεμεπ εμδείνειπ θα εμταμίζξμςαι μειχμέμεπ ρε ρυέρη με ςιπ ποαγμαςικέπ.
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ΤΣΚΚΞ ΔΠΓΑΡΘΑΡ
ΓΔΜΘΙΔΡ ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΔΡ
Οαοά ςξ γεγξμϊπ ϊςι ςξ μεοϊ απξςελείςαι απϊ
άςξμα ξνσγϊμξσ και σδοξγϊμξσ, η βιξλξγική ζχή
ρςξ μεοϊ εναοςάςαι απϊ μια άλλη μξοτή ςξσ
ξνσγϊμξσ: ςξ μξοιακϊ ξνσγϊμξ.

ΟΘΜΑΙΑΡ
ΑΜΞΥΖΡ ΕΩΩΜ ΑΜΑΚΞΓΑ ΛΔ Α ΔΟΘΟΔΔΑ ΗΔΠΛΞΙΠΑΡΘΑΡ
ΙΑΘ ΞΝΣΓΞΜΞΣ.
ΤΩΞΓΠΑΤΘΑ

ξ ξνσγϊμξ υοηριμξπξιείςαι απϊ ξογαμιρμξϋπ με
ςημ αμαπμξή, για μα γίμει η καϋρη ςχμ ρακυάοχμ ρςα μιςξυϊμδοια και μα απελεσθεοχθεί εμέογεια.

ΕΩΞ
Trout (Οέρςοξτα)
ΗΔΠΛΞΙΠΑΡΘΑ

5 – 20 (° C)
ΔΚΑΥΘΡΞ ΔΘΑΚ. ΞΝΣΓΞΜΞ
6.5 (MG/L)

Ασςή η μξοτή ςξσ ξνσγϊμξσ μπξοεί μα υχοέρει
ρςα διαρςήμαςα μεςανϋ ςχμ μξοίχμ ςξσ μεοξϋ
και είμαι διαθέριμξ για ςξσπ σδοϊβιξσπ ξογαμιρμξϋπ.

Smallmouth bass
ΗΔΠΛΞΙΠΑΡΘΑ

5 – 28 (° C)
ΔΚΑΥΘΡΞ ΔΘΑΚ. ΞΝΣΓΞΜΞ
6.5 (MG/L)

α φάοια, ςα αρπόμδσλα και ςα άλλα σδοόβια
ζώα εναοςώμςαι από ςξ διαλσμέμξ ρςξ μεοό
ξνσγόμξ. Υχοίπ ασςό ςξ ξνσγόμξ, αρτσκςιξύμ.

Mayfly larvae
ΗΔΠΛΞΙΠΑΡΘΑ

10 – 25 (° C)
ΔΚΑΥΘΡΞ ΔΘΑΚ. ΞΝΣΓΞΜΞ
4.0 (MG/L)

Λεοικξί ξογαμιρμξί, ϊπχπ ξ ρξλξμόπ, και η πέρςοξτα, απαιςξϋμ σφηλέπ ρσγκεμςοόρειπ ξνσγϊμξσ ρςξ μεοϊ ςξσπ.

Stonefly larvae

Άλλξι ξογαμιρμξί, ϊπχπ ςξ γαςόφαοξ, η ρκμίπα, ξι ποξμύμτεπ μσγώμ, και ξ κσποίμξπ μπξοξϋμ μα επιβιόρξσμ με πξλϋ λιγϊςεοξ ξνσγϊμξ.

ΤΩΞΓΠΑΤΘΑ

ΗΔΠΛΞΙΠΑΡΘΑ

10 – 25 (° C)
ΔΚΑΥΘΡΞ ΔΘΑΚ. ΞΝΣΓΞΜΞ
4.0 (MG/L)

ΔΠΩΖΡΔΘΡ Θ

ΕΩΞ


Αμ παοαςηοήρξσμε ςα αρπϊμδσλα ρε έμα
οέμα ή μια λίμμη και βοεθεί ϊςι σπάουξσμ άτθξμεπ ποξμϋμτεπ, Mayflies και
πέρςοξτεπ, πξια ελάυιρςη ρσγκέμςοχρη
ςξσ διαλσμέμξσ ξνσγϊμξσ και πξια μέγιρςη θεομξκοαρία αμαμέμεςε μα παοαςηοήρεςε ρςη μεοϊ;



Γιαςί μπξοεί ξι πέρςοξτεπ ρσμήθχπ εκςοέτξμςαι ρε δεναμεμέπ μεοξϋ πξσ είμαι ρκιαρμέμεπ απϊ δέμςοα και βλάρςηρη
παοά ρε πεοιξυέπ γσμμέπ απϊ δέμςοα.
Γιαςί ρςα εκςοξτεία καςαρκεσάζξσμ μικοξϋπ καςαοοάκςεπ.

Catfish (Γαςόφαοξ)
ΗΔΠΛΞΙΠΑΡΘΑ

0 – 25 (° C)
ΔΚΑΥΘΡΞ ΔΘΑΚ. ΞΝΣΓΞΜΞ
2.5 (MG/L)
Carp (κσποίμξπ)
ΗΔΠΛΞΙΠΑΡΘΑ

10 – 25 (° C)
ΔΚΑΥΘΡΞ ΔΘΑΚ. ΞΝΣΓΞΜΞ
2.0 (MG/L)
Water Boatman
ΗΔΠΛΞΙΠΑΡΘΑ

10 – 25 (° C)
ΔΚΑΥΘΡΞ ΔΘΑΚ. ΞΝΣΓΞΜΞ
2.0 (MG/L)

Ζ πξιόςηςα ςξσ μεοξύ μπξοεί μα εκςιμηθεί
από ςημ παοαςήοηρη ςχμ σδοόβιχμ ζχικώμ
πληθσρμώμ ρε έμα οέμα ή μια λίμμη.
ΔΠΩΖΡΔΘΡ ΘΘ

Mosquito (Ιξσμξύπι)



Ρε πξια θεομξκοαρία η ρσγκέμςοχρη ςξσ
διαλσμέμξσ ξνσγϊμξσ ήςαμ σφηλϊςεοη;
Υαμηλϊςεοη;



Ζ πξρϊςηςα ςξσ διαλσμέμξσ ξνσγϊμξσ
ρςξ μεοϊ επηοεάζεςαι απϊ ςη θεομξκοαρία ςξσ; Δνηγήρςε.

ΗΔΠΛΞΙΠΑΡΘΑ

10 – 25 (° C)
ΔΚΑΥΘΡΞ ΔΘΑΚ. ΞΝΣΓΞΜΞ
1.0 (MG/L)
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Ρςξ Δογαρςήοιξ:
1.
2.

3.
4.

Οαίομξσμε δϋξ πξςήοια βοαρμξϋ 250 ml και ςα γεμίζξσμε ςξ έμα με πάγξ και κοϋξ μεοϊ, εμό ςξ
άλλξ με ζερςϊ μεοϊ ρςξσπ 40-50 °C πεοίπξσ.
Βάζξσμε 100 ml πεοίπξσ κοϋξ μεοϊ και μεοικά μικοά κξμμάςια πάγξσ, απϊ ςξ ποόςξ πξςήοι, ρε έμα
καθαοϊ πλαρςικϊ δξυείξ 4,5 lt με καπάκι. Ρτοαγίζξσμε ςξ δξυείξ και αμακαςεϋξσμε ζχηοά ςξ μεοϊ
για 2 λεπςά. Ασςϊ θα βξηθήρει όρςε μα διαλσθεί ξ αέοαπ ςξσ μπξσκαλιξϋ μέρα ρςξ δείγμα μεοξϋ.
Πίυμξσμε ςξ μεοϊ ρςξ κϋπελλξ Styrofoam και ακξλξϋθχπ μεςοάμε και ρημειόμξσμε ςη θεομξκοαρία
και ςξ διαλσμέμξ ξνσγϊμξ. Αταιοξϋμε ςξσπ αιρθηςήοεπ απϊ ςξ δείγμα και ςξσπ ςξπξθεςξϋμε ρε έμα
πξςήοι με απξρςαγμέμξ μεοϊ. Αδειάζξσμε ςξ μεοϊ απϊ ςξ κϋπελλξ Styrofoam πίρχ ρςξ δξυείξ γάλακςξπ. Ρτοαγίζξσμε ςξ δξυείξ και αμακαςεϋξσμε ςξ μεοϊ έμςξμα για 1 λεπςϊ.
Δπαμαλαμβάμξσμε ςα ποξηγξϋμεμα βήμαςα έχπ ϊςξσ ςξ δείγμα μεοξϋ τθάμει ρε θεομξκοαρία δχμαςίξσ.
Αμ θέλξσμε μεςοήρειπ ρε μεγαλϋςεοεπ θεομξκοαρίεπ ποξρθέςξσμε ρε κάθε βήμα 25 ml υλιαοϊ μεοϊ
πεοίπξσ απϊ ςξ δεϋςεοξ πξςήοι ποιμ απϊ ςημ αμάδεσρη ςξσ δείγμαςξπ. Όςαμ ςη θεομξκοαρία ςξσ
μεοξϋ τςάμει ςξσπ 35 ° C ρςαμαςάμε, κάμξσμε κλικ και εκςσπόμξσμε ςξ διάγοαμμα.
Λέςοηρη 1:

Ηεομξκοαρία:

°C

Διαλσμέμξ Ξνσγϊμξ:

mg/l

Λέςοηρη 2:

Ηεομξκοαρία:

°C

Διαλσμέμξ Ξνσγϊμξ:

mg/l

Λέςοηρη 3:

Ηεομξκοαρία:

°C

Διαλσμέμξ Ξνσγϊμξ:

mg/l

Λέςοηρη 4:

Ηεομξκοαρία:

°C

Διαλσμέμξ Ξνσγϊμξ:

mg/l

Λέςοηρη 5:

Ηεομξκοαρία:

°C

Διαλσμέμξ Ξνσγϊμξ:

mg/l

Λέςοηρη 6:

Ηεομξκοαρία:

°C

Διαλσμέμξ Ξνσγϊμξ:

mg/l

Λέςοηρη 7:

Ηεομξκοαρία:

°C

Διαλσμέμξ Ξνσγϊμξ:

mg/l

Λέςοηρη 8:

Ηεομξκοαρία:

°C

Διαλσμέμξ Ξνσγϊμξ:

mg/l

Δομημεϋςε ςξ διάγοαμμα και ρσζηςήρςε με ςημ ξμάδα ραπ για ςημ επίδοαρη ςηπ θεομξκοαρίαπ ρςξ πϊρξ
διαλσμέμξ ξνσγϊμξ μπξοεί μα ρσγκοαςήρει ςξ μεοϊ.

Ρςξ Οεδίξ:
Οηγαίμεςε ρςιπ παοακάςχ γεχγοατικέπ ρσμςεςαγμέμεπ καθόπ και ρε δϋξ άλλεπ επιλξγήπ ραπ (ςχμ ξπξίχμ ςιπ ρσμςεςαγμέμεπ θα καςαγοάφεςε) και ρημειόρςε ςιπ μεςοήρειπ θεομξκοαρίαπ, διαλσμέμξσ ξνσγϊμξσ πξσ θα πάοεςε.
Longitude:
20,059390
Ηεομξκοαρία:
°C
Ηάλαρρα:
Latitude:
39,447348
Διαλσμέμξ Ξνσγϊμξ:
mg/l

Κιμμάζξμςα Ύδαςα:

Κιμμξθάλαρρα:

Ηέρη Α:

Ηέρη Β:

Longitude:

20,066447

Ηεομξκοαρία:

Latitude:

39,449645

Διαλσμέμξ Ξνσγϊμξ:

Longitude:

20,066771

Ηεομξκοαρία:

Latitude:

39,445596

Διαλσμέμξ Ξνσγϊμξ:

Longitude:

Ηεομξκοαρία:

Latitude:

Διαλσμέμξ Ξνσγϊμξ:

Longitude:

Ηεομξκοαρία:

Latitude:

Διαλσμέμξ Ξνσγϊμξ:

°C
mg/l
°C
mg/l
°C
mg/l
°C
mg/l

Δνηγήρεςε γιαςί ρςιπ Αλσκέπ ποξπ ςξ ςέλξπ ςξσ καλξκαιοιξϋ παοαςηοείςαι ςξ ταιμϊμεμξ ςχμ μεκοόμ φαοιόμ και κάμςε μια ποϊβλεφη για ςημ πεοιξυή ρε πεοίπςχρη πξσ ςξ καλξκαίοι έυξσμε πξλλξϋπ καϋρχμεπ, ποξβλέπξμςαπ ςημ επίδοαρη ςηπ θεομξκοαρίαπ ςξσ μεοξϋ ρςημ σδοϊβια ζχή.
Ιάμςε έμα διάγοαμμα ιδεόμ για ςξ πξιεπ αμθοόπιμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ ή μη μπξοξϋμ μα επηοεάρξσμ ςη
θεομξκοαρία ςξσ μεοξϋ, ςημ πξρϊςηςα ςξσ διαλσμέμξσ ξνσγϊμξσ και κας επέκςαρη ςη βιξπξικιλϊςηςα και
ρημειόρςε ασςϊ δοάρειπ ποξπ απξκαςάρςαρη ςηπ ιρξοοξπίαπ.
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ΤΓΓΡΑΦΕΑ: ΒΡΤΩΝΗ ΗΛΙΑ - ΧΡΤΑΝΘΟΠΟΤΛΟ ΧΡΗΣΟ
Α. ΑΣΞΖΑ ΔΠΓΑΚΔΘΞΣ
ΘΚΞΡ:
Web Quests

ΗΔΛ. ΑΝΞΜΑΡ:
ΙΑΖΓΞΠΘΑ:

WebQuestιρςξενεοεύμηρη

ΙΞΡΞΡ:

Δχοεάμ

ΟΔ

WEBSITE:

http://zunal.com/

Δογαλείξ Internet

ΚΔΝΔΘΡ ΙΚΔΘΔIΑ:

WebQuest, ιρςξενεοεϋμηρη

Ρύμςξμη Οεοιγοατή
Ζ «ιρςξενεοεϋμηρη» (WebQuest) είμαι η εκπαιδεσςική δοαρςηοιϊςηςα, καςά ςημ ξπξία ξι πεοιρρϊςεοεπ ή
και ϊλεπ ξι πληοξτξοίεπ πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ επίλσρη εμϊπ ποξβλήμαςξπ ή για ςη ρϋμθερη μιαπ γμχρςικήπ εμϊςηςαπ, ποξέουξμςαι απϊ ςξ Διαδίκςσξ. Ρςαδιακά ξι ιρςξενεοεσμήρειπ έυξσμ μεςαρυημαςιρςεί ρε
ρεμάοια καςεσθσμϊμεμηπ διεοεϋμηρηπ, ςα ξπξία υοηριμξπξιξϋμ πηγέπ απϊ ςξμ παγκϊρμιξ ιρςϊ αλλά και
πξικιλία εογαλείχμ ςχμ ΟΔ, καθόπ και μια απξρςξλή η ξπξία κιμηςξπξιεί ςξσπ μαθηςέπ μα διεοεσμήρξσμ αμξιυςά εοχςήμαςα, μα επικξιμχμήρξσμ ςημ ποξρχπική ςξσπ εμπειοία και μα ρσμμεςάρυξσμ ρε
ξμαδικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ.

ρςιγμιϊςσπξ απϊ ποαγμαςική υοήρη ςξσ εογαλείξσ

Β. ΥΠΖΡΖ ΡΖΜ ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖ
Θρςξενεοεσμήρειπ μικοήπ διάοκειαπ:
Ιαλϋπςξσμ 1- 3 διδακςικέπ πεοιϊδξσπ και ξι μαθηςέπ ρσλλέγξσμ βαρικέπ πληοξτξοίεπ και καςαμξξϋμ ςιπ
βαρικέπ έμμξιεπ για ςξ σπϊ μελέςη θέμα.

Θρςξενεοεσμήρειπ μεγάληπ διάοκειαπ:
Διαοκξϋμ ακϊμα και εβδξμάδα ή μήμα. Ξι μαθηςέπ ποξυχοξϋμ ρε βαθϋςεοη αμάλσρη και μελέςη ςξσ
ποξπ διεοεϋμηρη αμςικειμέμξσ. ξ απξςέλερμα είμαι έμα διατξοεςικϊ σλικϊ πξσ βαρίζεςαι ρςξ αουικϊ
ρςξ ξπξίξ μπξοξϋμ μα αλληλεπιδοάρξσμ και άλλξι μελεςηςέπ.

28

Γ. ΡΔΜΑΠΘΞ ΔΜΔΔΘΙΘΙΖΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΖΜ ΟΔΠΘΒΑΚΚΞΜΘΙΖ ΔΙΟ/ΡΖ
ΑΣΞΖΑ ΡΔΜΑΠΘΞΣ:
Ξμξμαρία:

Λελέςη εμϊπ πεοιβαλλξμςικξϋ ζηςήμαςξπ π.υ. Ταιμϊμεμξ ςξσ θεομξκηπίξσ-Ιλιμαςική
αλλαγή.

Απαιςήρειπ:

Ξι μαθηςέπ μα έυξσμ ποϊρβαρη ρςξ internet και ξ εκπαιδεσςικϊπ λξγαοιαρμϊ e-mail

ΡΞΥΞΡ:
Ρςόυξπ:

Ζ ιρςξενεοεϋμηρη (WebQuest) ρςξυεϋει ρςημ παιδαγχγική ανιξπξίηρη ςξσ διαδικςϋξσ.
Ρςξ πλαίριξ μιαπ ξμαδξρσμεογαςικήπ μάθηρηπ, ξι μαθηςέπ αμαζηςξϋμ, ρσλλέγξσμ και
διαρςασοόμξσμ πληοξτξοίεπ. Λαθαίμξσμ μα κοίμξσμ ςημ ανιξπιρςία ςχμ πηγόμ ςξσπ και
μα ερςιάζξσμ ρςξ θέμα πξσ ςξσπ εμδιατέοει, θέςξσμ εοχςήμαςα και επεκςείμξσμ ςξμ
ποξβλημαςιρμϊ και ςημ έοεσμά ςξσπ.

Ρκεπςικό:

Έμα WebQuest απξςελεί έμα ρεμάοιξ μαθήμαςξπ, μία μαθηριακή δοαρςηοιϊςηςα πξσ επικεμςοόμεςαι ρςημ εμεογξπξίηρη ςχμ μαθηςόμ και είμαι ποξραμαςξλιρμέμη ρςημ έοεσμα.
Ρε μια καςάλληλα ρυεδιαρμέμη ιρςξενεοεϋμηρη ξι μαθηςέπ δεμ πεοιξοίζξμςαι ρςημ αμαζήςηρη ςηπ πληοξτξοίαπ αλλά ποξυχοξϋμ ρςημ αμάλσρη, ανιξλϊγηρη, ρϋμθερη, μεςαρυημαςιρμϊ και εταομξγή ςηπ, ρϋμτχμα με ςξσπ ρςϊυξσπ ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ.

ΟΠΞΔΞΘΛΑΡΘΑ - ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΑΠΥΘΙΞΟΞΘΖΡΖΡ – ΠΣΗΛΘΡΔΘΡ:
Βήμα 1:

Ξ εκπαιδεσςικϊπ δημιξσογεί έμα λξγαοιαρμϊ υοήρςη ρςη διεϋθσμρη http://zunal.com/

Βήμα 2:

Δημιξσογία με online εογαλεία ςηπ ιρςξρελίδαπ ςξσ Webquest πξσ δημξριξπξιεί άμερα
και διμέμει μέρχ e-mail, facebook κλπ.

Βήμα 3:

Δσμαςϊςηςα αμαςοξτξδϊςηρηπ ρςημ ιρςξρελίδα ςξσ Webquest

ΑΜΑΚΣΘΙΖ ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ:
Ξ εκπαιδεσςικϊπ μπξοεί, μέρχ ςξσ online λξγιρμικξϋ πξσ ποξςείμεςαι, δημιξσογεί ςιπ δικέπ ςξσ ιρςξενεοεσμήρειπ ρυεδιάζξμςαπ έμα μαθηριακϊ ρεμάοιξ ή μια δοαρςηοιϊςηςα ςϋπξσ project,
ξσ παοέυεςαι έςξιμη η «δξμή» ςηπ ιρςξρελίδαπ και ξ ίδιξπ εμπλξσςίζει ςη δξμή με κείμεμα, τχςξγοατίεπ, video, πξλσμέρα κλπ υχοίπ μα απαιςξϋμςαι γμόρειπ ποξγοαμμαςιρμξϋ ή άλλεπ ειδικέπ γμόρειπ παοά μϊμξ καλήπ υοήρηπ Ζ/Σ.
Διδικϊςεοα ςξσ ποξρτέοεςαι η ενήπ δξμή με έμα απλϊ μεμξϋ :
1) Διραγχγή. Οαοξσριάζεςαι η κεμςοική ιδέα ςξσ ρεμαοίξσ και Ξι μαθηςέπ έουξμςαι ρε επατή με ςξ
αμςικείμεμξ και ςξσπ ρςϊυξσπ ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ.
2) Δογαρία ή Απξρςξλή: Οεοιγοάτει ςξ ποξψϊμ πξσ θα ποέπει μα έυει παοάνει ξ μαθηςήπ ρςξ ςέλξπ
ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ., Οεοιγοάτει επίρηπ ςα εογαλεία πξσ θα ποέπει μα υοηριμξπξιήρει ξ μαθηςήπ για
μα παοάνει και μα παοξσριάρει ςξ ποξψϊμ ςηπ δοαρςηοιϊςηςάπ ςξσ ςξ ξπξίξ μπξοεί μα είμαι έμα τϋλλξ
απάμςηρηπ, μια γοαπςή έκθερη με ςξμ κειμεμξγοάτξ, μια πξλσμερική παοξσρίαρη, έμα βίμςεξ, ακϊμη
και μια πξλσμερική εταομξγή. Δμαλλακςικά, θα μπξοξϋραμ μα υοηριμξπξιηθξϋμ εογαλεία δεϋςεοηπ
γεμιάπ (Web 2.0), ϊπχπ ιρςξλϊγια (blogs) και wiki.
3) Διαδικαρία: Δδό παοάρυει μια βήμα ποξπ βήμα πεοιγοατή ςηπ διαδικαρίαπ και πηγέπ ρυεςικέπ με
ςημ απξρςξλή
4) Ανιξλόγηρη: Ρςξ ςμήμα ασςϊ πεοιγοάτεςαι με ρατήμεια ξ ςοϊπξπ ανιξλϊγηρηπ ςχμ ρςϊυχμ ςξσ
μαθήμαςξπ και ςχμ δοάρεχμ ςχμ μαθηςόμ
5) Ρσμπεοάρμαςα : Οεοιλαμβάμει ςη ρϋμξφη ςηπ μαθηριακήπ εμπειοίαπ, επιςοέπει ςξμ αμαρςξυαρμϊ
ρςη διαδικαρία πξσ ακξλξσθήθηκε, ςίθεμςαι αμξιυςά εοχςήμαςα για μέεπ διεοεσμήρειπ.Ξι μαθηςέπ εμθαοοϋμξμςαι μα ανιξλξγήρξσμ ξι ίδιξι ςη διαδικαρία πξσ ακξλξϋθηραμ
6) Οηγέπ/Λέρα: Αματέοξμςαι βιβλιξγοατικέπ παοαπξμπέπ, διεσθϋμρειπ ςχμ διαδικςσακόμ ςϊπχμ,
εικϊμχμ, πξλσμερικόμ αουείχμ, κειμέμχμ κλπ
7) Ρελίδα καθηγηςή: Λια ιρςξενεοεϋμηρη δεμ πεοιξοίζεςαι ρςξ μα υοηριμξπξιηθεί μϊμξ απϊ ςξμ εκπαιδεσςικϊ πξσ ςημ έυει ρυεδιάρει. Για ςξ λϊγξ ασςϊ, είμαι ρκϊπιμη η εμρχμάςχρη ρε κάθε ιρςξενεοεϋμηρη μιαπ εμϊςηςαπ, η ξπξία μα απεσθϋμεςαι ρςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ πξσ εμδευϊμεμα θα ήθελαμ μα
ςη υοηριμξπξιήρξσμ ρςημ ςάνη ςξσπ. ξ ςμήμα ασςϊ πεοιέυει ποϊρθεςεπ πηγέπ, πληοξτξοίεπ και εκπαιδεσςικϊ σλικϊ, καθόπ και ξδηγίεπ διδακςικήπ σπξρςήοινηπ και καθξδήγηρηπ ςχμ μαθηςόμ κλπ.
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ΤΓΓΡΑΦΕΑ: ΓΑΣΕΡΑΣΟ ΙΩΑΝΝΗ
Α. ΑΣΞΖΑ ΔΠΓΑΚΔΘΞΣ
ΘΚΞΡ:
ΗΔΛ. ΑΝΞΜΑΡ:
ΙΑΖΓΞΠΘΑ:

Τ/Β Ρσλλέκςεπ

ΙΞΡΞΡ:

3-6€

. Δν. Δμέογειαπ

WEBSITE:

Λε μηυαμή αμαζήςηρηπ

ΚΔΝΔΘΡ ΙΚΔΘΔΘΑ:

Τχςξβξλςαψκά, Α.Ο.Δ.

Α.Ο.Δ.

Ρύμςξμη Οεοιγοατή
Οοϊκειςαι για πάμελ με ρσρςξιυίεπ τχςξβξλςαψκόμ ρςξιυείχμ (ή κσφελόμ). ξ υαοακςηοιρςικϊ ςχμ τχςξβξλςαικόμ ρςξιυείχμ είμαι ϊςι μεςαςοέπξσμ ςξ τχπ ςξσ ήλιξσ ρε ηλεκςοικϊ οεϋμα, πξσ ςξ παίομξσμε
μέρχ ςχμ δϋξ καλχδίχμ (θεςικϊ + και αομηςικϊ -) πξσ έυξσμ.
ξ οεϋμα πξσ παοάγεςαι είμαι ρσμευέπ ρε αμςίθερη με ςξ ξικιακϊ πξσ είμαι εμαλλαρρϊμεμξ.

ρςιγμιϊςσπξ απϊ ποαγμαςική υοήρη ςξσ εογαλείξσ

Β. ΥΠΖΡΖ ΡΖΜ ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖ
Ρςημ Α/θμια: Ζ δοαρςηοιϊςηςα μπξοεί μα γίμει ραμ επίδεινη απϊ ςξ δάρκαλξ ςηπ ςάνηπ. Ξι μαθηςέπ μπξοξϋμ μα ποξβλημαςιρςξϋμ για ςξ εμεογειακϊ ποϊβλημα και μα ρσζηςήρξσμ για ςα ξτέλη ςχμ Α.Ο.Δ.
Ρςημ Β/θμια: Λπξοεί μα γίμει ρϋμδερη με ςα αμςίρςξιυα κετάλαια ςξσ Ζλεκςοιρμξϋ ρςξ μάθημα ςηπ Τσρικήπ
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Γ. ΡΔΜΑΠΘΞ ΔΜΔΔΘΙΘΙΖΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΖΜ ΟΔΠΘΒΑΚΚΞΜΘΙΖ ΔΙΟ/ΡΖ
ΑΣΞΖΑ ΡΔΜΑΠΘΞΣ:
Ξμξμαρία Ρεμαοίξσ:

Λξμςέλξ Τχςξβξλςαψκξϋ πάοκξσ

Απαιςήρειπ:

Οξλϋμεςοξ, Ζλιακϊ τχςιρςικϊ κήπξσ

ΡΞΥΞΡ:
Ρςόυξπ:

Ζ ενξικείχρη με ςιπ εταομξγέπ αμαμεόριμχμ πηγόμ εμέογειαπ και ειδικϊςεοα ςχμ τχςξβξλςαψκόμ.

Ρκεπςικό:

Έμαπ απϊ ςξσπ ρημαμςικϊςεοξσπ λϊγξσπ ςηπ μη διείρδσρηπ ςχμ ΑΟΔ ρε επίπεδξ ξικξγεμειακξϋ ξικξμξμικξϋ ποξγοαμμαςιρμξϋ είμαι η «τξβία» απέμαμςι ρςημ ςευμξλξγία η ξπξία θεχοείςαι πεοίπξσ ρσμόμσμξ ςηπ πεοιπλξκϊςηςαπ. Ζ απϊκςηρη δενιξςήςχμ ρσμαομξλϊγηρηπ μέρχ βιχμαςικόμ δοαρςηοιξςήςχμ, αμβλϋμει ασςϊ ςξ ρσμαίρθημα ςηπ τξβίαπ.

ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΑΠΥΘΙΞΟΞΘΖΡΖΡ - ΠΣΗΛΘΡΔΘΡ:
Βήμα 1:

Γίμεςαι απξρσμαομξλϊγηρη ςξσ ηλιακξϋ τχςιρςικξϋ (πξσ εϋκξλα καμείπ βοίρκει τθημά
ρςξ εμπϊοιξ) και αμαγμχοίζξμςαι ςα λειςξσογικά ςξσ ςμήμαςα: α) Ζ ηλιακή κσφέλη β)
Λία τχςξδίξδξπ (LED) γ) Λία επαματξοςιζϊμεμη μπαςαοία και δ) Έμα κϋκλχμα ελέγυξσ.

Βήμα 2:

Ξι εκπαιδεσϊμεμξι ατξϋ καςαγοάφξσμ και πεοιγοάφξσμ ςξ οϊλξ κάθε ςμήμαςξπ με βάρη
ςημ εμπειοία ςξσπ είμαι έςξιμξι για ςη δοαρςηοιϊςηςα

ΑΜΑΚΣΘΙΖ ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ:
Λε ςη βξήθεια ςξσ πξλϋμεςοξσ ξι εκπαιδεσϊμεμξι εκςιμξϋμ ςα βαρικά ςξσ υαοακςηοιρςικά (Vosc, Θsc)
ςξσ ηλιακξϋ ρσλλέκςη και καςαγοάτξσμ ςα ρσμπεοάρμαςα ςξσπ ρε ρυέρη α) με ςα διατξοεςικά επίπεδα τχςιρμξϋ β) με ςημ κλίρη ςξσ ρσλλέκςη ρε ρυέρη με ςη διεϋθσμρη ςξσ τχςϊπ.
Έμαπ ςσπικϊπ ηλιακϊπ ρσλλέκςηπ εμϊπ μικοξϋ ηλιακξϋ τχςιρςικξϋ παοάγει οεϋμα ςάρηπ πεοίπξσ
1.5Volt ρε ηλιξτάμεια.
Ρσμαομξλξγείςαι έμα απλϊ κϋκλχμα με ςξμ ηλιακϊ ρσλλέκςη (πηγή) και ςξ LED (καςαμαλχςήπ) και
παοξσριάζεςαι η λειςξσογία ςξσ.
Ρςη ρσμέυεια ξι εκπαιδεσϊμεμξι επεκςείμξσμ ςημ καςαρκεσή ςξσπ με ςημ ποξρθήκη εμϊπ δεϋςεοξσ ηλιακξϋ ρσλλέκςη. Ιαςαρκεσάζξσμ με ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ έμα μξμςέλξ εμϊπ τχςξβξλςαψκξϋ πάοκξσ. Έμμξιεπ πξσ μπξοξϋμ μα μελεςήρξσμ ξι μαθηςέπ είμαι:



Ρσρυέςιρη ςχμ μεγεθόμ: α) Πεϋμα β) άρη γ) Θρυϋπ δ) Δμέογεια
Ρϋμδερη πηγόμ ρε ρειοά και παοάλληλα. Οξιά μεγέθη μεςαβάλλξμςαι;

Ραμ εταομξγή ξι μαθηςέπ ζηςείςαι μα ςοξτξδξςήρξσμ έμαμ μεγαλϋςεοξ καςαμαλχςή (πυ έμαμ λαμπςήοα 2.5V)
Οοξςάρειπ
Για ςη διεσκϊλσμρη ςχμ πειοαμάςχμ, είμαι δσμαςϊ μα δξθξϋμ ςα διάτξοα ςμήμαςα ρςιπ ξμάδεπ κξλλημέμα ρε νϋλιμεπ βάρειπ και με ςξσπ
ακοξδέκςεπ ποξραομξρμέμξσπ πάμχ ρε μεςαλλικά καοτιά. Ζ ρσμαομξλϊγηρη είμαι απλή και ρσμιρςάςαι ρςημ έμχρη με καλόδιξ ςχμ
ακοξδεκςόμ-καοτιόμ, ϊπχπ ταίμεςαι και απϊ ςημ αμςίρςξιυη τχςξγοατία.
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ΤΓΓΡΑΦΕΑ: ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Α. ΑΣΞΖΑ ΔΠΓΑΚΔΘΞΣ
ΘΚΞΡ:
ΗΔΛ. ΑΝΞΜΑΡ:
ΙΑΖΓΞΠΘΑ:

Comic Life

ΙΞΡΞΡ:

30 $

ΟΔ

WEBSITE:

http://www.comiclife.com/

Web 2

ΚΔΝΔΘΡ ΙΚΔΘΔΘΑ:

Comic

Ρύμςξμη Οεοιγοατή
Έμα εσέλικςξ ρσμεογαςικϊ εογαλείξ, εϋκξλξ ρςη υοήρη, πξσ δίμει απεοιϊοιρςεπ δσμαςϊςηςεπ εσυάοιρςηπ
δημιξσογικήπ μάθηρηπ! Ξι μαθηςέπ απελεσθεοόμξμςαπ ςη ταμςαρία και ςξ μέγιρςξ ςηπ δημιξσογικϊςηςαπ
ςξσπ μέρα απϊ ςημ εμαλλαγή εικϊμχμ και κειμέμχμ επενεογάζξμςαι, πεοιγοάτξσμ, αμαλϋξσμ και κοίμξσμ/ανιξλξγξϋμ ςημ παοευϊμεμη γμόρη, καςαμξξϋμ ςημ ανία ςηπ και ςημ ατξμξιόμξσμ μέρα απϊ ςα
πξλϋςιμα δικά ςξσπ ρσμπεοάρμαςα.

ρςιγμιϊςσπξ απϊ ποαγμαςική υοήρη ςξσ εογαλείξσ

Β. ΥΠΖΡΖ ΡΖΜ ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖ
Ρςημ Α/θμια: Ζ δημιξσογία ρεμαοίξσ/ ιρςξοίαπ με αουή, μέρη και ςέλξπ, μέρα απϊ έμα λϊγξ ρατή και
ακοιβή εμπλξσςίζξσμ ςξ μάθημα ςηπ γλόρραπ και ςηπ ιρςξοίαπ, εμό μπξοξϋμ μα δόρξσμ μια άλλη διάρςαρη ρε κάθε μάθημα πξσ μπξοεί μα ρσμδσάρει εικϊμα και λϊγξ.
Ρςημ Β/θμια: ξ εογαλείξ ασςϊ μπξοεί μα ανιξπξιηθεί με αμάλξγξ ςοϊπξ και ρςη Β/θμια, εμό παοάλληλα δημιξσογεί μια πξιξςική βάρη για ϊλεπ ςιπ καιμξςϊμεπ δοάρειπ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ Οεοιβαλλξμςικήπ εκπαίδεσρηπ.
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Γ. ΡΔΜΑΠΘΞ ΔΜΔΔΘΙΘΙΖΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΖΜ ΟΔΠΘΒΑΚΚΞΜΘΙΖ ΔΙΟ/ΡΖ
ΑΣΞΖΑ ΡΔΜΑΠΘΞΣ:
Ξμξμαρία Ρεμαοίξσ:

Δημιξσογία Comic

Απαιςήρειπ:

H/Y με Windows

ΡΞΥΞΡ:
Ρςόυξπ:
Απελεσθέοχρη ςχμ δημιξσογικόμ ικαμξςήςχμ ςχμ μαθηςόμ, καλλιέογεια εμρσμαίρθηρηπ, ενξικείχρη με ςευμικέπ διάυσρηπ πεοιβαλλξμςικόμ μημσμάςχμ.

Ρκεπςικό:
Δμίρυσρη ςηπ πεοιβαλλξμςικήπ εσαιρθηρίαπ μέρχ εμεογξπξίηρηπ ςχμ μαθηςόμ και έκθερήπ ςξσπ ρε μια εσυάοιρςη και διεοεσμηςική αςμϊρταιοα.

ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΑΠΥΘΙΞΟΞΘΖΡΖΡ - ΠΣΗΛΘΡΔΘΡ:

Βήμα 1:

Ιαςεβάζξσμε απϊ ςξ website http://www.comiclife.com/ ςημ δξκιμαρςική έκδξρη ςηπ
εταομξγήπ και ςημ εγκαθιρςξϋμε ρςξσπ σπξλξγιρςέπ ςξσ εογαρςηοίξσ.

Βήμα 2:

Λπξοξϋμε μα καθξοίρξσμε ρε ϊλξσπ ςξσπ σπξλξγιρςέπ ςξ μέγεθξπ ςηπ ρελίδαπ και ςξμ
ποξραμαςξλιρμϊ, ατξϋ απξταρίρξσμε αμ ςξ έογξ ποξξοίζεςαι για εκςϋπχρη (Α4, Α3
κλπ) ή για ποξβξλή (4:3 720p, 1080p κλπ).

ΑΜΑΚΣΘΙΖ ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ:

Ατξϋ ξ ρσμςξμιρςήπ ξλξκληοόρει ςα βήμαςα 1 και 2, παοξςοϋμει ςξσπ μαθηςέπ μα τχςξγοατίρξσμ
ρςξιυεία ςξσ πεοιβάλλξμςϊπ ςξσπ, πξσ μα αμαδεικμϋξσμ ςξπικά ή εσοϋςεοα πεοιβαλλξμςικά ζηςήμαςα.
Έπειςα ςξσπ ποξςείμει μα υχοιρςξϋμ, ρςημ καλϋςεοη πεοίπςχρη, ρε ζεσγάοια ή ρε ξμάδεπ αμάλξγα με
ςξμ αοιθμϊ ςχμ σπξλξγιρςόμ και με ςξ πλήθξπ ςχμ μαθηςόμ.
Ρςη ρσμέυεια ενξικειόμει ςξσπ μαθηςέπ με ςξ εϋκξλα ποξρβάριμξ μεμξϋ εογαλείχμ (ειραγχγή τχςξγοατιόμ και κειμέμχμ, μέγεθξπ και ρςσλ γοαμμαςξρειοάπ ή αμαίοερηπ κάπξιαπ λαμθαρμέμηπ επιλξγήπ).
έλξπ, ξ ρσμςξμιρςήπ ζηςά απϊ ςξσπ μαθηςέπ μα τςιάνξσμ ςη τχςξιρςξοία ςξσπ, βάζξμςαπ ρςη ρειοά
ςιπ επιλεγμέμεπ τχςξγοατίεπ, ςιπ ξπξίεπ ρσμξδεϋξσμ με ρϋμςξμεπ πεοιλήφειπ ( λεζάμςεπ), εϋρςξυξσπ
διαλϊγξσπ, ποχςϊςσπεπ ρκέφειπ- ιδέεπ, ποξκειμέμξσ μα εσαιρθηςξπξιηθξϋμ ςϊρξ ξι ίδιξι, ϊρξ και εκείμξι, πξσ θα ςιπ διαβάρξσμ.
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ΤΓΓΡΑΦΕΑ: ΓΚΙΟΤΡΕΜΟΤ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Α. ΑΣΞΖΑ ΔΠΓΑΚΔΘΞΣ
ΘΚΞΡ:
logo

ΗΔΛ. ΑΝΞΜΑΡ:
ΙΑΖΓΞΠΘΑ:

Seismic Eruption

ΙΞΡΞΡ:

ΔΩΠΔΑΜ

ΟΔ

WEBSITE:

harvey.binghamton.edu/~ajones/

Οοξρξμξίχρη, Λξμςελξπξίηρη

ΚΔΝΔΘΡ
ΙΚΔΘΔΘΑ:

ΡΔΘΡΛΞΘ, ΖΤΑΘΡΔΘΑ

Ρύμςξμη Οεοιγοατή
ξ Seismic Eruption (Ρειρμική Έκοηνη) είμαι η δημιξσογία ςξσ καθηγηςή Alan L. Jones. Οοϊκειςαι για έμα
διαδοαρςικϊ ποϊγοαμμα για ςημ ξπςικξπξίηρη ςηπ ρειρμικϊςηςαπ και ςηπ ηταιρςειακήπ δοαρςηοιϊςηςαπ
ρςξ υόοξ και ςξ υοϊμξ. ξ ποϊγοαμμα εμταμίζει ςξσπ ρειρμξϋπ και ςα ηταίρςεια. Ζ βάρη δεδξμέμχμ ςηπ
ηταιρςειακήπ δοαρςηοιϊςηςαπ είμαι απϊ ςξ Οαγκϊρμιξ Οοϊγοαμμα Ζταιρςειακή δοαρςηοιϊςηςα ςξσ Θδοϋμαςξπ Smithsonian. Όςαμ ςξ ποϊγοαμμα εκςελείςαι, ξ υοήρςηπ βλέπει ςα τόςα, ςα ξπξία αμςιποξρχπεϋξσμ ςξσπ ρειρμξϋπ, μα αμαβξρβήμξσμ ρςημ ξθϊμη ρσμ ςξ υοϊμξ. Ξ υοήρςηπ μπξοεί μα ελέγνει ςημ
ςαυϋςηςα ςηπ δοάρηπ. Δπιπλέξμ, ςξ ποϊγοαμμα μπξοεί μα δείνει ρειρμικϊςηςα κάςχ απϊ ςη γη ρε ςοειπ
διαρςάρειπ και ϊφειπ εγκάοριαπ ςξμήπ. Ξ καλϋςεοξπ ςοϊπξπ για μα μάθεςε ςα μέγιρςα απϊ ασςϊ ςξ ποϊγοαμμα είμαι απλά μα πειοαμαςιρςείςε με ασςϊ! Σπάουει έμαπ εκςεςαμέμξπ πλξϋςξπ πληοξτξοιόμ πξσ
πεοιμέμει μα αμακαλστθεί!
ρςιγμιϊςσπξ απϊ ποαγμαςική υοήρη ςξσ εογαλείξσ

Β. ΥΠΖΡΖ ΡΖΜ ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖ
ξ ποϊγοαμμα, ςξ ξπξίξ ςοέυει ρε πεοιβάλλξμ Windows για ποξρχπικξϋπ σπξλξγιρςέπ (3.1 ή Windows
95), διαθέςει μια εκςεςαμέμη βάρη δεδξμέμχμ απϊ γεγξμϊςα. Έμαπ αοιθμϊπ ποξκαθξοιρμέμχμ υαοςόμ
πεοιλαμβάμξμςαι ςα ξπξία απεικξμίζξσμ ςημ ρειρμικϊςηςα ρε διάτξοα μέοη ςηπ γηπ. Λπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί ρςημ διδαρκαλία ςχμ ρειρμόμ και ςχμ ηταιρςείχμ.
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Γ. ΡΔΜΑΠΘΞ ΔΜΔΔΘΙΘΙΖΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΖΜ ΟΔΠΘΒΑΚΚΞΜΘΙΖ ΔΙΟ/ΡΖ
ΑΣΞΖΑ ΡΔΜΑΠΘΞΣ:
Ξμξμαρία:

Διδαρκαλία ρειρμόμ ρςημ ποόςη γσμμαρίξσ

Απαιςήρειπ:

Μα σπάουει ποϊρβαρη ρε σπξλξγιρςή και ίμςεομες μέρα ρςημ ςάνη ή ρςξ εογαρςήοιξ σπξλξγιρςόμ ςξσ ρυξλείξσ.

ΡΞΥΞΡ:
Ρςόυξπ:

Ζ καςαμϊηρη απϊ ςξσπ μαθηςέπ ςξσ γεγξμϊςξπ ϊςι :


ξι ρειρμξί είμαι έμα ρσυμϊ τσρικϊ ταιμϊμεμξ



ρυεςίζεςαι με ςιπ λιθξρταιοικέπ πλάκεπ

Ρκεπςικό:
Διδάρκξμςαπ ςξ μάθημα ςχμ ρειρμόμ είμαι ρημαμςικϊ μα καςαμξήρξσμ ξι μαθηςέπ ϊςι ξ
ρειρμϊπ είμαι έμα τσρικϊ ταιμϊμεμξ ϊπχπ η βοξυή, η καςαιγίδα, η τχςιά και έυει μεγάλη ρσυμϊςηςα πάμχ ρςξμ πλαμήςη μαπ.
Δπίρηπ είμαι ρημαμςικϊ μα καςαλάβξσμ ϊςι ξι ρσγκοξϋρειπ ςχμ λιθξρταιοικόμ πλακόμ
είμαι η αιςία πξσ ποξκαλεί ςξσπ ρειρμξϋπ.

ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΑΠΥΘΙΞΟΞΘΖΡΖΡ – ΠΣΗΛΘΡΔΘΡ:
Βήμα 1:

Βήμα 2:

Ξ εκπαιδεσςικϊπ μπαίμει ρςη διεϋθσμρη
harvey.binghamton.edu/~ajones/

Ιαςεβάζει και εγκαθιρςά ρςξμ σπξλξγιρςή ϊπoσ θα δξσλέφει με ςξσπ μαθηςέπ ςξσ ςξ
SeismicEruptionSetup.exe. Ιάμει ξ ίδιξπ δξκιμέπ για μα ενξικειχθεί με ςξ ποϊγοαμμα.

ΑΜΑΚΣΘΙΖ ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ:

Εηςάμε απϊ ςξσπ μαθηςέπ μα ξοίρξσμ καςαουήμ ρε πξια ήπειοξ θέλξσμ μα δξσλέφξσμ ή ρε ϊλξ ςξμ
κϊρμξ; απϊ πϊςε μέυοι ρήμεοα επιθσμξϋμ μα δξσμ ςξσπ ρειρμξϋπ πξσ έυξσμ λάβει υόοα πάμχ ρςη γη;
Ξοίζξσμ και ςη ρσυμϊςηςα πξσ θα εμταμίζξμςαι πάμχ ρςξμ υάοςη.
Οαςάμε ςξ play και βλέπξσμ ςξσπ ρειρμξϋπ πξσ ρσμέβηραμ ρςξ διάρςημα πξσ ϊοιραμ.
Οαοαςηοξϋμ ςξ πϊρξ ρσυμά ρσμβαίμξσμ ρειρμξί πάμχ ρςη γη. Ξ εκπαιδεσςικϊπ εδό έυει ςη δσμαςϊςηςα μα παοέμβει ενηγόμςαπ ϊςι ξ ρειρμϊπ δεμ είμαι κάςι άλλξ παοά έμα τσρικϊ ταιμϊμεμξ με μεγάλη
ρσυμϊςηςα.
Ρςημ ρσμέυεια παοαςηοόμςαπ πξσ ρσμβαίμξσμ ξι ρειρμξί θα δξσμ ϊςι λαμβάμξσμ υόοα πάμχ ρςα ϊοια
ςχμ λιθξρταιοικόμ πλακόμ. Ζ εικϊμα είμαι πξλϋ έμςξμη ϊςαμ δξσλεϋξσμ πάμχ ρε ϊλξ ςξμ κϊρμξ. Ξ
εκπαιδεσςικϊπ εδό έυει ςη δσμαςϊςηςα μα παοέμβει ενηγόμςαπ ϊςι ξι ρσγκοξϋρειπ ςχμ λιθξρταιοικόμ πλακόμ είμαι ασςέπ πξσ ποξκαλξϋμ ςξσπ ρειρμξϋπ.
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ΤΓΓΡΑΦΕΑ: ΓΚΟΣΖΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ
Α. ΑΣΞΖΑ ΔΠΓΑΚΔΘΞΣ
ΘΚΞΡ:
ΗΔΛ. ΑΝΞΜΑΡ:
ΙΑΖΓΞΠΘΑ:

WEBNODE

ΙΞΡΞΡ:

ΟΔ

WEBSITE:

Θρςϊπ 2.0

ΚΔΝΔΘΡ
ΙΚΔΘΔΘΑ:

0

http://www.webnode.gr/
ξnline Ρϋρςημα Διαυείοιρηπ
Οεοιευξμέμξσ

Screenshot από ςη υοήρη ςξσ applet

Β. ΥΠΖΡΖ ΡΖΜ ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖ
Δίμαι έμα online Ρϋρςημα Διαυείοιρηπ Οεοιευξμέμξσ μέρχ ςξσ ξπξίξσ μπξοεί μα δημιξσογηθεί και μα διαυειοιρςεί έμαπ δικςσακϊπ ςϊπξπ απϊ έμαμ εκπαιδεσςικϊ, απϊ μαθηςέπ, απϊ ςξμ εκπαιδεσςικϊ και ςξσπ
μαθηςέπ μαζί ή απϊ άλλξσπ τξοείπ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ εκπαίδεσρη. Οαοαδείγμαςα: Οαοξσρίαρη ποξγοάμμαςξπ Οεοιβαλλξμςικήπ Δκπ/ρηπ (http://9odimkilkis.webnode.gr/ Οοξγοάμμαςα – Ζ Δλιά), εογαρίεπ
τξιςηςόμ (http://susteint.webnode.com/), σπξρςήοινη μαθήμαςξπ (http://tpeptde.eu/), αμακξιμόρειπ
και σλικϊ ςμήμαςξπ ρυξλικόμ δοαρςηοιξςήςχμ (http://politistikathemata.webnode.gr/), ρυξλική μξμάδα (http://nipnpotid.webnode.com/), ρυξ-λική ςάνη (http://atedakt.webnode.gr/), ρϋλλξγξπ εκπ/κόμ
(http://syllogospekilkis.webnode.gr/), ρϋλλξγξπ γξμέχμ (http://9odimotikosyllogosgonewn.webnode.gr/)
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Γ. ΡΔΜΑΠΘΞ ΔΜΔΔΘΙΘΙΖΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΖΜ ΟΔΠΘΒΑΚΚΞΜΘΙΖ ΔΙΟ/ΡΖ
ΑΣΞΖΑ ΡΔΜΑΠΘΞΣ:
Ξμξμαρία:

Ρυεδιαρμϊπ και αμάπςσνη εμϊπ ποξγοάμμαςξπ Οεοιβαλλξμςικήπ Δκπαίδεσρηπ με ςη
υοήρη ςξσ Webnode

Απαιςήρειπ:

Ρϋμδερη ρςξ Διαδίκςσξ, λξγαοιαρμϊπ ηλεκςοξμικξϋ ςαυσδοξμείξσ

ΡΞΥΞΡ:
Ρςόυξπ:

Ζ διαδικςσακή παοξσρίαρη εμϊπ ποξγοάμμαςξπ Οεοιβαλλξμςικήπ Δκπαίδεσρηπ (σλικϊ
ποξγοάμμαςξπ, δοαρςηοιϊςηςεπ μαθηςικόμ ξμάδχμ).

Ρκεπςικό:

Έμα online Ρϋρςημα Διαυείοιρηπ Οεοιευξμέμξσ ϊπχπ ςξ Webnode μπξοεί μα παοξσριάρει
πληοέρςεοα έμα ποϊγοαμμα Οεοιβαλλξμςικήπ Δκπαίδεσρηπ και μα έυει μια μϊμιμη θέρη
ρςξ Διαδίκςσξ με ςξ δικϊ ςξσ URL. Δπιποϊρθεςα η παοξσρίαρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ με
ασςϊ ςξμ ςοϊπξ μπξοεί α) μα ρσμδιαμξοτχθεί με ςη ρσμειρτξοά και ςχμ μαθηςόμ πξσ
μπξοξϋμ χπ υοήρςεπ ςξσ παοαπάμχ εογαλείξσ μα κάμξσμ ςιπ δικέπ ςξσπ επιλξγέπ και
ρσμειρτξοέπ β) μα απξςελέρει ςξ σπϊβαθοξ για πεοαιςέοχ αμάπςσνη ςξσ ποξγοάμμαςξπ
μέρχ ςηπ εμρχμάςχρηπ διαδικςσακόμ εογαλείχμ αμάδσρηπ και καςαγοατήπ ςχμ ιδεόμ
και ςχμ αμςιλήφεχμ ςχμ μαθηςόμ γ) μα απξςελέρει παοάδειγμα καλήπ ποακςικήπ διαθέριμξ ρε ϊλξσπ ςξσπ σπϊλξιπξσπ εκπαιδεσςικξϋπ ςηπ υόοαπ πξσ θα θελήρξσμ μα σλξπξιήρξσμ έμα αμάλξγξ ποϊγοαμμα

ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΑΠΥΘΙΞΟΞΘΖΡΖΡ – ΠΣΗΛΘΡΔΘΡ:
Βήμα 1:

Δίμξμςαι αμαλσςικέπ ξδηγίεπ ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ δικςσακξϋ ςϊπξσ με ςξ webnode
http://odigies.webnode.gr/

Βήμα 2:

Aτξϋ ξι ρσμμεςέυξμςεπ ρυεδιάρξσμ ςξ δικςσακϊ ςξσπ ςϊπξ, μεςά δίμξμςαι ιδέεπ ποξρθήκηπ πεοιευξμέμξσ http://users.uoa.gr/~dgkotzos/index.files/site.pdf

ΑΜΑΚΣΘΙΖ ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ:
Έυει ζηςηθεί απϊ ςξσπ εκπαιδεσϊμεμξσπ μα έυξσμ μαζί ςξσπ ρςξιυεία απϊ ςξ ποϊγοαμμα Οεοιβαλλξμςικήπ Δκπαίδεσρηπ πξσ σλξπξιξϋμ ρε φητιακή μξοτή (κείμεμα, αουεία ήυξσ, βίμςεξ κλπ) ςα ξπξία θα
επιυειοήρξσμ μα διαυειοιρςξϋμ με ςξ ΡΔΟ Webnode ακξλξσθόμςαπ ςιπ παοαπάμχ ξδηγίεπ. Ρςξ ςέλξπ
γίμεςαι παοξσρίαρη ςχμ δικςσακόμ ςϊπχμ πξσ καςαρκεσάρςηκαμ, καςά ςημ ξπξία θα ρσζηςηθξϋμ και
δσμαςϊςηςεπ μελλξμςικήπ βελςίχρηπ και επέκςαρήπ ςξσ.
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ΤΓΓΡΑΦΕΑ: ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ
Α. ΑΣΞΖΑ ΔΠΓΑΚΔΘΞΣ
ΘΚΞΡ:
logo

ΗΔΛ. ΑΝΞΜΑΡ:
ΙΑΖΓΞΠΘΑ:

Google docs

ΙΞΡΞΡ:

Δχοεάμ

.Ο.Δ.

WEBSITE:

https://drive.google.com/?tab=wo&authuser=0#m
y-drive

web2

ΚΔΝΔΘΡ ΙΚΔΘΔΘΑ:

έγγοατξ, παοξσρίαρη, σπξλξγιρςικϊ
τϋλλξ, τϊομα, ζχγοατική

Ρύμςξμη Οεοιγοατή
α google docs (Google Έγγοατα) είμαι έμα πξλσδϋμαμξ εογαλείξ ςξσ web2. Διεσκξλϋμει ςξσπ καςϊυξσπ
Google λξγαοιαρμόμ μα δημιξσογήρξσμ εν απξρςάρεχπ και ρσμεογαςικά με απϊμακοξσπ υοήρςεπ έγγοατα, παοξσριάρειπ, σπξλξγιρςικά τϋλλα, ρυέδια και τϊομεπ.

Screenshot από ςη υοήρη ςξσ applet

εικ.2 παοξσρίαρη – λεύκχμα
πεοιβαλλξμςικήπ-πξλιςιρςικήπ διαδοξμήπ

εικ.1 τόομα-αίςηρη για ρσμμεςξυή ρε ρεμιμάοιξ

εικ.2 πίμακαπ με απαμςήρειπ πξσ παοακξλξσθεί ρύγυοξμα ξ διαυειοιρςήπ ςηπ τόομαπ

Β. ΥΠΖΡΖ ΡΖΜ ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖ
Ρςημ Α/θμια και ρςη Β/θμια
Λπξοεί μα γίμει εσοϋςαςη και πξλϋπλεσοη υοήρη ςχμ Google docs (Google έγγοατα) ρςημ Α/θμια και
Β/θμια Δκπ/ρη. Ξ/Ζ εκπαιδεσςικϊπ αμαθέςει εογαρίεπ ρςξσπ/ρςιπ μαθηςέπ/ςοιεπ ξι ξπξίξι μπξοξϋμ μα ςιπ
σλξπξιξϋμ ρσμεογαςικά , ρϋγυοξμα ή αρϋγυοξμα, διαςηοόμςαπ απϊ κξιμξϋ ςξμ έλεγυξ ςξσ αουείξσ επικξιμχμόμςαπ ρϋγυοξμα μέρχ Chat.
Ρςα Γοατεία Οεοιβαλλξμςικήπ Δκπαίδεσρηπ
Ρςϊυξπ ςηπ υοήρηπ ςχμ Google εγγοάτχμ είμαι η άμερη και γοήγξοη επικξιμχμία με ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ υχοίπ ςη υοήρη υαοςιξϋ και η ρσμδιαυείοιρη αουείχμ ϊπξσ ασςϊ είμαι ετικςϊ π.υ δημιξσογία παοξσριάρεχμ-λεσκχμάςχμ.
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Γ. ΡΔΜΑΠΘΞ ΔΜΔΔΘΙΘΙΖΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΖΜ ΟΔΠΘΒΑΚΚΞΜΘΙΖ ΔΙΟ/ΡΖ
ΑΣΞΖΑ ΡΔΜΑΠΘΞΣ:
Ξμξμαρία:
Απαιςήρειπ:

Online ρσμεογαςική δημιξσογία εγγοάτχμ
Ξι μαθηςέπ/ςοιεπ υοειάζεςαι μα διαθέςξσμ internet και έμα λξγαοιαρμϊ gmail (ςξμ
απξκςξϋμ με ςη δημιξσογία λξγαοιαρμξϋ ρςξ Google)

ΡΞΥΞΡ:
Ρςόυξπ:

Μα ρσμεογαρςξϋμ ξι μαθηςέπ/ςοιεπ ρε ποαγμαςικϊ υοϊμξ ή αρϋγυοξμα για ςη δημιξσογία
και επενεογαρία εμςϋπξσ παοξσρίαρηπ ή παοξσρίαρηπ PowerPoint ςξσ έογξσ ςηπ πεοιβαλλξμςικήπ ξμάδαπ, εοχςημαςξλξγίξσ και γοατημάςχμ απεικϊμιρηπ ςχμ ρςαςιρςικόμ
εσοημάςχμ απϊ ςξ εοχςημαςξλϊγιξ, αμαμμηρςικόμ λεσκχμάςχμ, ποξρκλήρεχμ, ζχγοατικόμ έογχμ, γοατιρςικόμ, κ.λ.π.

Ρκεπςικό:

Ξι μαθηςέπ μπξοξϋμ είςε μέρα ρςημ ςάνη καςά ξμάδεπ είςε απϊ ςξ ρπίςι ςξσπ ανιξπξιόμςαπ ςξ υοϊμξ ςξσπ μα εκςελξϋμ εογαρίεπ εμςαγμέμεπ ρε έμα ποϊγοαμμα Οεοιβαλλξμςικήπ Δκπαίδεσρηπ υχοίπ ςη υοήρη αμαλξγικόμ αμαλόριμχμ μέρχμ (υαοςί, φαλίδια, μπξγιέπ κ.λ.π.) ρε κλίμα ρσμεογαςικϊςηςαπ και ρσμσπεσθσμϊςηςαπ.

ΟΠΞΔΞΘΛΑΡΘΑ - ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΑΠΥΘΙΞΟΞΘΖΡΖΡ – ΠΣΗΛΘΡΔΘΡ:
Βήμα 1:

Ξ εκπαιδεσςικϊπ δημιξσογεί μαζί με ςξσπ μαθηςέπ ςξσ λξγαοιαρμξϋπ Google για κάθε
ξμάδα ρςη διεϋθσμρη www.google.gr .

Βήμα 2:

Λέρχ ςξσ menu ςξσ Google μεςατέοξμςαι ρςξ Drive (Google docs) και παςόμςαπ ςημ
επιλξγή Δημιξσογία επιλέγξσμ ςξμ ςϋπξ εγγοάτξσ (έγγοατξ, παοξσρίαρη, σπξλξγιρςικϊ τϋλλξ, τϊομα, ρυέδιξ).

Βήμα 3:

Ξ εκπαιδεσςικϊπ ρςέλμει ποϊρκληρη ρςιπ ξμάδεπ όρςε με ςημ απξδξυή ςηπ ποϊρκληρηπ
μα γίμξσμ ρσμδιαυειοιρςέπ ςξσ εγγοάτξσ.

ΑΜΑΚΣΘΙΖ ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ:
α Google docs απξςελξϋμ μια εϋκξλη, ποξρβάριμη, δχοεάμ και εμαλλακςική λϋρη για ςη δημιξσογία
και ςημ επενεογαρία ςχμ πεοιρρϊςεοχμ ειδόμ εογαριόμ Γοατείξσ. Διαθέςξσμ μάλιρςα ςξ επιπλέξμ
πλεξμέκςημα ϊςι βοίρκξμςαι ρςξ διαδίκςσξ ρε ρσμδσαρμϊ με ςξ πμεϋμα ςξσ web 2. ξ ϊτελξπ λξιπϊμ
είμαι πξλλαπλϊ, ϊυι υαοςί, υχοίπ υοήμαςα, διαθέςει διαδικςσακή απξθήκεσρη ςηπ εογαρίαπ μαπ η ξπξία μπξοεί μα γίμει ρε ρσμεογαρία με ςα μέλη ςηπ ξμάδαπ μαπ.
Ξ/Ζ εκπαιδεσςικϊπ ςηπ ςάνηπ μπξοεί μα υοηριμξπξιήρει ςα Google έγγοατα ρε ϊλα ςα μαθήμαςα αμςικαθιρςόμςαπ ςα ςεςοάδια εογαριόμ με ασςά. Λπξοεί έςρι μα έυει ρσμευή ποϊρβαρη ρςιπ εογαρίεπ ςχμ
μαθηςόμ ςξσ. Δπιπλέξμ ςα ανιξπξιεί ρςα ποξγοάμμαςα Οεοιβαλλξμςικήπ Δκπαίδεσρηπ αμαθέςξμςαπ
αςξμικέπ ή και ξμαδικέπ εογαρίεπ.
α Γοατεία Οεοιβαλλξμςικήπ Δκπαίδεσρηπ μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιήρξσμ ςα Google έγγοατα για ςημ
καλϋςεοη ξογάμχρή ςξσπ. Ιαςαογόμςαπ ςξ υαοςί δε σπξδεικμϋξσμ μϊμξ μια καλή ποακςική ρςξσπ
εκπαιδεσςικξϋπ αλλά και δείυμξσμ ςξ δοϊμξ ρςα ρυξλεία ποξπ ςημ φητιακή ξογάμχρη ςξσπ.
ξ μϊμξ πξσ υοειάζεςαι είμαι έμαπ λξγαοιαρμϊπ ρςξ Google, ςη δημιξσογία ςξσ εγγοάτξσ πξσ θέλξσμε
και απϊδξρη δικαιχμάςχμ υοήρηπ ςξσ ρε άλλξσπ ϊπξςε ασςϊ κοίμεςαι αμαγκαίξ. Ρσμεπόπ μπξοεί ασςϊ
μα λειςξσογήρει είςε χπ απλή εμημέοχρη με ςημ απξρςξλή ςξσ link ρςξσπ απξδέκςεπ είςε για ςη ρσμεογαςική επενεογαρία και δημιξσογία ςξσ εγγοάτξσ.
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ΤΓΓΡΑΦΕΑ: ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΜΑΡΙΑ
Α. ΑΣΞΖΑ ΔΠΓΑΚΔΘΞΣ
ΘΚΞΡ:
logo

ΗΔΛ. ΑΝΞΜΑΡ:
ΙΑΖΓΞΠΘΑ:

Bubbl.us

ΙΞΡΞΡ:

Δχοεάμ

ΟΔ

WEBSITE:

https://bubbl.us/

Web2

ΚΔΝΔΘΡ ΙΚΔΘΔΘΑ:

Organize information, mind
maps, brainstorms, diagrams

Ρύμςξμη Οεοιγοατή
Οοϊκειςαι για έμα εογαλείξ πξσ παοέυει online και δχοεάμ ςη δσμαςϊςηςα δημιξσογίαπ εμμξιξλξγικόμ
υαοςόμ με ρκξπϊ ςημ ξογάμχρη πληοξτξοιόμ, ςξμ πληοέρςεοξ ποξγοαμμαςιρμϊ εμεογειόμ και ςξ ρυεδιαρμϊ αμςίρςξιυχμ διαγοαμμάςχμ. Δίμεςαι η δσμαςϊςηςα ςηπ ρσμεογαρίαπ και ςηπ αμςαλλαγήπ ιδεόμ
μεςανϋ ςχμ μελόμ μιαπ ξμάδαπ.

ρςιγμιϊςσπξ απϊ ποαγμαςική υοήρη ςξσ εογαλείξσ

Β. ΥΠΖΡΖ ΡΖΜ ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖ
Α/θμια & Β/θμια: Ξ εκπαιδεσςικϊπ δϋμαςαι μα υοηριμξπξιήρει ςξσπ εμμξιξλξγικξϋπ υάοςεπ χπ ςευμική
ασςϊ και έςεοξ - ανιξλϊγηρηπ, πξσ απξκςά διάοκεια, ρσμέυεια και εμρχμαςόμεςαι ρςιπ καθημεοιμέπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςξσ ρυξλείξσ. Λε ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ δίμεςαι έμταρη ρε εναςξμικεσμέμεπ διαδικαρίεπ μάθηρηπ
αλλά ςασςϊυοξμα ποξχθείςαι και η ρσμεογαρία.
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Γ. ΡΔΜΑΠΘΞ ΔΜΔΔΘΙΘΙΖΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΖΜ ΟΔΠΘΒΑΚΚΞΜΘΙΖ ΔΙΟ/ΡΖ
ΑΣΞΖΑ ΡΔΜΑΠΘΞΣ:
Ξμξμαρία:

On Line εμμξιξλξγικξί υάοςεπ

Απαιςήρειπ:

Ξι ρσμεογαζϊμεμξι μα διαθέςξσμ ρϋμδερη ρςξ διαδίκςσξ (internet) και έμα λξγαοιαρμϊ ηλεκςοξμικξϋ ςαυσδοξμείξσ (e – mail).

ΡΞΥΞΡ:
Ρςόυξπ:

Ζ διαπίρςχρη, απϊ μέοξσπ ςχμ εκπαιδεσςικόμ, ςηπ αςξμικήπ πξοείαπ ςξσ κάθε μαθηςή
νευχοιρςά αλλά και ςξσ ρσμϊλξσ ςηπ ξμάδαπ ποξπ ςημ καςάκςηρη ρσγκεκοιμέμχμ ρςϊυχμ, ξ ρυεδιαρμϊπ ςχμ επϊμεμχμ ρςαδίχμ μάθηρηπ με ςημ εμεογϊ ρσμμεςξυή ςχμ μαθηςόμ με έμταρη ρςη ρσλλξγική δξσλειά, ςημ κοιςική ρκέφη και ςημ εμίρυσρη ςηπ ασςξπεπξίθηρηπ.

Ρκεπςικό:

Λέρχ ςηπ γοατικήπ αμαπαοάρςαρηπ ςηπ γμόρηπ και ςηπ ξπςικξπξίηρηπ ποξτξοικόμ
αμακξιμόρεχμ και ιδεόμ δημιξσογξϋμςαι κξιμέπ εμπειοίεπ για ςα παιδιά, επιρημαίμξμςαι
πιθαμέπ καςεσθϋμρειπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ, αμαπςϋρρξμςαι επικξιμχμιακέπ δενιϊςηςεπ,
επαμενεςάζξμςαι, αμαθεχοξϋμςαι και καςηγξοιξπξιξϋμςαι ξι έμμξιεπ. Ξι μαθηςέπ παοακξλξσθξϋμ ςημ ενελικςική ςξσπ πξοεία, ασςξανιξλξγξϋμςαι και ςασςϊυοξμα ανιξλξγξϋμ
ςιπ ποξςάρειπ και ςιπ ιδέεπ ςχμ ρσμμαθηςόμ ςξσπ, ρσμμεςέυξμςαπ εμεογά ρςημ ξικξδϊμηρη ςηπ γμόρηπ. Ξλξκληοόμξσμ ςη διεναγχγή ςηπ έοεσμαπ και διαςσπόμξσμ ρσμπεοάρμαςα.

ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΑΠΥΘΙΞΟΞΘΖΡΖΡ – ΠΣΗΛΘΡΔΘΡ:
Ξ Ρσμςξμιρςήπ ςηπ ξμάδαπ δημιξσογεί έμα λξγαοιαρμϊ υοήρςη εδό:
Βήμα 1:

https://bubbl.us/
και ειρέουεςαι ρςημ σπηοερία, ϊπξσ εμταμίζεςαι η ποξρχπική ςξσ ρελίδα

Βήμα 2:

Ατξϋ επιλένει ςημ καοςέλα «Team» και ρςη ρσμέυεια «Create my Team» δημιξσογεί έμα
group με ςα ξμϊμαςα ςηπ πεοιβαλλξμςικήπ ξμάδαπ.

ΑΜΑΚΣΘΙΖ ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ:
Λϊλιπ ξ ρσμςξμιρςήπ δημιξσογήρει ςξ group μπξοεί μα κξιμξπξιεί ρςα μέλη ςξσ ςξσπ εμμξιξλξγικξϋπ
υάοςεπ με δσμαςϊςηςα επιλξγήπ ή απλήπ αμάγμχρηπ ή και εκςϋπχρηπ. ξ ίδιξ μπξοξϋμ μα κάμξσμ και
ςα μέλη ςηπ ξμάδαπ μεςανϋ ςξσπ. Δπίρηπ, δίμεςαι η δσμαςϊςηςα on line επικξιμχμίαπ.
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ΤΓΓΡΑΦΕΑ: ΚΟΚΚΑΛΗ ΘΩΜΑ
Α. ΑΣΞΖΑ ΔΠΓΑΚΔΘΞΣ
ΘΚΞΡ:

Δμέογεια
τχςξβξλςαïκξϋ ρε
ρυέρη με ςη κλίρη ςξσ

ΙΞΡΞΡ:

ΗΔΛ. ΑΝΞΜΑΡ:

. Δν. Οϊοχμ

WEBSITE:

ΙΑΖΓΞΠΘΑ:

Α.Ο.Δ. Λικοήπ Ιλίμακαπ

ΚΔΝΔΘΡ
ΙΚΔΘΔIΑ:

Αμάλξγα με ςημ επιλξγή
ςηπ πξιόςηςαπ ςχμ σλικώμ

Τχςξβξλςαψκά, κλίρη,
γεχγοατικϊ πλάςξπ, ιρυϋπ

Ρύμςξμη Οεοιγοατή
Λια τχςξβξλςαψκή (Τ/Β) κσφέλη πεοιρςοέτεςαι ρε έμα ξοιζϊμςιξ άνξμα πεοιρςοξτήπ. Λε ασςϊ ςξμ ςοϊπξ οσθμίζεςαι η κλίρη ςηπ Τ/Β κσφέληπ ρε ρυέρη με ςξ ξοιζϊμςιξ επίπεδξ. Λε ςη υοήρη εμϊπ μξιοξγμχμξμίξσ σπξλξγίζξσμε ςημ κλίρη και με έμα πξλϋμεςοξ μεςοάμε ςημ ςάρη πξσ παοάγει η κσφέλη αμάλξγα
με ςη γχμία κλίρηπ. ελικά εταομϊζξμςαπ ςξμ ςϋπξ ςηπ ιρυϋξπ σπξλξγίζξσμε ςημ ιρυϋ πξσ παοάγεςαι.
ρςιγμιϊςσπξ απϊ ποαγμαςική υοήρη ςξσ εογαλείξσ

Β. ΥΠΖΡΖ ΡΖΜ ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖ
Α/θμια εκπαίδεσρη :
Λπξοεί μα γίμει παοξσρίαρη ρςα παιδιά, όρςε μα δξσμ ρςημ ποάνη ςημ λειςξσογία μιαπ Τ/Β κσφέληπ.
1) Ρϋμδερη με ςα Τσρικά, εςοάδιξ Δογαριόμ (ρελίδα 50, Τχςξβξλςαψκά) Δ ΄ Δημξςικξϋ
2) Ρϋμδερη με ςα Τσρικά, εςοάδιξ Δογαριόμ (ρελίδα 45, Αμαμεόριμεπ πηγέπ εμέογειαπ) Ρ΄ Δημξςικξϋ
Β/θμια Δκπαίδεσρη :
1) Τσρική Γ Γσμμαρίξσ: Ρϋμδερη με ςξ κετάλαιξ «Ζλεκςοικϊ οεϋμα»
2) Γεχλξγία – Γεχγοατία Α Γσμμαρίξσ: Ρϋμδερη με ςημ εμϊςηςα «Ξι υάοςεπ: Γεχγοατικϊ πλάςξπ»
3)Γεχλξγία – Γεχγοατία Β Γσμμαρίξσ: Ρϋμδερη με ςημ εμϊςηςα «Ξι υάοςεπ: Γεχγοατική θέρη»
4) Λαθημαςικά Α Γσμμαρίξσ: Ρϋμδερη με ςξ κετάλαιξ 1 , Λέοξπ Β «Βαρικέπ γεχμεςοικέπ έμμξιεπ»
5) Τσρική Α Κσκείξσ Ρϋμδερη με ςξ κετάλαιξ «Ρσμευέπ Ζλεκςοικϊ Πεϋμα «
6) Δ.Ο.Α.Κ. Τξμέαπ Ηλεκςοξμικόπ Ισκλόμαςα ρσμευξϋπ και εμαλλαρρϊμεμξσ οεϋμαςξπ Β ςάνη : Ρϋμδερη
με ςξ κετάλαιξ 2 , «Βαρικά κσκλόμαςα και εναοςήμαςα».
7) Δ.Ο.Α.Κ. Τξμέαπ Ηλεκςοξλξγικόπ Ζλεκςοξςευμία Β ςάνη Δ.Ο.Α.Κ. ξμέαπ Ζλεκςοξλξγικϊπ
Ρϋμδερη με ςξ κετάλαιξ 1 , «Βαρικέπ γμόρειπ και έμμξιεπ»
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Γ. ΡΔΜΑΠΘΞ ΔΜΔΔΘΙΘΙΖΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΖΜ ΟΔΠΘΒΑΚΚΞΜΘΙΖ ΔΙΟ/ΡΖ
ΑΣΞΖΑ ΡΔΜΑΠΘΞΣ:
Ξμξμαρία:

Βελςιρςξπξίηρη ςηπ απϊδξρηπ ςηπ Τ/Β κσφέληπ με οϋθμιρη ςηπ κλίρηπ ςηπ, αμάλξγα με ςημ επξυή.

Απαιςήρειπ:

Τ/Β κσφέλη, πξλϋμεςοξ, μξιοξγμχμϊμιξ, αμςιρςάςηπ , ακοξδέκςεπ

ΡΞΥΞΡ:
Ρςόυξπ:

Ξι εκπαιδεσϊμεμξι :
A) μα έοθξσμ ρε επατή με ςη πιξ διαδεδξμέμη αμαμεόριμη πηγή εμέογειαπ, ςη τχςξβξλςαψκή εμέογεια.
B) μα καςαμξήρξσμ ςημ έμμξια ςηπ ιρυϋξπ και ςη διαδικαρία μέςοηρήπ ςηπ.
Γ) μα καςαμξήρξσμ ςημ αουή λειςξσογίαπ ςξσ Τ/Β ρσρςήμαςξπ.
Δ) μα καςαμξήρξσμ ςξ οϊλξ ςηπ κλίρηπ ςηπ ςξπξθέςηρηπ εμϊπ Τ/Β ρςη μεγιρςξπξίηρη
ςηπ απϊδξρήπ ςξσ.
Δ) μα μάθξσμ μα σπξλξγίζξσμ ςη ρχρςή κλίρη για κάθε ςϊπξ αμάλξγα με ςημ επξυή.
Ρς) μα βοξσμ ποακςικέπ εταομξγέπ ρςημ καθημεοιμϊςηςά ςξσπ, ϊπχπ ρςημ ςξπξθέςηρη
εμϊπ απλξϋ ηλιακξϋ θεομξρίτχμα.

Ρκεπςικό:

Ιαςά ςη πεοιρςοξτή ςηπ γηπ γϋοχ απϊ ςξμ Ήλιξ, η έμςαρη ςξσ Ήλιξσ μεςαβάλλεςαι κάθε
επξυή, με ρσμέπεια μα μεςαβάλλεςαι και η Τ/Β εμέογεια για έμα ρςαθεοϊ ρϋρςημα. Ζ
μϊμη λϋρη για μεγιρςξπξίηρη ςηπ απϊδξρηπ είμαι η αλλαγή ςηπ κλίρηπ. Λε ςημ εταομξγή
ςξσ παοαπάμχ ρεμαοίξσ, ξ εκπαιδεσϊμεμξπ θα καςαμξήρει ςξ οϊλξ ςηπ κλίρηπ ρςημ ςξπξθέςηρη εμϊπ Τ/Β πάμελ.
Ξι μαθηςέπ, αμάλξγα με ςξμ ςϋπξ ρυξλείξσ πξσ τξιςξϋμ, Δημξςικϊ, Γσμμάριξ, Γεμικϊ
Κϋκειξ, Δ.ΟΑ.Κ ςξμέαπ ηλεκςοξμικϊπ ή ηλεκςοξλξγικϊπ, θα εταομϊρξσμ ρςημ ποάνη μέοξπ ςηπ θεχοία ςξσ μαθήμαςξπ, εμπλξσςίζξμςαπ ςημ πειοαμαςική άρκηρη με μια αμαμεόριμη πηγή εμέογειαπ. Δπξμέμχπ, θα ενξικειχθξϋμ με ςη Τ/Β εμέογεια. Γμχοίζξμςαπ ςξ
οϊλξ ςηπ κλίρηπ θα μεγιρςξπξιήρξσμ ςημ απϊδξρη ςηπ Τ/Β εμέογειαπ για μα αμςιμεςχπίρξσμ ςα μείζξμα πεοιβαλλξμςικά ποξβλήμαςα.

ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΑΠΥΘΙΞΟΞΘΖΡΖΡ – ΠΣΗΛΘΡΔΘΡ:
Βήμα 1:

Ιαςαρκεσάζεςαι η διάςανη πεοιρςοξτήπ ςηπ Τ/Β κσφέληπ ρε έμα ξοιζϊμςιξ άνξμα. ξπξθεςείςαι έμα μξιοξγμχμϊμιξ ρε καςάλληλη θέρη για μα μεςοάει ςημ κλίρη ςξσ Τ/Β χπ
ποξπ ςξ ξοιζϊμςιξ επίπεδξ.

Βήμα 2:

Ιαςαρκεσάζεςαι η πειοαμαςική διάςανή μέςοηρηπ ςηπ ιρυϋξπ με υοήρη πξλσμέςοξσ

Βήμα 3:

Οοαγμαςξπξιείςαι η μέςοηρη ςηπ ιρυϋξπ για κλίρη 60ξ χπ ποξπ ςξ έδατξπ.

Βήμα 4

Λε μια μηυαμή αμαζήςηρηπ αμαζηςάςε ρςξ διαδίκςσξ ςξ γεχγοατικϊ πλάςξπ ( Γ.Ο.) ςξσ
ςϊπξσ πξσ γίμεςαι ςξ πείοαμα ή παοξσριάζεςαι απϊ ςξμ εκπαιδεσςή.

Βήμα 5

Γίμξμςαι επαμαλαμβαμϊμεμεπ μεςοήρειπ ιρυϋξπ για μια ρειοά απϊ κλίρειπ.
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ΑΜΑΚΣΘΙΖ ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ:

Ξι εκπαιδεσϊμεμξι ρσμδέξσμ ςξ βξλςϊμεςοξ παοάλληλα ρςα άκοα ςηπ αμςίρςαρηπ και καςαγοάτξσμ ςημ
ςάρη ρςα άκοα ςηπ, για κλίρη Τ/Β κσφέληπ 60ξ χπ ποξπ ςξ ξοιζϊμςιξ επίπεδξ. (Ρυήμα1)

Συήμα 1. Η διάςανη ςξσ πειοάμαςξπ

Ζ ςιμή ςηπ αμςίρςαρηπ δίμεςαι απϊ ςξμ εκπαιδεσςή ή μεςοάςαι πειοαμαςικά με ςη υοήρη ςξσ πξλσμέςοξσ
αμάλξγα με ςξ επίπεδξ ςξσ εκπαιδεσϊμεμξσ.
Σπξλξγίζξσμ ςημ ιρυϋ απϊ ςξμ ςϋπξ: P=V2/R
Ρσμπληοόμξσμ ςξμ πίμακα Θ

Οίμακαπ Θ
Λέςοηρη ιρυϋξπ Τ/Β κσφέληπ
Α/Α

ΑΡΖ (V)

Αμςίρςαρη (KΩ)

ΘΡΥΣΡ (W)
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Ρςη ρσμέυεια, ξι εκπαιδεσϊμεμξι με μια μηυαμή αμαζήςηρηπ βοίρκξσμ ρςξ διαδίκςσξ ςη γεχγοατικϊ
πλάςξπ ( Γ.Ο.) ςξσ ςϊπξσ πξσ γίμεςαι ςξ πείοαμα. Ιαςαγοάτξσμ ςημ ιρυϋ ρε ρσγκεκοιμέμεπ κλίρειπ πξσ
ρυεςίζξμςαι με ςξ γεχγοατικϊ πλάςξπ ςηπ πεοιξυήπ. Ρσμπληοόμξσμ ςξμ παοακάςχ πίμακα ΘΘ:

Οίμακαπ ΘΘ
Θρυϋπ Τ/Β κσφέληπ ρε ρυέρη με ςημ κλίρη
Γχμία (0)

Α/Α
1

0

2

45

3

90

4

Γ.Ο.

5

Γ.Ο.-23,5

6

Γ.Ο.-12

7

Γ.Ο.+12

8

Γ.Ο.+23,5

άρη (V)

Θρυϋπ (W)

Ρσμπληοόμξσμ ςημ επξυή πξσ έγιμε η μέςοηρη ρςξμ παοακάςχ πίμακα ΘΘΘ:
Οίμακαπ ΘΘΘ
Ιαςαγοατή ημεοξμημίαπ μέςοηρηπ
Α/Α

Λήμαπ

Ζμέοα

1

1.

Απϊ ςη μελέςη ςξσ Οίμακα ΘΘ, με πξια κλίρη έυεςε ςη μέγιρςη ιρυϋ;

2.

Απξταρίρςε για ςη ρχρςή επιλξγή ςηπ κλίρηπ

3.

a.

ςημ καλξκαιοιμή πεοίξδξ.

b.

ςη υειμεοιμή πεοίξδξ.

c.

Ρςιπ 21 Λαοςίξσ

Ρε πξια ρσρκεσή ςξσ ρπιςιξϋ ραπ μπξοεί μα παίνει ρημαμςικϊ οϊλξ η κλίρη για ςημ ενξικξμϊμηρη ςηπ εμέογειαπ;

ΟΠΞΑΡΔΘΡ
1.

Ζ πειοαμαςική διάςανη μπξοεί μα γίμει πιξ απλή. Δηλαδή μα έυει μια ξπξιαδήπξςε βάρη μαπ
βξλεϋει, εμό ξ άνξμαπ πεοιρςοξτήπ μπξοεί μα μημ σπάουει καθϊλξσ, αοκεί μα οσθμίζξσμε ςημ
κλίρη υειοξκίμηςα.

2.

Αμάλξγα με ςξ επίπεδξ ςχμ μαθηςόμ, η μέςοηρη ςηπ ιρυϋξπ μπξοεί μα γίμει με διατξοεςικϊ
ςοϊπξ.

3.
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ΤΓΓΡΑΦΕΑ: ΚΟΤΡΟΤ ΙΩΑΝΝΗ
Α. ΑΣΞΖΑ ΔΠΓΑΚΔΘΞΣ
ΘΚΞΡ:
ΗΔΛ. ΑΝΞΜΑΡ:

ΙΑΖΓΞΠΘΑ:

Θππξδάμειξπ μέμηριπ
ευμξλξγίεπ Αμςιοοϋπαμρηπ και ελέγυξσ πεοιβάλλξμςξπ

Οαιυμίδι

ΙΞΡΞΡ:

WEBSITE:

ΚΔΝΔΘΡ ΙΚΔΘΔΘΑ:

Δχοεάμ
http://www.hasbro.com/el_GR/t
rivialpursuit/search.cfm?N=182&Ntk=All
&Ntx=mode+matchall
Trivial pursuit, εμέογεια, κλίμα,
λϋμαςα, αρτάλεια, απϊβληςα,
κασραέοια, καϋρη, ςξσοιρςική
αμάπςσνη, κξιμχμική ποϊξδξπ

Ρύμςξμη Οεοιγοατή
ξ παιυμίδι «Θππξδάμειξπ μέμηριπ» είμαι μια παοαπξίηρη ςξσ γμχρςξϋ παιυμιδιξϋ Trivial Pursuit. Δίμαι
έμα παιυμίδι γμόρεχμ πξσ η ξμαδικϊςηςα και η γμόρη πάμχ ρε θέμαςα πεοιβάλλξμςξπ απξςελξϋμ ςξ
βαρικϊ ρσρςαςικϊ ςηπ μίκηπ.

ρςιγμιϊςσπξ απϊ ποαγμαςική υοήρη ςξσ εογαλείξσ

Β. ΥΠΖΡΖ ΡΖΜ ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖ
Ρςη Αθμια και ρςη Β/θμια : Ζ πεοιβαλλξμςική ξμάδα μπξοεί μα δημιξσογήρει κάοςεπ εοχςξαπαμςήρεχμ
έςρι όρςε μέρχ ςξσ ξμαδικξϋ παιυμιδιξϋ μα γμχρςξπξιήρει ϊοξσπ και έμμξιεπ πξσ ρυεςίζξμςαι με
1) ςημ εμέογεια και ςξ κλίμα, 2) ςξ μεοϊ και ςα λϋμαςα, 3) ςημ αρτάλεια και ςημ σγεία, 4) ςα σλικά και
ςα απϊβληςα, 5) ςα αέοια και ςιπ καϋρειπ και 6) ςημ κξιμχμική ποϊξδξ και ςημ ςξσοιρςική αμάπςσνη
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Γ. ΡΔΜΑΠΘΞ ΔΜΔΔΘΙΘΙΖΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΖΜ ΟΔΠΘΒΑΚΚΞΜΘΙΖ ΔΙΟ/ΡΖ
ΑΣΞΖΑ ΡΔΜΑΠΘΞΣ:
Ξμξμαρία:

Δημιξσογία παιυμιδιξϋ και ςχμ καοςόμ πξσ πεοιέυξσμ ςιπ εοχςξαπαμςήρειπ

Απαιςήρειπ:

Ξι ρσμεογαζϊμεμξι μα διαθέςξσμ internet, ποϊρβαρη ρε βιβλιξθήκη και καλλιςευμική διάθερη.

ΡΞΥΞΡ:
Ρςόυξπ:

Ιαςαμϊηρη εμμξιόμ και ϊοχμ

Ρκεπςικό:

Ξι πεοιβαλλξμςικέπ ξμάδεπ δεμ γμχοίζξσμ εκ ςχμ ποξςέοχμ πξλλέπ πςσυέπ ςηπ θεχοίαπ
και ςηπ εταομξζϊμεμηπ ςευμξλξγίαπ ρυεςικά με ςιπ ςευμξλξγίεπ αμςιοοϋπαμρηπ και ελέγυξσ πξιϊςηςαπ πεοιβάλλξμςξπ και ςιπ κξιμχμικέπ ποξεκςάρειπ πξσ έυξσμ ασςέπ πϊρξ
μάλλξμ μα ςιπ ατξμξιόρξσμ. Λε ςξ ρσγκεκοιμέμξ παιυμίδι ςξσπ δίμεςαι η δσμαςϊςηςα μα
αμακαλϋφξσμ πξλλέπ πςσυέπ και ςασςϊυοξμα μα ςιπ μάθξσμ παίζξμςαπ.

ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΑΠΥΘΙΞΟΞΘΖΡΖΡ – ΠΣΗΛΘΡΔΘΡ:
Βήμα 1:

Ξ ρσμςξμιρςήπ ατξϋ εμημεοόρει ςημ πεοιβαλλξμςική ξμάδα ρυεςικά με ςξ έογξ, ςημ υχοίζει ρε 7 σπξξμάδεπ.
Ξι σπξξμάδεπ αμαλαμβάμξσμ ρσγκεκοιμέμεπ εογαρίεπ.
Σπξξμάδα 1 : αμαλαμβάμει ςξ καλλιςευμικϊ κξμμάςι. Αμαλαμβάμει μα κάμει ςξ ςαμπλϊ,
μα κάμει ςα πιϊμια και μα καλλιςευμήρει ςιπ κάοςεπ ςξσ παιυμιδιξϋ
Σπξξμάδαπ 2 : αμαλαμβάμει μα βοει εοχςήρειπ πάμχ ρςημ θεμαςική εμϊςηςα «εμέογεια
και κλίμα»
Σπξξμάδαπ 3 : αμαλαμβάμει μα βοει εοχςήρειπ πάμχ ρςημ θεμαςική εμϊςηςα «μεοϊ και
λϋμαςα»

Βήμα 2:

Σπξξμάδαπ 4 : αμαλαμβάμει μα βοει εοχςήρειπ πάμχ ρςημ θεμαςική εμϊςηςα «αρτάλεια
και σγεία»
Σπξξμάδαπ 5 : αμαλαμβάμει μα βοει εοχςήρειπ πάμχ ρςημ θεμαςική εμϊςηςα «σλικά και
απϊβληςα»
Σπξξμάδαπ 6 : αμαλαμβάμει μα βοει εοχςήρειπ πάμχ ρςημ θεμαςική εμϊςηςα «αέοια και
καϋρειπ»
Σπξξμάδαπ 7 : αμαλαμβάμει μα βοει εοχςήρειπ πάμχ ρςημ θεμαςική εμϊςηςα «κξιμχμική
ποϊξδξπ και ςξσοιρςική αμάπςσνη»

Βήμα 3:

ξ παιυμίδι αουίζει.

ΑΜΑΚΣΘΙΖ ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ:
Ατξϋ υχοιρςξϋμ ρε σπξξμάδεπ η πεοιβαλλξμςική ξμάδα, αουίζει ςξ φάνιμξ ρε βιβλιξγοατία και ρςξ
διαδίκςσξ για μα εμςξπιρςξϋμ έμμξιεπ και ξοξλξγίεπ. Ατξϋ εμςξπιρςεί έμαπ ικαμϊπ αοιθμϊπ εμμξιόμ και
ξοξλξγίαπ επιμελξϋμςαι ςημ διαςϋπχρη ςχμ εοχςήρεχμ. ασςϊυοξμα αουίζει η καςαρκεσή ςχμ απαοαίςηςχμ ρσρςαςικόμ ςξσ παιυμιδιξϋ (ςαμπλϊ, κάοςεπ, πιϊμια). ξ ςαμπλϊ καςαρκεσάζεςαι πάμχ ρε
ρκληοϊ υαοςϊμι. α πιϊμια πξσ θα καςαρκεσαρςξϋμ μπξοεί μα είμαι απϊ ξπξιξδήπξςε σλικϊ ϊπχπ πηλϊπ, νϋλξ, μακεςϊυαοξ, πέςοα, ή ακϊμα και απϊ καπάκια μπξσκαλιόμ (αμαφσκςικόμ ,μεοξϋ, γάλαςξπ). Ρςη ρσμέυεια γίμεςαι αμάμεινη ςχμ αςϊμχμ ςχμ σπξξμάδχμ για μα ρυημαςιρςξϋμ μέεπ σπξξμάδεπ
και ςξ παιυμίδι αουίζει.
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ΤΓΓΡΑΦΕΑ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ ΑΡΙΣΕΙΔΗ
Α. ΑΣΞΖΑ ΔΠΓΑΚΔΘΞΣ
ΘΚΞΡ:
logo

Google Forms

ΙΞΡΞΡ:

Δχοεάμ

ΗΔΛ. ΑΝΞΜΑΡ:

ΟΔ

WEBSITE:

www.docs.google.com

ΙΑΖΓΞΠΘΑ:

web

ΚΔΝΔΘΡ ΙΚΔΘΔΘΑ:

Δοχςημαςξλϊγιξ έοεσμαπ

Ρύμςξμη Οεοιγοατή
ξ Google Forms είμαι έμα εογαλείξ πξσ παοέυει ςη δσμαςϊςηςα δημιξσογίαπ online διαδικςσακήπ τϊομαπ εοχςημαςξλξγίξσ (έοεσμαπ ή ανιξλϊγηρηπ), δημξρίεσρηπ ασςήπ ρςξ διαδίκςσξ (μέρχ email, μέρχ
αμάοςηρηπ ςξσ link ρε blog ή ρε διαδικςσακϊ υόοξ ϊπχπ facebook), ρσλλξγή ςχμ απαμςήρεχμ, ασςϊμαςη αμάλσρη ασςόμ (ρϋμξφη), όρςε μα μπξοξϋμ εϋκξλα μα κξιμξπξιηθξϋμ.
βίμςεξ επίδεινηπ πξσ σπάουξσμ ρςξ youtube : https://www.youtube.com/watch?v=7WSupX79Svc

και https://www.youtube.com/watch?v=WmDyx-ggVps
ρςιγμιϊςσπξ απϊ ποαγμαςική υοήρη ςξσ εογαλείξσ

Β. ΥΠΖΡΖ ΡΖΜ ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖ
ΡΖΜ Α/ΗΛΘΑ: Ξ δάρκαλξπ μπξοεί μα ανιξλξγήρει ςιπ γμόρειπ και ςη ρςάρη ςχμ μαθηςόμ και ςχμ γξμέχμ
ρε κάπξιξ θέμα, ποιμ και μεςά ςημ σλξπξίηρη μιαπ δοάρηπ η εμϊπ πεοιβαλλξμςικξϋ ποξγοάμμαςξπ
ΡΖΜ Β/ΗΛΘΑ: η πεοιβαλλξμςική μαθηςική ξμάδα μπξοεί μα κάμει υοήρη ςξσ ρε μια έοεσμα δημξρκϊπηρηπ
πάμχ ρε κάπξιξ πεοιβαλλξμςικϊ θέμα. επίρηπ μπξοεί μα ανιξλξγήρει μια εκπ. δοάρη, καθόπ και μα κάμει ασςoανιξλϊγηρη ρςξ πεοιβαλλξμςικϊ ποϊγοαμμα. ρσμήθηπ η υοήρη ςηπ και ρςιπ εοεσμηςικέπ εογαρίεπ
ςξσ λσκείξσ.
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Γ. ΡΔΜΑΠΘΞ ΔΜΔΔΘΙΘΙΖΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΖΜ ΟΔΠΘΒΑΚΚΞΜΘΙΖ ΔΙΟ/ΡΖ
ΑΣΞΖΑ ΡΔΜΑΠΘΞΣ:
Ξμξμαρία:

On line εοχςημαςξλϊγιξ ανιξλϊγηρηπ ποξγοάμμαςξπ

Απαιςήρειπ:

Ξι ρσμεογαζϊμεμξι μα διαθέςξσμ internet και έμα λξγαοιαρμϊ email ρςξ gmail

ΡΞΥΞΡ:
Ρςόυξπ:

Ζ ποαγμαςξπξίηρη μιαπ πεοιγοατικήπ έοεσμαπ (με πξλλαπλϊ παιδαγχγικϊ ϊτελξπ) απϊ
ςα μέλη μιαπ πεοιβαλλξμςικήπ ξμάδαπ, υχοίπ υοξμικά ή υχοικά ποξβλήμαςα, με εϋκξλη
εναγχγή ςχμ απξςελερμάςχμ. Αμςίρςξιυα, η άμερη και εϋκξλη ανιξλϊγηρη μιαπ εκπαιδεσςικήπ επίρκεφηπ, μιαπ δοάρηπ, εμϊπ πεοιβαλλξμςικξϋ ποξγοάμμαςξπ.

Ρκεπςικό:

Ξι πεοιβαλλξμςικέπ ξμάδεπ, επειδή ρςημ ποάνη δεμ μπξοξϋμ μα εογαρςξϋμ απϊ κξιμξϋ
ρςξ ρυξλείξ ή ρςξ πεδίξ, κσοίχπ λϊγχ ςξσ χοξλξγίξσ ποξγοάμμαςξπ και ςηπ αμελαρςικϊςηςαπ ρςιπ μεςακιμήρειπ ςξσπ, είμαι καλϊ μα μπξοξϋμ μα εογαρςξϋμ εκςϊπ ρυξλικξϋ
χοαοίξσ και απϊ απϊρςαρη. α on line εοχςημαςξλϊγια αμςαπξκοίμξμςαι ρε ασςά και
έυξσμ υοηρςικϊςηςα, γιαςί δεμ απαιςξϋμ ςη τσρική παοξσρία, είμαι αμόμσμα και επιςσγυάμεςαι η άμερη έκδξρη ρσμξπςικόμ απξςελερμάςχμ για παοξσρίαρη.

ΟΠΞΔΞΘΛΑΡΘΑ - ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΑΠΥΘΙΞΟΞΘΖΡΖΡ – ΠΣΗΛΘΡΔΘΡ:

Βήμα 1:

Αμ δε διαθέςξσμε ήδη, δημιξσογξϋμε έμα λξγαοιαρμϊ email ρςξ gmail. Ρσμδεϊμαρςε ρςξ
gmail, αμξίγξσμε καιμξϋοια καοςέλα ρςξμ τσλλξμεςοηςή και πληκςοξλξγξϋμε ρςη γοαμμη διεσθϋμρεχμ: www.docs.google.com Ρςη ρελίδα πξσ αμξίγει, σπάουει έμα κϊκκιμξ
κξσμπί “Create” αοιρςεοά, ρςξ ξπξίξ κάμξσμε κλικ και ρςξ μεμξϋ πξσ εμταμίζεςαι απϊ
κάςχ ςξσ επιλέγξσμε “Form”.

Βήμα 2:

Αμξίγξσμε μια μέα ρελίδα με ςη τϊομα. Ρςξ πεδίξ “Untitled Form” γοάτξσμε ςξμ ςίςλξ
ςξσ εοχςημαςξλξγίξσ. Ρςξ πεδίξ “Question Title” γοάτξσμε ςημ ποόςη εοόςηρη και ρςξ
πεδίξ “Question Type” επιλέγξσμε ςξμ ςϋπξ ςξσ εοχςήμαςξπ πξσ μαπ ενσπηοεςεί (έρςχ
Multiple choice). Απϊ κάςχ ρημειόμξσμε ςιπ πιθαμέπ απαμςήρειπ και μεςά κάμξσμε κλικ
ρςξ done για μα καςαυχοηθεί η εοόςηρη.

Βήμα 3:

Ιάμξσμε κλικ ρςξ κξσμπί Add item (πάμχ αοιρςεοά) και ρςξ μεμξϋ πξσ αμαδϋεςαι, επιλέγξσμε ςξμ ςϋπξ ςξσ εοχςήμαςξπ πξσ μαπ ενσπηοεςεί. Ρσμπληοόμξσμε ςα ρςξιυεία και
ςέλξπ κάμξσμε κλικ ρςξ done για μα καςαυχοηθεί η εοόςηρη. Δπαμαλαμβάμξσμε ασςή ςη
διαδικαρία ϊρεπ τξοέπ υοειαρςεί. Ιάμξσμε κλικ ρςξ κξσμπί “Save” (πάμχ δενιά), για μα
απξθηκεϋρξσμε ςη τϊομα.

Βήμα 4:

Ατξϋ δημιξσογήρξσμε ςη τϊομα ςξσ εοχςημαςξλξγίξσ, πληκςοξλξγξϋμε ρςη γοαμμή
διεσθϋμρεχμ ςξσ τσλλξμεςοηςή: www.docs.google.com, όρςε μα ςξ δημξριεϋρξσμε ρςξ
διαδίκςσξ για μα ρσλλένξσμε απαμςήρειπ. Ρςη ρελίδα πξσ αμξίγει, παοαςηοξϋμε ϊςι εμταμίζεςαι ρςξ κεμςοικϊ μεμξϋ ξ ςίςλξπ ςηπ τϊομαπ πξσ δημιξσογήραμε και κάμξσμε κλικ.
Δμταμίζεςαι έμα μέξ παοάθσοξ ρε μξοτή λξγιρςικξϋ τϋλλξσ. Ιάμξσμε κλικ ρςξ μεμξϋ
Form και ρςξ αμαδσϊμεμξ μεμξϋ επιλέγξσμε “go to live form”. ξ παοάθσοξ πξσ εμταμίζεςαι είμαι ξ ςοϊπξπ με ςξμ ξπξίξ θα βλέπξσμ ξι σπϊλξιπξι υοήρςεπ ςη τϊομα πξσ δημιξσογήραμε – έςρι ελέγυξσμε ςημ εμτάμιρη και ςη δξμή ςηπ. Οηγαίμξσμε ρςη γοαμμή
διεσθϋμρεχμ ςξσ τσλλξμεςοηςή, επιλέγξσμε και αμςιγοάτξσμε (copy) ςξ link. Δημξριεϋξσμε μια μέα αμάοςηρη ρςξ blog μαπ, γοάτξσμε ςξμ ςίςλξ και μεςά ρςξ κσοίχπ κείμεμξ
κάμξσμε επικϊλληρη ςξσ link ςηπ τϊομαπ. Αμςίρςξιυα μπξοξϋμε μα ςξ δημξριεϋρξσμε ρε
κάπξιξμ διαδικςσακϊ υόοξ ϊπχπ ςξ facebook ή μα ςξ ρςείλξσμε μέρχ email.

Βήμα 5:

Όςαμ ρσλλένξσμε ςιπ απαμςήρειπ ρςξ εοχςημαςξλϊγιξ, ποξυχοξϋμε ρςημ αμάλσρη ςχμ
απξςελερμάςχμ. Αουικά πληκςοξλξγξϋμε ρςη γοαμμή διεσθϋμρεχμ ςξσ τσλλξμεςοηςή:
www.docs.google.com και ρςη ρελίδα πξσ αμξίγει, εμταμίζεςαι ρςξ κεμςοικϊ μεμξϋ ξ
ςίςλξπ ςηπ τϊομαπ πξσ δημιξσογήραμε. Ιάμξσμε κλικ και εμταμίζεςαι έμα μέξ παοάθσοξ
ρε μξοτή λξγιρςικξϋ τϋλλξσ. Ιάμξσμε κλικ ρςξ μεμξϋ Form και ρςξ αμαδσϊμεμξ μεμξϋ
επιλέγξσμε “Show summary of responses” (εμτάμιρη ρϋμξφηπ απαμςήρεχμ). α απξςελέρμαςα εμταμίζξμςαι ρε έμα μέξ παοάθσοξ. έλξπ, κξιμξπξιξϋμε ςα απξςελέρμαςα ςξσ
εοχςημαςξλξγίξσ ρςξ διαδίκςσξ, κάμξμςαπ μια μέα αμάοςηρη ρςξ blog μαπ.
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ΤΓΓΡΑΦΕΑ: ΛΙΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ
Α. ΑΣΞΖΑ ΔΠΓΑΚΔΘΞΣ
ΘΚΞΡ:
logo

ΗΔΛ. ΑΝΞΜΑΡ:
ΙΑΖΓΞΠΘΑ:

Capzle

ΙΞΡΞΡ:

Δχοεάμ

TΟΔ

WEBSITE:

http://www.capzles.com

Internet

ΚΔΝΔΘΡ ΙΚΔΘΔΘΑ:

Story telling, capzle

Ρύμςξμη Οεοιγοατή
…ξ σλικϊ μαπ μπξοεί μα εμρχμαςχθεί ρε κάπξιεπ "ρςιγμέπ", και μα εμταμίζεςαι υοξμξλξγικά ρε μια λχοίδα υοϊμξσ. ξ απξςέλερμα ξμξμάζεςαι "Capzle". Ξπξιαδήπξςε «ρςιγμή» μπξοεί μα ποξβληθεί μεμξμχμέμα, ή ςξ ρϋμξλξ ςχμ «ρςιγμόμ» μπξοξϋμ μα ποξβληθξϋμ ρε ενέλινη.

ρςιγμιϊςσπξ απϊ ποαγμαςική υοήρη ςξσ εογαλείξσ

Β. ΥΠΖΡΖ ΡΖΜ ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖ
Α’ ΒΑΗΛΘΑ: Ξ ΔΙΟΑΔΔΣΘΙΞΡ ΡΔ ΡΣΜΔΠΓΑΡΘΑ ΛΔ ΞΣΡ ΛΑΗΖΔΡ ΛΑΕΔΣΞΣΜ ΘΡ ΡΘΓΛΔΡ. ΤΩΞΓΠΑΤΘΔΡ ΑΟΞ ΔΟΘΡΙΔΦΔΘΡ ΩΜ
ΟΑΘΔΘΩΜ ΡΔ ΛΔΠΖ ΛΔ ΟΔΠΘΒΑΚΚΞΜΘΙΞ ΔΜΔΘΑΤΔΠΞΜ . Α ΡΣΜΗΔΞΣΜ , ΔΘΑΚΔΓΞΣΜ Ξ ΣΚΘΙΞ ΟΞΣ ΗΑ ΑΜΑΠΖΡΞΣΜ ΡΖΜ ΘΡΞΡΔΚΘΔΑ
ΛΑΕΘ Ζ ΛΞΣΡΘΙΖ .
Β ΒΑΗΛΘΑ: Α ΟΑΘΔΘΑ ΥΩΠΘΕΞΜΑΘ ΡΔ ΞΛΑΔΔΡ ΙΑΘ ΔΘΑΥΔΘΠΘΕΞΜΑΘ Ξ ΣΚΘΙΞ . ΙΑΗΔ ΞΛΑΔΑ ΛΟΞΠΔΘ ΜΑ ΛΞΘΠΑΡΔΘ Ξ ΣΚΘΙΞ ΙΑΘ ΜΑ
ΟΠΞΡΗΔΡΔΘ Α ΔΘΙΑ ΖΡ ΡΞΘΥΔΘΑ. ΙΑΚΞΣΜΑΘ ΤΘΚΞΘ ΙΑΘ ΛΞΘΠΑΕΞΜΑΘ Α ΑΠΥΔΘΑ. ΔΡΘ ΛΘΑ ΡΣΜΗΔΘΙΖ ΙΑΘ ΡΣΜΔΠΓΑΘΙΖ ΛΑΗΖΡΖ ΛΔ
ΑΣΔΜΔΠΓΔΘΑ ΙΑΘ ΔΟΘΙΞΘΜΩΜΘΑ ΛΔΡΩ ΛΖΜΣΛΑΩΜ ΛΟΞΠΔΘ ΜΑ ΟΠΑΓΛΑΞΟΞΘΖΗΔΘ.
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Γ. ΡΔΜΑΠΘΞ ΔΜΔΔΘΙΘΙΖΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΖΜ ΟΔΠΘΒΑΚΚΞΜΘΙΖ ΔΙΟ/ΡΖ
ΑΣΞΖΑ ΡΔΜΑΠΘΞΣ:
Ξμξμαρία:

πξςαμια

Απαιςήρειπ:

Ρε ποόςη τάρη ξι μαθηςέπ μπξοξσμ μα μημ είμαι ρσμδεδεμέμξι με ςξ διαδίκςσξ.

ΡΞΥΞΡ:
Ρςόυξπ:

Ζ ρσμθεςική και ρσμεογαςική μάθηρη με εογαλειξ ςξ διαδίκςσξ .

Ρκεπςικό:

Ζ αμςίληφη ϊςι ςξ διαδίκςσξ είμαι εογαλείξ και διεσκξλϋμει ςη μάθηρη και ςημ επικξιμχμία. Ζ αςξμική εογαρία ρε ρσμάοςηρη με ςημ ξμαδική και ςξ μξίοαρμα ςξσ σλικξϋ.

ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΑΠΥΘΙΞΟΞΘΖΡΖΡ – ΠΣΗΛΘΡΔΘΡ:
Βήμα 1:

α μέλη κάθε ξμάδαπ ή ξ εκπαιδεσςικϊπ αμ ποϊκειςαι για ςη Αβαθμια αμξίγξσμ ςξ λξγαοιρμϊ. http://www.capzles.com

Βήμα 2:

Τςιαυμξσμ ςξ ποξτίλ ςηπ ξμάδαπ http://www.capzles.com/#/katerina/ και καλξϋμ
ςξσπ τίλξσπ ςξσπ.
…

ΑΜΑΚΣΘΙΖ ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ:
Ζ κάθε σπξξμαδα αουιζει μα δημιξσογεί πάμχ ρςξ βαρικϊ αμςικείμεμξ. Λπξοεί ςξ σλικξ μα ςξ έυει ήδη
απξθηκεϋρει ρςξμ σπξλξγιρςή ρε άλλη υοξμική ρςιγμή ή μα ςξ βοει εκειμη ςη ρςιγμή. Λπξοεί μα διαλένει ςξ γεμικϊ πλαιριξ , ςη μξσρική , ςξ ϋτξπ , ςξ ρςσλ . Μα γοαφει κείμεμξ και μα ποξρθέρει τχςξγοατικϊ σλικξ. Λπξοεί μα υοηριμξπξίηρει ςη ρελίδα για μα ρςειλει μειλ και μα επικξιμχμήρει με τίλξσπ. ασςξυοξμα μπξοει μα δει ςιπ ρςιγμέπ άλλχμ , αμάλξγα με ςξ αμςικείμεμξ πξσ ςξμ εμδιατέοει.

51

ΤΓΓΡΑΦΕΑ: ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ
Α. ΑΣΞΖΑ ΔΠΓΑΚΔΘΞΣ
ΘΚΞΡ:

Google
Earth

ΙΞΡΞΡ:

Δχοεάμ

ΗΔΛ. ΑΝΞΜΑΡ:

.Ο.Δ.

WEBSITE:

http://www.google.gr/intl/el/earth

ΙΑΖΓΞΠΘΑ:

Web 2.0.

ΚΔΝΔΘΡ
ΙΚΔΘΔΘΑ:

long distance paths, rambling

Ρύμςξμη Οεοιγοατή
To Google Earth είμαι έμα εογαλείξ γοατικήπ απεικϊμιρηπ ςηπ γηπ, μέρχ ςξσ διαδικςϋξσ. Ρσμθέςει εικϊμεπ και πληοξτξοίεπ απϊ δξοστξοικέπ τχςξγοατίεπ, αεοξτχςξγοατίεπ, ρςξιυείχμ GIS και απϊ πξλλέπ
πηγέπ, ρε επάλληλα ρςοόμαςα (επίπεδα) πξσ παοέυξσμ πληοξτξοίεπ πξσ ειρήγαγε η Google (υάοςεπ με
ξμξμαρίεπ δοϊμχμ, καιοικέπ ρσμθήκεπ κ.ά.), καθόπ και πξλλέπ πληοξτξοίεπ πξσ ποξρθέςξσμ ξι υοήρςεπ
ςξσ ρσρςήμαςξπ (ςοιρδιάρςαςα κςίοια για αοκεςέπ πεοιξυέπ/πϊλειπ ςξσ κϊρμξσ, ςξπικέπ πληοξτξοίεπ
κ.ά.).

ρςιγμιϊςσπξ απϊ ποαγμαςική υοήρη ςξσ εογαλείξσ

Β. ΥΠΖΡΖ ΡΖΜ ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖ
ξ Google Earth απξςελεί ίρχπ ςξμ πιξ δημξτιλή ςοϊπξ φητιακήπ πεοιήγηρηπ ρςξμ κϊρμξ. Δίμαι εϋκξλξ
ρςη υοήρη και αοέρει ιδιαίςεοα ρςα παιδιά Α/θμιαπ και Β/θμιαπ Δκπ/ρηπ. Ξι εμςσπχριακέπ γοατικέπ
αμαπαοαρςάρειπ, η δσμαςϊςηςα δημιξσογίαπ βίμςεξ-πεοιηγήρεχμ και πξλλέπ άλλεπ επιλξγέπ πξσ πεοιλαμβάμει, εμιρυϋξσμ ςημ αίρθηρη ςξσ «πληρίξμ» ςχμ παιδιόμ με ςξμ κϊρμξ γϋοχ ςξσπ, αλλά και πξλϋ
πιξ μακοιά ςξσπ. Οαοάλληλα, εμιρυϋει ςημ ποξρέλκσρη ςηπ ποξρξυήπ και ςη διαςήοηρη αμείχςξσ εμδιατέοξμςξπ ςχμ παιδιόμ για μάθημα και ςα χθεί μα αρυξληθξϋμ πεοαιςέοχ με ςξ πεοιευϊμεμϊ ςξσ. Ξ εκπαιδεσςικϊπ μπξοεί μα ςξ υοηριμξπξιήρει ςϊρξ χπ ρσμεογαςικϊ, ϊρξ και χπ αςξμικϊ μαθηριακϊ επξπςικϊ
μέρξ, αμάλξγα με ςη διδακςική ποξρέγγιρη πξσ θα ακξλξσθήρει. Λπξοεί μα σπξβξηθήρει ςη διδαρκαλία
διατξοεςικόμ γμχρςικόμ αμςικειμέμχμ (γεχγοατία, τσρική ιρςξοία, μαθημαςικά, θοηρκεσςικά, project,
τσρική αγχγή κ.ά.), μα υοηριμξπξιηθεί διαθεμαςικά και μα σπξρςηοίνει ςα πεοιβαλλξμςικά ποξγοάμμαςα πξσ εκπξμξϋμ ξι εκπαιδεσςικξί με ςιπ μαθηςικέπ ςξσπ ξμάδεπ.
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Γ. ΡΔΜΑΠΘΞ ΔΜΔΔΘΙΘΙΖΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΖΜ ΟΔΠΘΒΑΚΚΞΜΘΙΖ ΔΙΟ/ΡΖ
ΑΣΞΖΑ ΡΔΜΑΠΘΞΣ:
Ξμξμαρία:

Φητιακά μξμξπάςια.

Απαιςήρειπ:

Ρϋμδερη ρςξ διαδίκςσξ, λξγαοιαρμϊπ ηλεκςοξμικήπ αλληλξγοατίαπ, ποϊρβαρη ρςξ
Google Earth και εγκαςάρςαρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ.

ΡΞΥΞΡ:
Ρςόυξπ:

Λέρχ ςηπ πεοιήγηρηπ ρε ξοειβαςικά μξμξπάςια/διαδοξμέπ και ςηπ απξςϋπχρήπ ςξσπ ρςξ
Google Earth, ξι μαθηςέπ ξδηγξϋμςαι ρςη γμχοιμία με ςξ τσρικϊ και αμθοχπξγεμέπ πεοιβάλλξμ ςξ ξπξίξ διέουξμςαι ςα μξμξπάςια, αμακαλϋπςξσμ και ανιξλξγξϋμ ςιπ ποξεκςάρειπ πξσ έυει η υάοανη και η διαςήοηρή ςξσπ, ρε ρυέρη με ρςξιυεία ϊπχπ είμαι: η αμάδεινη ςξπικόμ παοαδϊρεχμ, ςα ιρςξοικά γεγξμϊςα κάθε πεοιξυήπ, ςα τσρικά ταιμϊμεμα
κ.ά.
Ζ εν απξρςάρεχπ ρσμεογαρία ςχμ πεοιβαλλξμςικόμ μαθηςικόμ ξμάδχμ, με ρκξπϊ ςημ
εμημέοχρη και ςημ ρσμειρτξοά ρςημ αμάπςσνη ςχμ γμόρεχμ ϊλχμ, υχοίπ υχοικξϋπ ή
υοξμικξϋπ πεοιξοιρμξϋπ.

Ρκεπςικό:

Ξι μαθηςικέπ ξμάδεπ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρε έμα δίκςσξ πεοιβαλλξμςικήπ εκπαίδεσρηπ, ρσμήθχπ ποξέουξμςαι απϊ διατξοεςικέπ ρυξλικέπ μξμάδεπ, με μεγάλη διαρπξοά ρςξμ ελλαδικϊ υόοξ. Για ςξ λϊγξ ασςϊ, ρσμήθχπ είμαι πξλϋ δϋρκξλξ μα ρσμεογαρθξϋμ απξςελερμαςικά και μα δοάρξσμ απϊ κξιμξϋ, όρςε μα εκπξμήρξσμ έμα «αςξμικϊ» και, ρσγυοϊμχπ, ξμαδικϊ project. Δπιπλέξμ, ρε κάπξιεπ πεοιπςόρειπ, δεμ σπάουξσμ υαοαγμέμα μξμξπάςια ρςημ πεοιξυή πξσ εδοεϋξσμ κάπξια ρυξλεία. Ωπ ρσμέπεια, η δσμαςϊςηςα μα
γμχοίρξσμ ςα παιδιά ρημαςξδξςημέμα μξμξπάςια, πεοπαςόμςαπ ή/και ξοειβαςόμςαπ ρε
ασςά, είμαι ρυεδϊμ αμέτικςη.
ξ Google Earth, ρςξ παοϊμ διδακςικϊ ρεμάοιξ, ανιξπξιείςαι χπ έμα διαδικςσακϊ ρσμεογαςικϊ εκπαιδεσςικϊ εογαλείξ. ξ ρεμάοιξ μπξοεί εϋκξλα μα ποξραομξρθεί καςάλληλα
απϊ ςξμ εκπαιδεσςικϊ, αμάλξγα με ςημ ηλικία, ςιπ αςξμικέπ αμάγκεπ και δενιϊςηςεπ ςχμ
μαθηςόμ ςξσ, ςιπ ιδιαιςεοϊςηςεπ ςηπ πεοιξυήπ ςξσ ρυξλείξσ ςξσ κ.ά.

ΟΠΞΔΞΘΛΑΡΘΑ - ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΑΠΥΘΙΞΟΞΘΖΡΖΡ – ΠΣΗΛΘΡΔΘΡ:

Βήμα 1:

Διραγχγική ρσζήςηρη για ςα εσοχπαψκά ξοειβαςικά μξμξπάςια και αμαζήςηρη γεμικόμ
πληοξτξοιόμ διαδίκςσξ. Δπικέμςοχρη ςξσ θέμαςξπ ρςα δϋξ εσοχπαψκά μξμξπάςια πξσ
διέουξμςαι απϊ ςξμ ελλαδικϊ υόοξ και επιλξγή - «σιξθέςηρη» ασςξύ πξσ διέουεςαι πληριέρςεοα ρςξ ρυξλείξ.

Βήμα 2:

Ιαςαγοατή πληοξτξοιόμ για ςξ μξμξπάςι και ςχμ πεοιξυόμ ϊπξσ διέουεςαι (τσρικϊ και
αμθοχπξγεμέπ) απϊ ςιπ σπξξμάδεπ ρε τϋλλα εογαρίαπ πξσ παοξσριάζξμςαι ρςημ ξλξμέλεια.

Βήμα 3:

Δμξπξίηρη - ξμξγεμξπξίηρη ςχμ πληοξτξοιόμ όρςε μα φητιξπξιηθξϋμ - απξςσπχθξϋμ
ρςξ μξμξπάςι.

ΑΜΑΚΣΘΙΖ ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ:
Ατξϋ γίμει παοξσρίαρη ςξσ Google Earth απϊ ςξμ εκπαιδεσςικϊ* και ρϋμςξμη επενήγηρη βαρικόμ ςξσ
επιλξγόμ, γίμεςαι φητιακή απξςϋπχρη ςξσ σιξθεςημέμξσ μξμξπαςιξϋ ρςξ Google Earth και εμπλξσςιρμϊπ ςηπ εικξμικήπ διαδοξμήπ (διαδικςσακϊπ υάοςηπ) με ςιπ πληοξτξοίεπ και ςξ τχςξγοατικϊ σλικϊ
πξσ έυει ρσγκεμςοχθεί απϊ ποίμ.
Δημιξσογείςαι και απξθηκεϋεςαι η βιμςεξρκξπημέμη διαδοξμή-πεοιήγηρη ρςξ φητιακϊ μξμξπάςι ςηπ
πεοιβαλλξμςικήπ ξμάδαπ. Διαμξιοάζεςαι ςξσ βίμςεξ με ςιπ ρσμεογαζϊμεμεπ πεοιβαλλξμςικέπ ξμάδεπ
ςχμ άλλχμ ρυξλείχμ, μέρχ ηλεκςοξμικήπ αλληλξγοατίαπ ή/και μέρχ ςηπ αμςίρςξιυηπ επιλξγήπ πξσ
παοέυει ςξ εογαλείξ.
* Δχοεάμ διαθέριμα μαθήμαςα για εκπαιδεσςικξϋπ θα βοείςε ρςξ:
http://sitescontent.google.com/google-earth-for-educators/tutorials-and-tips
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ΤΓΓΡΑΦΕΑ: ΜΟΤΓΙΑΚΟΤ ΟΦΙΑ
Α. ΑΣΞΖΑ ΔΠΓΑΚΔΘΞΣ
ΘΚΞΡ:
ΗΔΛ. ΑΝΞΜΑΡ:
ΙΑΖΓΞΠΘΑ:

Mural.ly

ΙΞΡΞΡ:

Δχοεάμ

ΟΔ

WEBSITE:

https://mural.ly/

Web2

ΚΔΝΔΘΡ ΙΚΔΘΔΘΑ:

Interactive bulletin board,
online presentation

Ρύμςξμη Οεοιγοατή
ξ Mural.ly είμαι έμα ρσμεογαςικϊ εογαλείξ πξσ παοέυει online, δχοεάμ πίμακα αμακξιμόρεχμ, ρςξμ
ξπξίξ μπξοεί μια ξμάδα μα ςξπξθεςεί και μα μξιοάζεςαι, ρε ποαγμαςικϊ υοϊμξ, ασςξκϊλληςα με αμακξιμόρειπ, ιδέεπ, τχςξγοατίεπ, video, αουεία, ρημειόρειπ και λίρςεπ εκκοεμξςήςχμ και ξπξιξδήπξςε πεοιευϊμεμξ απϊ ςξ internet.
ασςϊυοξμα μπξοεί μα καθξοίρει ςη ρειοά με ςημ ξπξία θα ερςιάζει ςξ εογαλείξ ρε κάθε πεοιξυή ςξσ
πίμακα, ϊςαμ βοίρκεςαι ρε τάρη «ποξβξλήπ» και έςρι μα δημιξσογήρει μια πξλϋ εμςσπχριακή και ποχςϊςσπη παοξσρίαρη.
Ιαςά ςη διάοκεια ςηπ παοξσρίαρηπ ςα ρςξιυεία πξσ είμαι αμαοςημέμα ρςξμ πίμακα αμακξιμόρεχμ, είμαι
«εμεογά» δηλαδή μπξοξϋμε παςόμςαπ πάμχ ςξσπ μα αμξίνει πυ έμα παοάθσοξ για ςημ ποξβξλή ςηπ τχςξγοατίαπ ή ςξσ βίμςεξ, ή μα ξδηγηθξϋμε ρε έμα ρϋμδερμξ πξσ έυξσμε δηλόρει.
Λε λίγα λϊγια ποϊκειςαι για έμα διαδοαρςικϊ πίμακα αμακξιμόρεχμ, με ςξμ ξπξίξ μπξοξϋμε παοάλληλα
μα τςιάυμξσμε ζχμςαμέπ διαδοαρςικέπ παοξσριάρειπ.

Screenshot από ςη υοήρη ςξσ applet http://mrl.li/1858pDw

Β. ΥΠΖΡΖ ΡΖΜ ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖ
ΡΖΜ Α/ΗΛΘΑ και ρςημ Β/ΗΛΘΑ: Λπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί και ρςιπ δσξ βαθμίδεπ εκπαίδεσρηπ είςε χπ
ποϊγοαμμα δημιξσογίαπ απϊ κξιμξϋ μιαπ διαδοαρςικήπ παοξσρίαρηπ είςε χπ ρσμεογαςικϊ εογαλείξ για
ςξ ρσμςξμιρμϊ μιαπ ξμάδαπ. Δίμαι ιδαμικϊ ϊςαμ ρσμδσάζεςαι και με ςη υοήρη διαδοαρςικόμ πιμάκχμ,
υχοίπ ασςϊ μα είμαι απαοαίςηςξ.
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Γ. ΡΔΜΑΠΘΞ ΔΜΔΔΘΙΘΙΖΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΖΜ ΟΔΠΘΒΑΚΚΞΜΘΙΖ ΔΙΟ/ΡΖ
ΑΣΞΖΑ ΡΔΜΑΠΘΞΣ:
Ξμξμαρία:

On-line διαδοαρςική ρσμεογαςική παοξσρίαρn

Απαιςήρειπ:

Ξι ρσμεογαζϊμεμξι μα διαθέςξσμ internet και έμα λξγαοιαρμϊ e-mail

ΡΞΥΞΡ:
Ρςόυξπ:

Ξ απξμακοσρμέμξπ ρσμςξμιρμϊπ ςηπ ξμάδαπ και η ρσμεογαρία ςχμ μελόμ με ρκξπϊ ςη
ρσλλξγή ςξσ σλικξϋ και ςη δημιξσογία μιαπ διαδοαρςικήπ on-line παοξσρίαρηπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ πξσ σλξπξιήθηκε, με ρκξπϊ ςη διάυσρη ςχμ επιςεσγμάςχμ ςηπ ξμάδαπ ρςη
ρυξλική κξιμϊςηςα.

Ρκεπςικό:

Ρςιπ ξμάδεπ Οεοιβαλλξμςικήπ είμαι πξλϋ ρημαμςικϊπ ξ ρσμςξμιρμϊπ και η ρσμεογαρία
μεςανϋ ςχμ μελόμ. Οαοάλληλα ςξ σλικϊ πξσ ρσλλέγεςαι καςά ςη διάοκεια ςηπ σλξπξίηρηπ ςχμ δοάρεχμ (τχςξγοατίεπ, βίμςεξ, άοθοα, πληοξτξοίεπ, ρϋμδερμξι κ.α.) ποέπει
μα έυει έμα κξιμϊ υόοξ ρσλλξγήπ και απξθήκεσρηπ, ποξρβάριμξ απϊ ϊλα ςα μέλη ςηπ
ξμάδαπ. Λε ςξ ςέλξπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ, ςξ σλικϊ, πξσ έυει ρσγκεμςοχθεί αλλά και παοαυθεί απϊ ςημ ξμάδα, θα ποέπει μα παοξσριαρςεί ρςημ σπϊλξιπη ρυξλική και εσοϋςεοη
κξιμϊςηςα. Λε ςξ εογαλείξ ασςϊ μπξοξϋμε μα τςιάνξσμε online διαδοαρςική παοξσρίαρη
(ςϋπξσ prezi) με ςξ σλικϊ πξσ έυξσμε ρσγκεμςοόρει ρςξ «πίμακα αμακξιμόρεχμ» καθ’
ϊλη ςη διάοκεια ςξσ ποξγοάμμαςξπ.

ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΑΠΥΘΙΞΟΞΘΖΡΖΡ – ΠΣΗΛΘΡΔΘΡ:
Βήμα 1:

Ξ Ρσμςξμιρςήπ ρσμδέεςαι ρςξ https://mural.ly και δημιξσογεί λξγαοιαρμϊ (Sign up for
free). Δίμει ςα ρςξιυεία πξσ απαιςξϋμςαι και παςάει Create an account. Διρέουεςαι ρςημ
σπηοερία και παςάει Create New Mural. Δίμει ϊμξμα ρςξ έογξ.

Βήμα 2:

Οοξρθέςει ςα email ςχμ ρσμεογαςόμ ςξσ (μαθηςόμ ςηπ ξμάδαπ) και ρςέλμει ςιπ αμςίρςξιυεπ ποξρκλήρειπ ρσμμεςξυήπ.

Βήμα 3:

Οαοακξλξσθείρςε ςξ ρϋμςξμξ video-tutorial για ςη υοήρη ςξσ εογαλείξσ
http://youtu.be/Qwtl-Zvgp5k

ΑΜΑΚΣΘΙΖ ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ:
ξ mural.ly είμαι μία διαδοαρςική επιτάμεια. ξ πεοιβάλλξμ διεπατήπ είμαι απλϊ και πξλϋ εϋκξλξ
ρςη υοήρη. Λπξοξϋμε μα ρσμδσάρξσμε κείμεμξ, ήυξ, βίμςεξ, τχςξγοατίεπ, έγγοατα. Ρε κάθε εταομξγή μπξοξϋμε μα ποξρθέρξσμε ρσμεογάςεπ με ςημ απξρςξλή εμϊπ email. Λπξοεί μα ανιξπξιηθεί ρςξ
διαδοαρςικϊ πίμακα και ςασςϊυοξμα ξι ξμάδεπ ρςημ ςάνη μα ρσμμεςέυξσμ απϊ ςξσπ ρςαθμξϋπ εογαρίαπ, Έυει πξλλά εογαλεία με ςα ξπξία μπξοξϋμε:



μα ςξ εμρχμαςόρξσμε ρε δικςσακξϋπ ςϊπξσπ πξσ δέυξμςαι iframe



μα δημιξσογήρξσμε έμαμ πίμακα αμακξιμόρεχμ, ϊπχπ ςξ lino.it, υχοίπ διατημίρειπ.



μα δημιξσογήρξσμε έμαμ εμμξιξλξγικϊ υάοςη.



μα δημιξσογήρξσμε μια φητιακή ατίρα, ϊπχπ ςξ glogster



μα δημιξσογήρξσμε μία παοξσρίαρη ρε ρςσλ prezi με ςα πλαίρια πξσ έυει ρςξ μεμξϋ.



μα ειράγξσμε ρυϊλια.



μα υοηριμξπξιήρξσμε ςξ εογαλείξ ρσζήςηρηπ αμάμερα ρςξσπ ρσμεογάςεπ.

Οηγή: http://mcsotos.wordpress.com
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ΤΓΓΡΑΦΕΑ: ΠΑΠΑΒΑΙΛΕΙΟΤ ΧΡΗΣΟ
Α. ΑΣΞΖΑ ΔΠΓΑΚΔΘΞΣ
ΘΚΞΡ:

ΗΔΛ. ΑΝΞΜΑΡ:

ΙΑΖΓΞΠΘΑ:

Οαοαρκεσή
σδοξγϊμξσ –
Ισφέλη σδοξγϊμξσ
ευμξλξγία
Απξοοϋπαμρηπ
και ελέγυξσ
πξιϊςηςαπ πεοιβάλλξμςξπ
Λη βιξλξγική
οϋπαμρη

ΙΞΡΞΡ:

Αμάλξγα με ςημ επιλξγή
ςχμ σλικόμ

WEBSITE:

ΚΔΝΔΘΡ
ΙΚΔΘΔIΑ:

Ζλεκςοϊλσρη , κσφέλη
σδοξγϊμξσ , σδοξγϊμξ ,
ξνσγϊμξ

Ρύμςξμη Οεοιγοατή
Λια ρσρκεσή ηλεκςοϊλσρηπ διαρπά ςξ μϊοιξ ςξσ μεοξϋ ρε σδοξγϊμξ και ξνσγϊμξ. Ρε μια ειδική διάςανη
απξθηκεϋξμςαι ςα ποξψϊμςα ςηπ ηλεκςοϊλσρηπ. ξ απξθηκεσμέμξ σδοξγϊμξ υοηριμξπξιείςαι απϊ μια
κσφέλη σδοξγϊμξσ η ξπξία παοάγει ρσμευή ςάρη. Ζ ςάρη ασςή ςοξτξδξςεί λάμπεπ LED πξσ αμάβξσμ.

Β. ΥΠΖΡΖ ΡΖΜ ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖ
Α/θμια:
Λπξοεί μα γίμει παοξσρίαρη ρςα παιδιά δημξςικξύ, ώρςε μα δξσμ έμα εμαλλακςικό ςοόπξ παοαγχγήπ εμέογειαπ, πξσ δε θα οσπαίμει ςξ πεοιβάλλξμ.
Β/θμια:
Ρύμδερη με ςη Υημεία ςηπ Β άνηπ Γεμικξύ Κσκείξσ ςηπ Ηεςικήπ καςεύθσμρηπ: Μόμξπ Ζλεκςοόλσρηπ.

Γ. ΡΔΜΑΠΘΞ ΔΜΔΔΘΙΘΙΖΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΖΜ ΟΔΠΘΒΑΚΚΞΜΘΙΖ ΔΙΟ/ΡΖ
ΑΣΞΖΑ ΡΔΜΑΠΘΞΣ:
Ξμξμαρία:

Οαοαγχγή ηλεκςοικήπ εμέογειαπ με ηλεκςοϊλσρη ςξσ μεοξϋ και υοηριμξπξιόμςαπ
ςημ κσφέλη σδοξγϊμξσ

Απαιςήρειπ:

Ρσρκεσή ηλεκςοϊλσρηπ μεοξϋ, Ρσρκεσή απξθήκεσρηπ σδοξγϊμξσ, κσφέλη σδοξγϊμξσ, Led, ακοξδέκςεπ, μπαςαοία.
ΡΞΥΞΡ:

Ρςόυξπ:

Ξι εκπαιδεσϊμεμξι :
Α) μα καςαμξήρξσμ ςημ αουή λειςξσογίαπ ςηπ Ζλεκςοϊλσρηπ.
Β) μα καςαμξήρξσμ ςημ αουή λειςξσογίαπ ςηπ κσφέληπ σδοξγϊμξσ
Γ) μα διαπιρςόρξσμ ϊςι σπάουξσμ εμαλλακςικξί ςοϊπξι παοαγχγήπ ηλεκςοικήπ εμέογειαπ
Δ) μα βοξσμ ποακςικέπ εταομξγέπ ρςημ καθημεοιμϊςηςά ςξσπ, π.υ. ρςημ υοήρη ςηπ κσφέληπ σδοξγϊμξσ ρςξ ασςξκίμηςξ.
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Ρκεπςικό:

Ξι μαθηςέπ Δημξςικξϋ θα ενξικειχθξϋμ με μέεπ καθαοέπ ςευμξλξγίεπ, πξσ θα απξςελέρξσμ ςξ έμασρμα για ςημ Ο.Δ.
Ξι μαθηςέπ Κσκείξσ θα εταομϊρξσμ ρςημ ποάνη μέοξπ ςηπ θεχοίαπ ςξσ μαθήμαςξπ, θα
ενξικειχθξϋμ με μέεπ ςευμξλξγίεπ, θα διεοεσμήρξσμ ςη δσμαςϊςηςα εταομξγήπ ςηπ ηλεκςοϊλσρηπ χπ λϋρη για μα αμςιμεςχπίρξσμ διάτξοα πεοιβαλλξμςικά ποξβλήμαςα.
Ζ ςευμξλξγία ασςή θα βξηθήρει ρςη μείχρη ςξσCO2, SO2πξσ εκπέμπεςαι απϊ ςξσπ βεμζιμξκιμηςήοεπ καςά 10 χπ 100 τξοέπ.

ΑΜΑΚΣΘΙΖ ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ:
Ξι εκπαιδεσϊμεμξι σλξπξιξϋμ ςημ πειοαμαςική διάςανη μελέςηπ ςηπ αουήπ λειςξσογίαπ ςηπ Ζλεκςοϊλσρηπ. Δηλαδή ρσμδέξσμ ςημ μπαςαοία με ςημ ρσρκεσή ηλεκςοϊλσρηπ και ςη διάςανη απξθήκεσρηπ ςχμ
αεοίχμ σδοξγϊμξσ και ξνσγϊμξσ. Οαοαςηοξϋμ ςξ ταιμϊμεμξ και πεοιγοάτξσμ ςημ αουή λειςξσογίαπ.

ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΑΠΥΘΙΞΟΞΘΖΡΖΡ – ΠΣΗΛΘΡΔΘΡ:
Βήμα 1:

Ιαςαρκεσάζεςαι η πειοαμαςική διάςανή μελέςηπ ςηπ αουήπ λειςξσογίαπ ςηπ ηλεκςοϊλσρηπ. Δηλαδή ρσμδέξσμε ςη ρσρκεσή ηλεκςοϊλσρηπ με ςη διάςανη απξθήκεσρηπ ςχμ ποξψϊμςχμ ςηπ.

Βήμα 2:

Οοξρςίθεςαι η πειοαμαςική διάςανη με ςημ κσφέλη σδοξγϊμξσ και ςη διάςανη ςχμ LED

Πειοαμαςική διάςανη ηλεκςοόλσρηπ
Ρςη ρσμέυεια ξι εκπαιδεσϊμεμξι απξρσμδέξσμ ςη ρσρκεσή ηλεκςοϊλσρηπ και ρσμδέξσμ ςη διάςανη απξθήκεσρηπ ςχμ αεοίχμ σδοξγϊμξσ και ξνσγϊμξσ με ςημ κσφέλη σδοξγϊμξσ και ςη διάςανη led. Οαοαςηοξϋμ ςξ ταιμϊμεμξ και πεοιγοάτξσμ ςημ αουή λειςξσογίαπ

Πειοαμαςική διάςανη παοαγχγήπ ηλεκςοιρμξύ με υοήρη κσφέληπ σδοξγόμξσ
έλξπ ρσζηςάμε για ςα πεοιβαλλξμςικά ξτέλη απϊ ςη υοήρη ςηπ κσφέληπ σδοξγϊμξσ ρςημ καθημεοιμή
ζχή π.υ. ασςξκίμηςξ.

ΟΠΞΑΡΔΘΡ
Ζ πειοαμαςική διάςανη μπξοεί μα παοξσριαρςεί ρε όλεπ ςιπ βαθμίδεπ εκπαίδεσρηπ, αμενάοςηςα με
ςημ ποξϋπάουξσρα γμώρη, ραμ εμαλλακςικόπ ςοόπξπ παοαγχγήπ εμέογειαπ, με ρκξπό ςημ ενξικείχρη με ςιπ μέεπ ςευμξλξγίεπ πξσ είμαι τιλικέπ ρςξ πεοιβάλλξμ.
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ΤΓΓΡΑΦΕΑ: ΣΡΑΓΑΖΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ - ΜΠΑΖΙΓΟΤ ΚΑΣΕΡΙΝΑ
Α. ΑΣΞΖΑ ΔΠΓΑΚΔΘΞΣ
ΘΚΞΡ:
ΗΔΛ. ΑΝΞΜΑΡ:
logo
ΙΑΖΓΞΠΘΑ:

Scratch

ΙΞΡΞΡ:

Δχοεάμ

ΟΔ

WEBSITE:

http://scratch.mit.edu/

Web2ενεικξμιρμέμξπ
ποξγοαμμαςιρμϊπ

ΚΔΝΔΘΡ ΙΚΔΘΔΘΑ:

Δπίλσρη ποξβλήμαςξπ - μάθηρη βαριρμέμη ρςξ ρυεδιαρμϊ δσμαμικά διαδοαρςικά μέραενεικξμιρμέμξπ ποξγοαμμαςιρμϊπ διαμξιοαρμϊπ πεοιευξμέμξσ

Ρύμςξμη Οεοιγοατή
ξ scratch απξςελεί έμα λξγιρμικϊ ρυεδιαρμέμξ απϊ ςημ ξμάδα Lifelong Kindergarten Research Group
ςξσ MIT Media Lab (http://scratch.mit.edu), ποξκειμέμξσ μα σπξρςηοίνει ςιπ ικαμϊςηςεπ ςξσ 21ξσ αιόμα
ϊπχπ ασςέπ πεοιγοάτξμςαι απϊ ςξμ ξογαμιρμϊ, 21st Centuryskills (http://www.21stcenturyskills.org).
Υοηριμξπξιεί, για μα πεςϋυει ςξσπ ρςϊυξσπ ςξσ, ςη λξγική ςξσ ενεικξμιρμέμξσ ποξγοαμμαςιρμξϋ και με
ασςϊ ςξμ ςοϊπξ μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί απϊ ςξμ καθέμα.
ρςιγμιϊςσπξ απϊ ποαγμαςική υοήρη ςξσ εογαλείξσ

Β. ΥΠΖΡΖ ΡΖΜ ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖ
ξ Scratch ρυεδιάρςηκε χπ ποξγοαμμαςιρςικϊ εογαλείξ για μαθηςέπ απϊ 7-16 εςόμ. Λπξοεί καμείπ εϋκξλα, πειοαμαςιζϊμεμξπ ή καςεβάζξμςαπ εταομξγέπ απϊ ςημ κξιμϊςηςα σπξρςήοινηπ μα δημιξσογήρει φητιακέπ εταομξγέπ ρυεςιζϊμεμεπ με κάθε εκπαιδεσςικϊ αμςικείμεμξ. Σπξρςηοίζει ςξ γοαμμαςιρμϊ ρςα μέα
μέρα, με ςημ ενξικείχρη, ςη υοήρη και ςη δημιξσογία φητιακξϋ πεοιευξμέμξσ πξσ καςά βάρη σιξθεςεί
ςιπ αουέπ ςηπ μάθηρηπ βαριρμέμηπ ρςη διαρκέδαρη (Edutainment) και ρςα φητιακά παιυμίδια (DGBL). Ξι
μαθηςέπ μέρα απϊ μια απλή γλόρρα ποξγοαμμαςιρμξϋ, έουξμςαι ρςη θέρη ςξσ δημιξσογξϋ, διαυειοιζϊμεμξι πξλσμέρα και ποξρεγγίζξσμ μια πξικιλία ποξγοαμμαςιρςικόμ αουόμ ϊπχπ, η λξγική ακξλξσθία, ξι
λίρςεπ αοιθμόμ, η δημιξσογία γεγξμϊςχμ καθόπ και ικαμξςήςχμ ϊπχπ η δημιξσογική ρκέφη, η ρσρςημαςική αμάλσρη, η επίλσρη ποξβλημάςχμ κ.ά. Ζ γεμική αουή σλξπξίηρηπ ςχμ εταομξγόμ είμαι ταμςάρξσ,
τςιάνε, μξιοάρξσ. Έςρι τςιάυμεςαι πεοιευϊμεμξ, με ςξ ξπξίξ ξ δημιξσογϊπ ςξσ βιόμει ςημ αίρθηρη ϊςι
ρσμμεςέυει ρςξμ πξλιςιρμϊ ςξσ 21ξσ αιόμα και ςξ ξπξίξ σπξρςηοίζει πξλλέπ γλόρρεπ μεςανϋ ςχμ ξπξίχμ
και ελλημικά. Ξ ιρςϊςξπξπ http://www.scratchplay.gr/ παοαπέμπει ρε έμα βιβλίξ ρςα ελλημικά.
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Γ. ΡΔΜΑΠΘΞ ΔΜΔΔΘΙΘΙΖΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΖΜ ΟΔΠΘΒΑΚΚΞΜΘΙΖ ΔΙΟ/ΡΖ
ΑΣΞΖΑ ΡΔΜΑΠΘΞΣ:
Ξμξμαρία:

Κειςξσογία ςξσ Scratch χπ ανιξλξγικξϋ και αμαςοξτξδξςικξϋ εογαλείξσ για ςξ
ποϊγοαμμα «Δνξικξμϊμιρη Δμέογειαπ», με ςη δημιξσογία animation. Λπξοεί μα λειςξσογήρει για κάθε ποϊγοαμμα, απλά αματέοξσμε μια ποαγμαςική εταομξγή.

Απαιςήρειπ:

ξ λξγιρμικϊ ςοέυει ςξπικά ρε ξπξιξμδήπξςε σπξλξγιρςή, με 256 RΑΛ και άμχ αλλά
σπάουει πειοαμαςικά και on line (beta), ϊπξσ έυει μεοικέπ παοαπάμχ δσμαςϊςηςεπ
αλλά δεμ σπξρςηοίζει ελλημικά ποξπ ςξ παοϊμ (Scratch 2.0).

ΡΞΥΞΡ:
Ρςόυξπ:

Μα ανιξλξγήρξσμε ςιπ ιδέεπ ςχμ μαθηςόμ καςά ςη διάοκεια και ρςξ ςέλξπ εμϊπ ποξγοάμμαςξπ ΟΔ με θέμα ςημ ενξικξμϊμηρη εμέογειαπ αλλά και μα δημιξσογήρξσμε μια βάρη
αμαςοξτξδϊςηρηπ.

Ρκεπςικό:

Ιάθε ποξρπάθεια πξσ γίμεςαι μέρα απϊ έμα ποϊγοαμμα ΟΔ εμρχμαςόμει έμα ανιξλξγικϊ
μξμςέλξ, διαμξοτχςικϊ και ςελικϊ. Λέρα απϊ ςη διαδικαρία ξπςικξπξίηρηπ μικοόμ ρεμαοίχμ πξσ ατξοξϋμ ςημ ενξικξμϊμηρη εμέογειαπ, μπξοξϋμ μα αμαδειυθξϋμ ξι ιδέεπ ςχμ
μαθηςόμ, η απξςελερμαςικϊςηςα ςξσ ποξγοάμμαςξπ καθόπ και σλικϊ αμαςοξτξδϊςηρηπ.

ΟΠΞΔΞΘΛΑΡΘΑ - ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΑΠΥΘΙΞΟΞΘΖΡΖΡ – ΠΣΗΛΘΡΔΘΡ:

Βήμα 1:

Ιάθε σπξλξγιρςήπ μπξοεί μα ςοένει ςημ εταομξγή (ςημ έυξσμε καςεβάρει απϊ ςξμ ιρςϊςξπξ, http://scratch.mit.edu) και ςα έογα, αμάλξγα με ςημ ποξρέγγιρη πξσ θα ακξλξσθήρξσμε ξμάδεπ ή αςξμική απξθηκεϋξμςαι με ςξ ϊμξμα ςηπ ξμάδαπ ή ςξσ υοήρςη. Δίμαι
πξλϋ ρημαμςικϊ μα δείνξσμε ςημ απξθήκεσρη, γιαςί πξλλέπ τξοέπ γίμξμςαι λάθη και επειδή ξ υοϊμξπ είμαι πεοιξοιρμέμξπ ρσμήθχπ, μπξοεί μα υαθεί πξλϋςιμη δξσλειά. Δπίρηπ
δημιξσογξϋμε λξγαοιαρμξϋπ ρςξμ ιρςϊςξπξ όρςε μα μπξοξϋμε μα μξιοαρςξϋμε ςα έογα
μαπ.

Βήμα 2:

Δείυμξσμε μεοικά έογα animation, πξσ είςε ςα έυξσμε καςεβάρει, είςε ςα έυξσμε δημιξσογήρει εμείπ, για μα καςαμξήρξσμ ξι μαθηςέπ ςιπ δσμαςϊςηςεπ ςξσ εογαλείξσ.

Βήμα 3:

Οαοξσριάζξσμε βαρικά μξςίβα κιμήρεχμ και ξι μαθηςέπ τςιάυμξσμ παοϊμξια μξςίβα υοηριμξπξιόμςαπ ςιπ δικέπ ςξσπ τιγξϋοεπ.

Βήμα 4:

Εηςάμε απϊ ςξσπ μαθηςέπ μα γοάφξσμ έμα μικοϊ ρεμάοιξ πξσ ρυεςίζεςαι με ςημ ενξικξμϊμηρη εμέογειαπ πξσ βαρίζεςαι ρςα ϊρα έμαθαμ.

ΑΜΑΚΣΘΙΖ ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ:
Ζ βαρική ανιξλξγική μεθξδξλξγία, πεοιλαμβάμει σλξπξίηρη ςξσ ρεμαοίξσ, παοέυξμςαπ ςη δσμαςϊςηςα
ςοξπξπξίηρηπ, αλλά και ςη υοήρη βξήθειαπ απϊ ςξσπ σπϊλξιπξσπ μαθηςέπ, ρςη βάρη μιαπ ξογαμχμέμηπ διαδικαρίαπ (υοξμξδιάγοαμμα, λειςξσογία ξμάδχμ, ςοϊπξπ παοξυήπ βξήθειαπ κλπ.) πξσ θα ξοιρςεί απϊ ασςξϋπ και ςξμ εκπαιδεσςικϊ. Ιάθε τξοά πξσ ποξυχοξϋμε βήμα βήμα, ρςημ σλξπξίηρη ςξσ
ρεμαοίξσ παοξσριάζεςαι και μια επιπλέξμ πεοιξυή, ρε επίπεδξ ποξγοαμμαςιρμξϋ, με ςημ ξπξία ξι μαθηςέπ δεμ είυαμ έοθει ρε επατή. Λε ασςϊ ςξμ ςοϊπξ δίμξμςαι επιπλέξμ δσμαςϊςηςεπ για λϋρειπ ρε ζηςήμαςα πξσ εμδευϊμεμα θα ποξκϋφξσμ. Ακϊμη ρημαμςικϊ ρςξιυείξ ςηπ ϊληπ ποξρέγγιρηπ είμαι η ποϊβλεφη για υοϊμξ πειοαμαςιρμξϋ. Ξ εκπαιδεσςικϊπ παοακξλξσθεί και μϊμξ αμ δεμ μπξοεί μα λσθεί κάπξιξ ζήςημα παοεμβαίμει, δείυμξμςαπ ρε ξλξμέλεια ςοϊπξσπ πξσ μπξοεί μα λσθεί, υχοίπ μα σπξδεικμϋει κάπξιξμ. Δπίρηπ κάθε τξοά πξσ ξλξκληοόμεςαι έμα ρημαμςικϊ μέοξπ ςξσ ρεμαοίξσ, ςξ απξςέλερμα
παοξσριάζεςαι ρε ξλξμέλεια και ποξςείμξμςαι βελςιόρειπ καςά πεοίπςχρη. Λε ασςϊ ςξμ ςοϊπξ αμακσκλόμξμςαι ξι ιδέεπ για ςξ σπϊ διαποαγμάςεσρη ζήςημα. ξ ςελικϊ απξςέλερμα αμαδεικμϋει ςιπ ιδέεπ
ςχμ μαθηςόμ. Ζ πξικιλία και η πξιϊςηςα ασςόμ ςχμ ιδεόμ μπξοεί μα πιρςξπξιηθεί, αμ ςξ ςελικϊ απξςέλερμα εκςεθεί ρε άλλξσπ μαθηςέπ, πξσ δε ρσμμεςείυαμ ρςη δοάρη. Οαοαλλαγή ασςήπ ςηπ ποξρέγγιρηπ είμαι μα δξσλέφξσμ ξι μαθηςέπ έμα εμιαίξ ρεμάοιξ, ϊπξσ κάθε ξμάδα ή μαθηςήπ σλξπξιεί μέοξπ
ςξσ ρεμαοίξσ (ρπξμδσλχςή ποξρέγγιρη) ϊπχπ απξταριρςεί και ρςη ρσμέυεια εμόμξμςαι ςα ςμήμαςα
και παοξσριάζξμςαι διαδξυικά όρςε μα ξλξκληοχθεί η ιρςξοία.
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ΤΓΓΡΑΦΕΑ: ΣΙΓΚΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Α. ΑΣΞΖΑ ΔΠΓΑΚΔΘΞΣ
ΘΚΞΡ:

wiki

ΙΞΡΞΡ:

Δχοεάμ

ΗΔΛ. ΑΝΞΜΑΡ:

ΟΔ

WEBSITE:

wikispaces.com

ΙΑΖΓΞΠΘΑ:

Web2

ΚΔΝΔΘΡ ΙΚΔΘΔΘΑ:

wiki, username, settings, permissions, edit, save

Ρύμςξμη Οεοιγοατή
ξ wiki είμαι έμα ρσμεογαςικϊ πεοιβάλλξμ ρσγγοατήπ ή μάθηρηπ, ρςιπ ρελίδεπ ςξσ ξπξίξσ μπξοξϋμ ςα
μέλη μιαπ ξμάδαπ, μα ρσμ-εογαρςξϋμ και μα ρσμ-δημιξσογήρξσμ πάμχ ρε έμα project, αμαοςόμςαπ κείμεμα, εικϊμεπ, βίμςεξ, ρυϊλια και σπεορσμδέρμξσπ. Ζ γμχρςϊςεοη εταομξγή ςξσ είμαι η Wikipedia.

ρςιγμιϊςσπξ απϊ ποαγμαςική υοήρη ςξσ εογαλείξσ

Β. ΥΠΖΡΖ ΡΖΜ ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖ
ΡΖΜ Α/ΒΑΗΛΘΑ: Ξ δάρκαλξπ δημιξσογεί ςξ wiki ςηπ ςάνηπ με ατξομή έμα project πξσ η ςάνη επενεογάζεςαι και καλεί ςξσπ μαθηςέπ μα γίμξσμ μέλη. Δημιξσογεί ρελίδεπ αμςίρςξιυεπ με ςιπ θεμαςικέπ εμϊςηςεπ ςξσ
project και ςα μέλη ειράγξσμ πληοξτξοίεπ, ςιπ ξπξίεπ ϊλξι μπξοξϋμ μα επενεογάζξμςαι, μα ρυξλιάζξσμ
και μα βελςιόμξσμ. Δμαλλακςικά, δημιξσογεί μία ρελίδα για κάθε μαθηςή, ρςημ ξπξία εκείμξπ «γοάτει»
ςα μαθήμαςά ςξσ και ξ δάρκαλξπ αρϋγυοξμα επιβλέπει, ρυξλιάζει και διξοθόμει.
ΡΖΜ Β/ΒΑΗΛΘΑ: Ξ καθηγηςήπ κας’ αμςίρςξιυξ ςοϊπξ δημιξσογεί ςξ wiki ςξσ μαθήμαςϊπ ςξσ και κάμει μέλη
ςξσπ μαθηςέπ ϊλχμ ςχμ ςμημάςχμ ρςα ξπξία ςξ διδάρκει. Δκεί αμαοςά ςιπ αρκήρειπ και επιβλέπει ςιπ απαμςήρειπ ςχμ μαθηςόμ ςξσ. Ρϋμτχμα με ςιπ ξδηγίεπ ςξσ ξι μαθηςέπ μπξοξϋμ μα ρυξλιάζξσμ ή/και μα
επενεογάζξμςαι ςιπ αμαοςήρειπ ςχμ σπξλξίπχμ.
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Γ. ΡΔΜΑΠΘΞ ΔΜΔΔΘΙΘΙΖΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΖΜ ΟΔΠΘΒΑΚΚΞΜΘΙΖ ΔΙΟ/ΡΖ
ΑΣΞΖΑ ΡΔΜΑΠΘΞΣ:
Ξμξμαρία Ρεμαοίξσ:

Διαδικςσακέπ ρσμαμςήρειπ ςξσ «δικςϋξσ» ΑΙΞΤΣΚΑΙΔΡ

Απαιςήρειπ:

α μέλη υοειάζεςαι μα διαθέςξσμ μϊμξ internet.

ΡΞΥΞΡ:
Ρςόυξπ:

Ζ επικξιμχμία και η αμςαλλαγή απϊφεχμ μεςανϋ ςχμ ςάνεχμ-μελόμ ςξσ δικςϋξσ

Ρκεπςικό:

Ξι πεοιβαλλξμςικέπ ξμάδεπ πξσ αρυξλξϋμςαι με έμα κξιμϊ θέμα αλλά απέυξσμ υιλιξμεςοικά μεςανϋ ςξσπ μπξοξϋμ εδό μα «ρσμαμςιξϋμςαι», μα βλέπξσμ πόπ δξσλεϋξσμ ξι άλλεπ ξμάδεπ, μα παίομξσμ ιδέεπ, μα αμςαλλάρρξσμ υοήριμξ σλικϊ και απϊφειπ, μα καςαθέςξσμ ςημ ποξρχπική ςξσπ εογαρία ακϊμη και εκςϊπ ρυξλικξϋ χοαοίξσ.

ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΑΠΥΘΙΞΟΞΘΖΡΖΡ - ΠΣΗΛΘΡΔΘΡ:
Βήμα 1:

Ξ ρσμςξμιρςήπ ςηπ ξμάδαπ δημιξσογεί έμα λξγαοιαρμϊ υοήρςη επιλέγξμςαπ ςημ ιδιϊςηςά
ςξσ χπ “Teacher” εδό http://www.wikispaces.com/, ειράγει ςξσπ κχδικξϋπ ςξσ και
ειρέουεςαι ρςημ σπηοερία, ϊπξσ εμταμίζεςαι η ποξρχπική ςξσ ιρςξρελίδα.
Ατξϋ επιλένει “New Wiki” και ρςξ αμαδσϊμεμξ παοάθσοξ “K-12 Education”, ειράγει ςα
αιςξϋμεμα ρςξιυεία και δημιξσογεί ςξ μέξ wiki.

Βήμα 2:

Βήμα 3:

Ρςη ρσμέυεια καλεί ςα μέλη πξσ επιθσμεί είςε ρςέλμξμςαπ ποϊρκληρη ρςξ e-mail ςξσ καθεμϊπ είςε ρςξ username πξσ έυει υοηριμξπξιήρει για μα γοατςεί χπ μαθηςήπ ρςξ
http://www.wikispaces.com/.
Ιαςϊπιμ δημιξσογεί ςιπ ρελίδεπ με ςξ σλικϊ ή ςιπ ξδηγίεπ δίμξμςάπ ςξσπ ςξ αμςίρςξιυξ
ϊμξμα. Δπίρηπ κάμει ςιπ επιλξγέπ ςξσ κσοίχπ χπ ποξπ ςιπ Πσθμίρειπ για ςημ εμτάμιρη ςξσ
wiki απϊ ςξ “Settings” και ςιπ Άδειεπ ϊρξμ ατξοά ςξ πξιξπ βλέπει και επενεογάζεςαι ςξ
wiki απϊ ςξ “Permissions”.

ΑΜΑΚΣΘΙΖ ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ:
Ατξϋ ξ ρσμςξμιρςήπ δημιξσογήρει ςξ wiki, καλεί χπ μέλη ςιπ πεοιβαλλξμςικέπ ξμάδεπ. Απϊ ςη ρςιγμή
πξσ θα απξδευςξϋμ ςημ ποϊρκληρη, ϊλα ςα μέλη μπξοξϋμ μα αμαοςξϋμ και μα επενεογάζξμςαι ςιπ αμαοςήρειπ ςξσπ κάθε τξοά παςόμςαπ ςξ “Edit” και ϊςαμ ςελειόμξσμ ςημ αμάοςηρή ςξσπ ςξ “Save”.
Λπξοξϋμ επίρηπ μα βλέπξσμ ποξηγξϋμεμεπ εκδϊρειπ κάθε ρελίδαπ και ςιπ διατξοέπ πξσ έυξσμ ποξκϋφει μεςανϋ ςχμ διατξοεςικόμ εκδϊρεχμ. Ιάθε μέλξπ κάμει ςιπ αμαοςήρειπ ςξσ ρςιπ ρελίδεπ ασςξϋ ςξσ
wiki ή επενεογάζεςαι ςιπ αμαοςήρειπ άλλχμ ή δημιξσογεί ςξ δικϊ ςξσ wiki και καλεί ςα μέλη πξσ επιθσμεί. α πξλλαπλά wiki μπξοξϋμ μα παοαπέμπξσμ ςξ έμα ρςξ άλλξ με έμαμ απλϊ ρϋμδερμξ. Ολξήγηρη ρςιπ ρελίδεπ ςξσ wiki μπξοεί μα γίμεςαι απϊ μια ρςήλη ή απϊ ςημ αουική ρελίδα με λένειπ ή με εικξμίδια πξσ ρσμδέξμςαι με ςημ αμςίρςξιυη ρελίδα.
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ΤΓΓΡΑΦΕΑ: ΦΩΣΟΠΟΤΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
Α. ΑΣΞΖΑ ΔΠΓΑΚΔΘΞΣ
ΘΚΞΡ:

ΓΔΩΗΔΠΛΘΙΔΡ
ΑΜΚΘΔΡ ΗΔΠΛΞΖΑΡ

ΙΞΡΞΡ:

ΙΣΛΑΘΜΞΛΔΜΞ

ΗΔΛ.
ΑΝΞΜΑΡ:

. Δνξικ. Δμέογειαπ

WEBSITE:

http://sieline.gr/pages/gr/products/heat_p
umps/geothermy/heat_pump_groundwater/a
mfidromi_heat_pumps.php

ΙΑΖΓΞΠΘΑ:

ΑΟΔ

ΚΔΝΔΘΡ
ΙΚΔΘΔΘΑ:

ΑΜΚΘΔΡ ΗΔΠΛΞΖΑΡ, ΑΟΔ

Ρύμςξμη Οεοιγοατή
ΓΔΩΗΔΠΛΘΙΖ ΑΜΚΘΑ ΗΔΠΛΞΖΑΡ (Γ.Α.Η.) είμαι μια μηυαμή πξσ μπξοεί μα μεςατέοει ςη θεομϊςηςα απϊ
ςξμ φσυοϊ υόοξ ρςξμ θεομϊ, ή ρςη γλόρρα ςχμ μηυαμικόμ, απϊ ςη «θεομή δεναμεμή» ρςημ «φσυοή δεναμεμή». ξ καλξκαίοι ξοίζξσμε θεομή δεναμεμή ςξ πεοιβάλλξμ και φσυοή ςξ ρπίςι μαπ (επιλέγξμςαπ
λειςξσογία φϋνηπ) και ςξ μηυάμημα απξβάλλει ςη θεομϊςηςα ςξσ ρπιςιξϋ μαπ ένχ. ξ υειμόμα ξοίζξσμε
θεομή δεναμεμή ςξ ρπίςι μαπ και φσυοή ςξ πεοιβάλλξμ (επιλέγξμςαπ λειςξσογία θέομαμρηπ) και ςξ μηυάμημα απξβάλλει ςη θεομϊςηςα πξσ σπάουει ρςξ πεοιβάλλξμ μέρα ρςξ ρπίςι μαπ.

Screenshot από ςη υοήρη ςξσ applet

Β. ΥΠΖΡΖ ΡΖΜ ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖ
Ρςημ Α/θμια: Ζ δοαρςηοιϊςηςα μπξοεί μα γίμει ραμ επίδεινη (ποξβξλή video – animation κς.) απϊ ςξ
δάρκαλξ ςηπ ςάνηπ. Ξι μαθηςέπ μπξοξϋμ μα ποξβλημαςιρςξϋμ για ςξ εμεογειακϊ ποϊβλημα και μα ρσζηςήρξσμ για ςα ξτέλη ςχμ Α.Ο.Δ.
Ρςημ Β/θμια: Λπξοεί μα γίμει ρϋμδερη με ςα αμςίρςξιυα κετάλαια ςξσ Ζλεκςοιρμξϋ ρςξ μάθημα ςηπ Τσρικήπ ή ρςα πεοιβαλλξμςικά ποξγοάμμαςα.
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Γ. ΡΔΜΑΠΘΞ ΔΜΔΔΘΙΘΙΖΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΖΜ ΟΔΠΘΒΑΚΚΞΜΘΙΖ ΔΙΟ/ΡΖ
ΑΣΞΖΑ ΡΔΜΑΠΘΞΣ:
Ξμξμαρία:

Δκπαιδεσςικϊ Βίμςεξ-Οαοξσρίαρη-Animation.

Απαιςήρειπ:

H/Y, Οοϊρβαρη ρςξ διαδίκςσξ

ΡΞΥΞΡ:
Ρςόυξπ:

Ζ ενξικείχρη με ςιπ εταομξγέπ ςχμ ΑΟΔ και ειδικϊςεοα ςχμ Γ.Α.Η.

Ρκεπςικό:

Ζ ξλιγχοία ρςημ εκμεςάλλεσρη – ανιξπξίηρη ςχμ ΑΟΔ ρςη υόοα μαπ ρε ασςϊμ ςξμ ςξμέα
έυει ξδηγήρει ςξ ενήπ παοάδξνξ: Ζ Δλλάδα, είμαι μία υόοα πξσ δεμ έυει μα επιδείνει
ρημαμςική βιξμηυαμική παοαγχγή και επιπλέξμ έυει θεομϊ κλίμα ξπϊςε θα πεοίμεμε κάπξιξπ μα μημ καςαμαλόμει πξλϋ πεςοέλαιξ. Δμςξϋςξιπ η καςαμάλχρη νεπεομά πξλϋ πιξ
αμαπςσγμέμεπ υόοεπ, με πεοιρρϊςεοξ πληθσρμϊ και με φσυοϊςεοξ κλίμα! Διδικά λξιπϊμ
ρήμεοα πξσ ξι ςιμέπ ςξσ μαϋοξσ υοσρξϋ έυξσμ τςάρει ρε δσρθεόοηςα ϋφη, η αμάγκη
για υοήρη Α.Ο.Δ. και ρςη υόοα μαπ γίμεςαι επιςακςική.
Λία μξοτή Α.Ο.Δ. είμαι και ξ κλιμαςιρμϊπ με υοήρη γεχθεομικήπ εμέογειαπ υαμηλόμ
θεομξκοαριόμ ϊπξσ με υοήρη αμςλιόμ θεομϊςηςαπ, γίμεςαι εκμεςάλλεσρη ςηπ θεομικήπ
εμέογειαπ πξσ πεοιέυεςαι ρςξ σπέδατξπ.

ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΑΠΥΘΙΞΟΞΘΖΡΖΡ – ΠΣΗΛΘΡΔΘΡ:
Βήμα 1:

Γίμεςαι εμημέοχρη ρυεςικά με ςα πλεξμεκςήμαςα υοήρηπ ςχμ ΑΟΔ και ποξβξλή ςχμ ρυεςικόμ λξγιρμικόμ ςεκμηοίχρηπ ςηπ ιδέαπ.

Βήμα 2:

Ξι εκπαιδεσϊμεμξι ατξϋ ρσμειδηςξπξιήρξσμ ςα ξτέλη απϊ ςη ρσγκεκοιμέμη ςευμξλξγία,
παοξςοϋμξμςαι ρςη διάδξρη και ςημ εταομξγή ςηπ ρςξ ξικείξ πεοιβάλλξμ ςξσπ.

ΑΜΑΚΣΘΙΖ ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ:
Ξι εκπαιδεσϊμεμξι ατξϋ εμημεοχθξϋμ για ςα πλεξμεκςήμαςα υοήρηπ ςχμ ΑΟΔ (ξικξμξμικά, πεοιβαλλξμςικά, αειτξοικά κςλ.), ενξικειόμξμςαι και καςαμξξϋμ πλήοχπ με ςη βξήθεια ειδικόμ λξγιρμικόμ
ποξρξμξίχρηπ ςημ ςευμξλξγία υοήρηπ Γ.Α.Η. και ςα ξτέλη πξσ απξοοέξσμ απ’ ασςήμ. Ρςη ρσμέυεια
επιρκέπςξμςαι ρημεία εταομξγήπ ασςήπ ςηπ ςευμξλξγίαπ και διαπιρςόμξσμ «ιδίξιπ ϊμαρι» ϊςι μχοίςεοα
έυξσμ μάθει ρε θεχοηςικϊ επίπεδξ. ελικά διαυέξσμ ςη γμόρη πξσ έλαβαμ με πξλϋπλεσοα ξτέλη.
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ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΝΣΕΛΕΣΩΝ

Aθαμαριάδηπ Αλέναμδοξπ ............................................... csst9604@yahoo.com
Αθαμαρϊπξσλξπ Αμδοέαπ..................................................... kpelav@yahoo.gr
Αλυαρίδηπ Μίκξπ .................................................. nikos.alxasidis5@gmail.com
Απξρςξλϊπξσλξπ Αμαρςάριξπ................................... mail@kpe-sikyon.kor.sch.gr
Βάοελη Ρξτία ............................................................ Sofi.vareli@gmail.com
Βλάρρηπ Αλέναμδοξπ ................................................. alex.vlassis@gmail.com
Βοσόμηπ Ζλίαπ .............................................................. evryonis@yahoo.gr
Γαρςεοάςξπ Θχάμμηπ ................................................... igasteratos@gmail.com
Γιαμμαδάκη Λαοία.............................................. maria.giannadaki@gmail.com
Γιξσοέμξσ Ιαλλιϊπη ................................................ gkiouremou1@gmail.com
Γκϊςζξπ Δημήςοιξπ ......................................................... dmgtzs@gmail.com
Δημξπξϋλξσ Λαοία.......................................... perivallontikiaathinas@yahoo.gr
Ιαοαβίδα Λαοία ......................................................... katpappouli@yahoo.gr
Ιϊκκαληπ Ηχμάπ ......................................................... tomfysikos@yahoo.gr
Ιξσοξϋπ Θχάμμηπ ....................................................... tmsdr@dide.koz.sch.gr
Ιχμρςαμςιμίδηπ Αοιρςείδηπ .............................................. akonstand@yahoo.gr
Κιαρκξπξϋλξσ Αικαςεοίμη............................................ kliaskou3@hotmail.com
Λαυαιοίδξσ Λαοία .................................................. mmachair@phyed.duth.gr
Λξσγιάκξσ Ρξτία ....................................................... mougiakou@gmail.com
Λπαζίγξσ Ιαςεοίμα .................................................. katbazigou@hotmail.com
Λπία Δήμηςοα ...................................................................... dimibi@sch.gr
Λπξϋςρκξσ Κεμξμιά .................................................... lemonmp3@gmail.com
Οαπαβαριλείξσ Υοήρςξπ .................................... kpe.pertouli.trikala@gmail.com
οαγαζίκηπ Οαμαγιόςηπ ................................................ ptragaz12@gmail.com
ρίγκξσ Αλενάμδοα ......................................................... aletsig@gmail.com
Τχςϊπξσλξπ Γεόογιξπ .......................................................... gfotop@sch.gr
Υοσραμθϊπξσλξπ Υοήρςξπ ................................................. chrysantho@sch.gr
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