
ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ 
1. Σχεδιασμός δικτυακών τόπων με τη χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού 

Webnode. Ανάπτυξη και παρουσίαση ενός προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με 

τη χρήση εργαλείων του Ιστού 2.0 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ  Δημήτριος Γκότζος Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Διεύθυνσης 

Π.Ε. Β΄ Αθήνας , Υπ. Δρ. ΠΤΔΕ Παν. Κρήτης, Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη με τη χρήση των ΤΠΕ 

 Αικατερίνη Βίγκου, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 του 1ου Πρότυπου Πειραματικού 

Δ.Σ. Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπ. Δρ. ΠΤΔΕ Παν. Κρήτης, Εκπαίδευση για τη 

Βιώσιμη Ανάπτυξη με τη χρήση των ΤΠΕ 

 Νικόλαος Λάριος, Μηχανικός Αυτοματισμού - Διαχειριστής Δικτύου στο 

ΕΚΠΑ., Υπ. Δρ. ΠΤΔΕ Παν. Κρήτης, Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με 

τη χρήση των ΤΠΕ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παρουσίαση της Webnode και παραδειγμάτων χρήσης της στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Δημιουργία ενός δικτυακού τόπου μέσω της Webnode. 

Εμπλουτισμός του δικτυακού τόπου με πολυμεσικό περιεχόμενο από τα 

προγράμματα που υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί καθώς και με τη χρήση 

εργαλείων του Ιστού 2.0 (εννοιολογικοί χάρτες, ζωγραφική, χάρτες-εργαλεία 

Google, ερωτηματολόγια, παρουσιάσεις, ανασύνθεση εικόνας – παζλ κλπ.). 

Οδηγίες ενσωμάτωσης των παραπάνω στο δικτυακό τόπο. Παρουσίαση 

δικτυακών τόπων. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Βασικές δεξιότητες χρήσης του Η/Υ και πλοήγησης στο διαδίκτυο. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Τεχνικές απαιτήσεις του εργαστηρίου 

Yπολογιστές με φυλλομετρητή ιστού (web browser)  

Προετοιμασία 

Οι εκπαιδευτικοί καλό θα είναι να έχουν μαζί τους σε ψηφιακή μορφή κείμενα, 

εικόνες, βίντεο, φύλλα εργασίας από το πρόγραμμα που υλοποιούν για να τα 

αναρτήσουν στο δικτυακό τόπο που θα κατασκευάσουν.  

ΒΑΘΜΙΔΕΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 

 

2. Δημιουργία και συντήρηση ιστολογίου στο Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο (ΠΣΔ) 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ Γιακουμάτου Τερέζα, επιμορφώτρια ΤΠΕ Β΄ επιπέδου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Θα παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά των ιστολογίων καθώς και μερικοί 

ενδεικτικοί τρόποι αξιοποίησης των ιστολογίων στην υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μέσα από την προβολή καλών πρακτικών. Στη 

συνέχεια θα γνωρίσουμε το λογισμικό wordpress το οποίο αξιοποιεί το ΠΣΔ. 

Αρχικά Θα διαμορφώσουμε την εμφάνιση του ιστολογίου μας. Στη συνέχεια θα 

δημιουργήσουμε δημοσιεύσεις, εισάγοντας εικόνες και βίντεο. Θα 



διαμορφώσουμε κατηγορίες υπερσυνδέσεων. Θα εξοικειωθούμε με τη 

διαχείριση σχολίων 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Πλοήγηση στο διαδίκτυο, κωδικοί πρόσβασης (όνομα χρήστη και password στο 

ΠΣΔ)  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σύνδεση στο διαδίκτυο 

ΒΑΘΜΙΔΕΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

 

3. Λογισμικό παρουσιάσεων MS PowerPoint: διαδραστικά παιχνίδια και φύλλα εργασίας, 

δημοσιοποίηση στο Διαδίκτυο 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ  Α. Αθανασόπουλος (Υπεύθυνος ΚΠΕ Λαυρίου, πληροφορικός ), 

 Δ. Μπία (Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ Λαυρίου, Νηπιαγωγός). 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γνωριμία με προχωρημένες λειτουργίες του Microsoft PowerPoint όπως 

 Εισαγωγή (σύνδεση) βίντεο από YouTube, 

 Εισαγωγή Flash video  

 Εισαγωγή ιστοσελίδας σε διαφάνεια (πρόσθετο LiveWeb) 

 Το πρόσθετο MS Mouse mischief  

2. Δημιουργία ενός ψηφιακού παιχνιδιού (θα χρησιμοποιηθεί ως 
παράδειγμα «το παιχνίδι της ανακύκλωσης») που μπορεί να αξιοποιηθεί 
σαν εργαλείο αξιολόγησης στο πλαίσιο προγράμματος Π.Ε.  

3. Δημοσιοποίηση παρουσίασης  περιβαλλοντικού προγράμματος σε  
σχετικές υπηρεσίες Διαδικτύου 

 Το πρόσθετο iPresenter Free  

 Η υπηρεσία Slideshare  

 Η υπηρεσία Presentation tube  

 Η υπηρεσία Prezi  (λειτουργία PowerPoint import μόνο) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Βασικές δεξιότητες χρήσης του Η/Υ και πλοήγησης στο διαδίκτυο. Γνώση του 
PowerPoint σε επίπεδο αρχαρίου.  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Αίθουσα με σύνδεση στο διαδίκτυο. Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν 
φορητό υπολογιστή το Microsoft PowerPoint έκδοση 2007 ή νεότερη και 
εγκατεστημένο το πρόσθετο iPresenter Free από 
http://www.ispringsolutions.com/ 

ΒΑΘΜΙΔΕΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

 

4. Η χρήση του Scratch στη διδακτική τεχνική της αντιπαράθεσης 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ Παναγιώτης Τραγαζίκης (Διευθυντής 3ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το εργαστήριο περιλαμβάνει μια γνωριμία με τις δυνατότητες του ψηφιακού 

εργαλείου και συνδέει το Scratch με τις αρχές της διδακτικής τεχνικής της 

διαλογικής αντιπαράθεσης μέσα από τη δημιουργία ψηφιακών χαρακτήρων 

http://skp.mvps.org/liveweb.htm
http://www.microsoft.com/multipoint/mouse-mischief/en-us/default.aspx
http://www.ispringsolutions.com/free_powerpoint_to_flash_converter.html
http://www.slideshare.net/
http://presentationtube.com/
http://prezi.com/
http://www.ispringsolutions.com/free_powerpoint_to_flash_converter.html


(hands on). Οι εκπαιδευτικοί θα δημιουργήσουν ένα σενάριο διαλογικής 

αντιπαράθεσης χρησιμοποιώντας το Scratch. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες, θα πρέπει να υπάρχει όμως μια εξοικείωση με 

ψηφιακά περιβάλλοντα.  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Scratch 1.4 for Windows  

Πλέον βρίσκεται σε έκδοση BETA στο διαδίκτυο 

http://scratch.mit.edu/projects/editor/?tip_bar=getStarted 

Η προηγούμενη έκδοση είναι συμβατή με Windows 2000, XP, Vista, 7, and 8 

και μπορεί να κατέβει και να εγκατασταθεί στον υπολογιστή από: 

http://scratch.mit.edu/scratch_1.4/ 

Για να καλύψουμε κάθε τεχνική προδιαγραφή προτείνεται να χρησιμοποιηθεί 

αυτή η έκδοση και να είναι εγκατεστημένη στους υπολογιστές που θα 

χρησιμοποιηθούν.  

ΒΑΘΜΙΔΕΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρακτικά σε όλες. Το Scratch είναι ειδικά σχεδιασμένο για άτομα από 8 έως 16 

χρονών, αλλά χρησιμοποιείται επίσης και από άτομα όλων των ηλικιών. 

 

5. Προετοιμάζοντας τα παιδιά για το Πεδίο. Η χρήση του Google Earth στις περιβαλλοντικές 

δράσεις 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ  Π. Μπεγέτης (Υπεύθυνος ΚΠΕ Ελευσίνας) 

 Ν. Γαλανοπούλου (Μέλος ΠΟ ΚΠΕ Ελευσίνας) 

 Ν. Μπεγέτης (Πληροφορικός ΕΚΠΑ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ το Google Earth είναι λογισμικό εικονικής περιήγησης στο περιβάλλον και 
επεξεργασίας χαρτών Googlemaps. Χρήσιμο στην προετοιμασία για μία 
περιβαλλοντική δράση, την καταγραφή και διάχυση των αποτελεσμάτων της 
από τον εκπαιδευτικό σε συνεργασία με τους μαθητές. 

Ενδεικτικές ασκήσεις του εργαστηρίου: 

Εύρεση και σημειοθέτηση περιοχών ενδιαφέροντος, εικονική περιήγηση, 
τρισδιάστατη περιήγηση μέσω του streetview, δημιουργία περιβαλλοντικής 
διαδρομής, μετρήσεις επιφανείας (αποστάσεις, εμβαδά, υψόμετρα κλπ), 
ανάρτηση φωτογραφιών, διαμερισμός πληροφοριών στην ομάδα. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Επάρκεια στη χρήση Η/Υ (πιστοποίηση Α επιπέδου στις ΤΠΕ) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επιθυμητή η εγκατάσταση του google earth στο φορητό υπολογιστή, 
λογαριασμός gmail (μπορούν να γίνουν και στο εργαστήριο) 

ΒΑΘΜΙΔΕΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

 

6. Σχεδιάζοντας ένα ψηφιακό παιγνίδι για την αειφορία στην πόλη 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ  Μαρία Δασκολιά  (Επίκουρη Καθηγήτρια, Εργαστήριο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, Τμήμα Φ.Π.Ψ. - ΕΚΠΑ)  

http://scratch.mit.edu/projects/editor/?tip_bar=getStarted
http://scratch.mit.edu/scratch_1.4/


 Νικολέτα Γιαννούτσου (Διδάκτορας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, 

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Τμήμα Φ.Π.Ψ.  - ΕΚΠΑ) 

 Παναγιώτα-Μαρία Γρίλλια, (Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπ/σης, Απόφοιτος 

ΠΜΣ ΘΕΠΑΕΕ (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση), Τμήμα Φ.Π.Ψ. - ΕΚΠΑ) 

 Μαρία Πλιώτα (Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπ/σης, Απόφοιτος ΠΜΣ ΘΕΠΑΕΕ 

(Περιβαλλοντική Εκπαίδευση), Τμήμα Φ.Π.Ψ. - ΕΚΠΑ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανάμεσα στα μαθησιακά πλεονεκτήματα της παιδαγωγικής αξιοποίησης των 

ψηφιακών παιγνιδιών είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων όπως ο 

σχεδιασμός, η στρατηγική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η λήψη 

αποφάσεων, η συνεργασία και η επικοινωνία. To 4ωρο εργαστήριο με τίτλο 

«Σχεδιάζοντας ένα ψηφιακό παιγνίδι για την αειφορία στην πόλη» 

σχεδιάστηκε από το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

(http://eel.ppp.uoa.gr) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής 

Τεχνολογίας (http://etl.ppp.uoa.gr) της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Θεωρώντας τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές όχι 

μόνο ως 'παίκτες' αλλά και ως 'σχεδιαστές' ψηφιακών παιγνιδιών, το 

εργαστήριο στοχεύει στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών με το σκεπτικό 

χρήσης της παιδαγωγικής τους αξιοποίησης, ώστε να είναι σε θέση να 

υλοποιήσουν ένα πλήρες εκπαιδευτικό σενάριο με μαθητές στο σχολείο τους. 

Εκτός από την (hands-on) εμπλοκή των ίδιων των εκπαιδευτικών με τα 

χρησιμοποιούμενα εργαλεία μέσα από ένα προτεινόμενο εκπαιδευτικό 

σενάριο, θα παρουσιαστούν 'στιγμιότυπα' από ανάλογες εφαρμογές στην 

πράξη με μαθητές και εκπαιδευτικούς και θα συζητηθούν εναλλακτικές 

προτάσεις εκπαιδευτικών σεναρίων για Α/θμια και Β/θμια Εκπ/ση. Η σειρά των 

δράσεων περιλαμβάνει: 

 Το σκεπτικό της παιδαγωγικής προσέγγισης  

 Εξοικείωση με τα εργαλεία (γεννήτρια ψηφιακών παιγνιδιών Sus-X) 

 Παρουσίαση και εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού σεναρίου στην 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με θέμα την αειφορία στην πόλη 

 Παραδείγματα (προσωπικές αφηγήσεις και σχολιασμός) εφαρμογής του 
σεναρίου σε διαφορετικές περιπτώσεις  

 Προτάσεις άλλων σεναρίων για Α/θμια και Β/θμια Εκπ/ση 

 Συζήτηση 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Επάρκεια στη χρήση Η/Υ (πιστοποίηση Α επιπέδου στις ΤΠΕ) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι Η/Υ του εργαστηρίου θα πρέπει να έχουν εγκατεστημένο τα πρόγραμμα 
Αβάκιο (και τη γεννήτρια ψηφιακών παιχνιδιών Sus-X) 

ΒΑΘΜΙΔΕΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

 

http://eel.ppp.uoa.gr/
http://etl.ppp.uoa.gr/


ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ 
1. Χρήση εφαρμογών του  Ιστού 2.0 (web 2.0) σε πρόγραμμα  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Το 

ποδήλατο στην πόλη – Ενεργός πολίτης» 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ  Μαρία Δημοπούλου: Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της 

Α΄Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών, M.A  in Education, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ, Βιολογία (Universite Libre de Bruxelles) 

 Παντελής Τσολάκος: ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ, Μεταπτυχιακός Φοιτητής «ΤΠΕ για την 

Εκπαίδευση», ΜΔΔΕ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Το ποδήλατο στην πόλη – 
Ενεργός πολίτης» για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και στάσεων του ενεργού 
πολίτη, σε 4 φάσεις σύμφωνα με τη μεθοδολογική προσέγγιση της 
Συστημικής του Παρατηρητή, υποστηριζόμενο από…  

2. Εφαρμογές του Ιστού 2.0 (web 2.0) που προάγουν τη συμμετοχικότητα, τη 
συνεργατικότητα, τη συλλογικότητα, τη συνυπευθυνότητα, την 
πρωτοβουλία, και την ανάληψη δράσης : 

 συνεργατικά Google έγγραφα : για τη δημιουργία συνεργατικών 
εγγράφων, παρουσιάσεων, ερωτηματολογίων, υπολογιστικών φύλλων, 
σχεδίων και αφισών 

 συνεργατικός εννοιολογικός χάρτης 

 Google Ομάδες: Κοινωνική Δικτύωση των μαθητών – εκπαιδευτικού σε 
ασφαλές περιβάλλον 

 συλλογή Υπογραφών 

 SKYPE: Διασχολική επικοινωνία 

 Youtube: Ανάρτηση βίντεο  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Επάρκεια στη χρήση Η/Υ (πιστοποίηση Α επιπέδου στις ΤΠΕ) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Εργαστήριο Πληροφορικής με αριθμό Υπολογιστών σε αναλογία 1 
υπολογιστής για 2 ως 3 εκπαιδευτικούς, σύνδεση με το Διαδίκτυο, 
βιντεοπροβολέας, εγκατεστημένη η εφαρμογή για επικοινωνία μέσω 
SKYPE, μικρόφωνα. Εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα για SKYPE μέσω των 
υπολογιστών του εργαστηρίου, θα χρησιμοποιηθεί ο προσωπικός μας 
υπολογιστής. 

ΒΑΘΜΙΔΕΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

 

2. Δημιουργώντας ψηφιακές ιστορίες σε θέματα περιβάλλοντος και αειφορίας στην πόλη 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ  Μαρία Δασκολιά  (Επίκουρη Καθηγήτρια, Εργαστήριο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, Τμήμα Φ.Π.Ψ. - ΕΚΠΑ) 

 Κατερίνα Μακρή (Διδάκτορας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας,  Εργαστήριο 

Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Τμήμα Φ.Π.Ψ. - ΕΚΠΑ) 

  Ρέα Φλώρου (Εκπαιδευτικός, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΜΣ ΘΕΠΑΕΕ 



(Περιβαλλοντική Εκπαίδευση), Τμήμα Φ.Π.Ψ. - ΕΚΠΑ)   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ψηφιακή αφήγηση προσφέρει σε μαθητές και εκπαιδευτικούς νέες 

εκφραστικές δυνατότητες, απελευθερώνει τη δημιουργικότητά τους και τους 

δίνει ευκαιρίες να εργαστούν ομαδικά για να εξερευνήσουν, να 

πειραματιστούν και να δώσουν τις δικές τους ερμηνείες για την 

πραγματικότητα. To 4ωρο εργαστήριο με τίτλο «Δημιουργώντας ψηφιακές 

ιστορίες σε θέματα περιβάλλοντος και αειφορίας στην πόλη» σχεδιάστηκε από 

το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (http://eel.ppp.uoa.gr) σε 

συνεργασία με το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 

(http://etl.ppp.uoa.gr) της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Στοχεύει στη γνωριμία και εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τεχνικές, 

χαρακτηριστικά και εύχρηστα εργαλεία ψηφιακής αφήγησης, ώστε να είναι σε 

θέση να υλοποιήσουν ένα πλήρες εκπαιδευτικό σενάριο με μαθητές στο 

σχολείο τους. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 

 Εισαγωγή στην ψηφιακή αφήγηση 

 Παραδείγματα ψηφιακών αφηγημάτων  

 Χωρισμός σε ομάδες: καταιγισμός ιδεών και συζήτηση 

 Εργαλεία δημιουργίας ψηφιακών αφηγημάτων  

 Ένα σενάριο χρήσης της ψηφιακής αφήγησης στην Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση 

 Προτάσεις εμπλουτισμού του σεναρίου. Εργασία σε ομάδες με την τεχνική 

της συνεργατικής συναρμολόγησης (jigsaw)  

 Συζήτηση 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Επάρκεια στη χρήση Η/Υ (πιστοποίηση Α επιπέδου στις ΤΠΕ) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι Η/Υ του εργαστηρίου θα πρέπει να έχουν εγκατεστημένα τα προγράμματα 
Windows Live Movie Maker, Αudacity και να τρέχουν την τελευταία έκδοση της 
Java. 

ΒΑΘΜΙΔΕΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

 

3. Δημιουργώντας σενάρια με το Tux Paint 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ  Δ. Μπία (Αναπληρώτρια Υπεύθυνη ΚΠΕ Λαυρίου, Νηπιαγωγός) 

 Γ. Βούλγαρης (Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Διεύθυνσης Π.Ε. 

Πειραιά) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Θα χρησιμοποιήσουμε σαν παράδειγμα ένα Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης «Το πράσινο στη γειτονιά μου» σύμφωνα με τη μεθοδολογική 

προσέγγιση της Ιστοριογραμμής. Η μέθοδος της ιστοριογραμμής στηρίζεται 

στη θεωρία του εποικοδομητισμού  και δημιουργεί ένα πλαίσιο ώστε οι 

μαθητές να συνεργάζονται και να μαθαίνουν μέσα από την ενεργή συμμετοχή 

τους σε αυτό. 

http://eel.ppp.uoa.gr/
http://etl.ppp.uoa.gr/


 Το Tux Paint δίνει τη δυνατότητα ακόμα και σε μικρούς μαθητές να 

δουλέψουν σε ομάδες, να αποτυπώσουν ένα χώρο πρασίνου και να 

συνεργαστούν προκειμένου να δημιουργήσουν μια ιστορία με τη μέθοδο 

της ιστοριογραμμής , να την εικονογραφήσουν, να γράψουν το κείμενο και 

να την παρουσιάσουν ή να γράψουν βιβλίο.  

 Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για τη διάχυση των αποτελεσμάτων 

ενός προγράμματος Π.Ε 

 Για τη συνεργασία ανάμεσα σε ομάδες παιδιών διαφορετικών σχολείων 

 Για τη δημιουργία εικόνων, εφημερίδας, αφίσας, κυρίως από μικρούς 

μαθητές που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν άλλα εργαλεία, πιο 

περίπλοκα στη χρήση τους.   

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Επάρκεια στη χρήση Η/Υ (πιστοποίηση Α επιπέδου στις ΤΠΕ) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν φορητό υπολογιστή με εγκατεστημένο 

το πρόγραμμα Tux Paint 

Διαδικασία: Κατεβάζουμε από την σελίδα του προγράμματος 

http://www.tuxpaint.org/download/ την κατάλληλη έκδοση για το λειτουργικό 

που έχουμε. Διατίθεται και έκδοση «φορητή» (χωρίς εγκατάσταση, τρέχει και 

από εξωτερικό αποθηκευτικό μέσο) 

Από την ίδια σελίδα / αποθετήριο εγκαθιστούμε και τις σφραγίδες (Tux Paint 

Stamps) που επεκτείνουν τις δυνατότητες του προγράμματος 

ΒΑΘΜΙΔΕΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προσχολική και πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

 

4. Αξιοποιώντας μια συνεργατική διαδικτυακή web 2.0 εφαρμογή για τη δημιουργία και 

διαμοιρασμό μη γραμμικών παρουσιάσεων (prezi). 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ 
Δεστές Γιώργος (Επιμορφωτής Β Επιπέδου) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Prezi είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που αξιοποιείται στη δημιουργία 

εντυπωσιακών παρουσιάσεων. Η επιφάνεια εργασίας είναι ένας φαινομενικά 

ατελείωτος καμβάς, στον οποίο ο χρήστης  δημιουργεί µη γραμμικές 

παρουσιάσεις περιεχομένου, τοποθετώντας  τα αντικείμενα σε οποιοδήποτε 

σημείο,  προσδιορίζοντας τη ροή, τη σειρά εμφάνισής τους και τα εφέ, όπως το 

zoom. Ο τρόπος διασύνδεσης μοιάζει με τη διασύνδεση εννοιών σε έναν 

εννοιολογικό χάρτη. Ο χρόνος που απαιτεί το Prezi για την εκμάθησή του είναι 

σχετικά μικρός. Το περιβάλλον εργασίας του είναι αρκετά εύχρηστο, το 

αποτέλεσμα πολύ ελκυστικό και το μεγάλο πλεονέκτημα είναι πως το 

παραγόμενο υλικό μπορεί διαμοιραστεί στο κοινωνικό δίκτυο του Prezi ή και 

σε άλλα κοινωνικά δίκτυα. Επίσης, το Prezi επιτρέπει την ενσωμάτωση των 

παρουσιάσεων σε κάποια ιστοσελίδα ή blog αντιγράφοντας κάποιες γραμμές 

κώδικα, όπως γίνεται και με τα videos στο YouTube. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ βασικές δεξιότητες χρήσης του Η/Υ και πλοήγησης στο διαδίκτυο. 

http://www.tuxpaint.org/download/


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνδεση στο διαδίκτυο. Το Prezi διαθέτει 

δωρεάν έκδοση την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατόπιν εγγραφής και 

προσφέρει 100ΜΒ αποθηκευτικού χώρου. Εκτός από το διαμοιρασμό, 

μπορείτε να κατεβάσετε τις παρουσιάσεις και να τις προβάλετε χωρίς σύνδεση 

με το διαδίκτυο. 

ΒΑΘΜΙΔΕΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 

 

5. Προωθώντας τη δικτύωση και τη συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών με την αξιοποίηση 

εργαλείων WEB 2.0 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ Πήλιουρας Παναγιώτης, Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στο εργαστήριο θα δοθεί η δυνατότητα να ενημερωθούμε και να 

εξοικειωθούμε οι συμμετέχοντες με τη  χρήση και αξιοποίηση εργαλείων WEB 

2.0, τα οποία προάγουν τη δικτύωση και τη συνεργασία εκπαιδευτικών και 

μαθητών. Τα εργαλεία αυτά είναι: edmodo (μικροϊστολόγιο κοινωνικής 

δικτύωσης ειδικά για την εκπαίδευση), pinterest (υπηρεσία κοινωνικής 

δικτύωσης που επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν σελιδοδείκτες ιστοσελίδες 

που θεωρούν ενδιαφέρουσες), padlet (διαμοιραζόμενος πινάκας 

ανακοινώσεων), titanpad (συνεργατική συγγραφή κειμένου σε πραγματικό 

χρόνο).  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Οι συμμετέχοντες χρειάζεται να διαθέτουν δεξιότητες Α΄ επιπέδου στις ΤΠΕ και 

να είναι εξοικειωμένοι με λογισμικά πλοήγησης. Επίσης χρειάζεται να 

διαθέτουν e-mail.  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι υπολογιστές των συμμετεχόντων είναι απαραίτητο να έχουν δυνατότητα 

ασύρματης σύνδεσης και εγκατεστημένο κάποιο λογισμικό πλοήγησης. 

ΒΑΘΜΙΔΕΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

 

6. Εννοιολογική χαρτογράφηση – γνωριμία με το λογισμικό CmapTools 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ  Ανδρέας Αθανασόπουλος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Λαυρίου, Πληροφορικός 

 Αθανάσιος Ιωάννου, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ 

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών 

 Αλεξάνδρα Τσίγκου,  Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σκοπός του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση με τους εννοιολογικούς χάρτες, η 

γνωριμία με τα διατιθέμενα ψηφιακά εργαλεία και  η εξάσκηση με το δωρεάν 

λογισμικό κατασκευής χαρτών εννοιών Cmap Tools  σε θέμα σχετικό με την 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.  

Αρχικά οι εκπαιδευτικοί  θα εισαχθούν σε δομικές λειτουργίες των 

εννοιολογικών χαρτών με παραδείγματα, και θα γνωρίσουν τα πιο δημοφιλή 

λογισμικά κατασκευής εννοιολογικών χαρτών. Θα ακολουθήσει καταιγισμός  



ιδεών με χρήση του λογισμικού Cmap Tools. Στη συνέχεια χωρισμένοι σε 

ομάδες θα μελετήσουν ομαδικά τις διάφορες πλευρές  της διαχείρισης 

απορριμμάτων επικεντρώνοντας στις βασικές έννοιες. Τις έννοιες αυτές θα 

αποτυπώσουν σε εννοιολογικό χάρτη χρησιμοποιώντας  Cmap Tools.Τέλος θα 

ακολουθήσει σύνθεση των αποτελεσμάτων στην ολομέλεια σε ψηφιακή 

μορφή. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Απαιτούνται βασικές δεξιότητες χρήσης του Η/Υ.  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για όσους επιθυμούν να εργαστούν στον προσωπικό τους υπολογιστή 

(συνιστάται), θα πρέπει να έχουν εγκατεστημένο το ελεύθερο λογισμικό Cmap 

tools  από την ιστοθέση http://cmap.ihmc.us/download/ . Θα διατεθούν και 1-

2 φορητοί υπολογιστές από τους διοργανωτές του σεμιναρίου. 

ΒΑΘΜΙΔΕΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

 

http://cmap.ihmc.us/download/

