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ATS2020 Μαθησιακός Σχεδιασμός 

Εκπαιδευτικός: Παντελής Νικόλα 

Σχολείο: Γυμνάσιο Λευκάρων  

 Υποστηρίκτρια: Μαρία Κωνσταντίνου 
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Γενική περιγραφή του μαθησιακού σχεδιασμού  

Γνωστικό αντικείμενο Πληροφορική 

Θέμα / Ενότητα / Τίτλος Μαθήματος Προβλήματα που σχετίζονται με το υλικό, λογισμικό, χρήστη 

Επίπεδο (Δημοτικό/Γυμνάσιο) Γυμνάσιο 

Τάξη Γ’1 

Διάρκεια 4Χ40΄ 

Φιλοξενείται http://mahara.ats2020.eu/group/view.php?id=390  

Σύντομη περιγραφή Οι μαθητές σε αυτή την ενότητα θα δουλέψουν συνεργατικά για να αναζητήσουν 
πληροφορίες από το διαδίκτυο ώστε να ετοιμάσουν κανόνες για τη σωστή στάση του 
σώματος κατά τη χρήση του υπολογιστή, ενημερωτική αφίσα για προβλήματα του υλικού 
και σελίδα στο Mahara για προβλήματα του χρήστη.  

  

http://mahara.ats2020.eu/group/view.php?id=390
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ATS2020 LD Μακροεπίπεδο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Γνωστικό αντικείμενο/ενότητα/μάθημα: Προβλήματα που σχετίζονται με το Υπολογιστικό Σύστημα (Υλικό, Λογισμικό, Χρήστης) 

Επίπεδο/Τάξη: Γυμνάσιο Γ’ τάξη 

Δραστηριότητες για να αναπτύξουν τις δεξιότητες αυτές 
προς τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα  
- Συμπλήρωση ημερολογίου μάθησης 
- Εκτέλεση φύλλων εργασίας από το βιβλίο 
- Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, από βιβλία και 

σημειώσεις για υλοποίηση των εργασιών 
- Δημιουργία αφίσας για ένα πρόβλημα που σχετίζεται 

με την ασφάλεια του Υλικού ή του Λογισμικού 
- Δημιουργία κανόνων για τη σωστή στάση του σώματος 

κατά τη χρήση του υπολογιστή  
- Ομαδική εργασία για τα προβλήματα του χρήστη (ένα 

πρόβλημα ανά ομάδα)  
- Τήρηση ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου 

Ψηφιακά εργαλεία 
(δυνατότητες) 
- Πρόσβαση στο διαδίκτυο 
- Mahara group 
 

 

Δεξιότητες για να επιτευχθούν τα 
αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 
 

Υπό έμφαση  
Πληροφοριακός Γραμματισμός: 

1. Εντοπισμός αξιολόγηση και χρήση 
πληροφοριών 

2. Επεξεργασία πληροφοριών και 
οικοδόμηση νέας γνώσης 

Δημιουργικότητα: 
3. Αξιοποίηση εργαλείων και πηγών 

Συνεργασία και επικοινωνία: 
4. Συμμετοχή σε ομάδες 
5. Αλληλεπίδραση με συμμαθητές και 

τον εκπαιδευτικό 
6. Αποτελεσματική μετάδοση 

πληροφοριών 

Αναδυόμενες  

Αυτόνομη Μάθηση: 
7. Αναγνώριση βασικών αναγκών για 

μάθηση, με βάση την προ 
υπάρχουσα  γνώση. 

8. Καθορισμός στόχων για κατάκτησή 
τους και ανάπτυξη στρατηγικής για 
την επίτευξη τους. 

 

Μαθησιακά προϊόντα – σε όλα τα στάδια (αξιολόγηση) 
- Λύσεις φύλλων εργασίας 
- Αφίσες (σε κάποιο σχεδιαστικό πρόγραμμα ή Word ή  

PowerPoint) 
- Ιστοσελίδα στο Mahara για προβλήματα που σχετίζονται με 

το χρήστη (με εργασίες μαθητών) 
- Σχόλια μαθητών σε ιστοσελίδα στο Mahara για λανθασμένη 

στάση στον υπολογιστή με βάση εικόνας. 

- Σελίδες στο Mahara για προβλήματα που μπορεί να 
αντιμετωπίσουν οι χρήστες. 

Μαθησιακοί στόχοι – αναμενόμενα 
μαθησιακά αποτελέσματα – Γνωσιολογικοί 
στόχοι (Αναλυτικό πρόγραμμα) 
Οι μαθητές να αναγνωρίζουν προβλήματα που 
σχετίζονται με το υπολογιστικό σύστημα 
συγκεκριμένα:  

- Να περιγράφουν σε συντομία προβλήματα που 
σχετίζονται με το Υλικό, συγκεκριμένα: 
περιβαλλοντικοί παράγοντες, διακοπή 
ηλεκτρικού ρεύματος, φυσική φθορά, νέες 
υπολογιστικές ανάγκες,  

- Προβλήματα που σχετίζονται με το λογισμικό, 
συγκεκριμένα: απώλεια δεδομένων, κακόβουλα 
προγράμματα, προβλήματα συμβατότητας, νέες 
υπολογιστικές ανάγκες, σφάλματα χρήστη  

- Περιγράφουν σε συντομία προβλήματα που 
σχετίζονται με τον χρήστη, συγκεκριμένα: φυσικές 
παθήσεις, μείωση παραγωγικότητας, εθισμός, 
απώλεια προσωπικών δεδομένων 

- Αναφέρουν τον ρόλο της εργονομίας στην 
πρόληψη φυσικών παθήσεων και άλλων 
προβλημάτων του χρήστη και παραθέτουν και 
εφαρμόζουν πρακτικά συγκεκριμένους κανόνες. 

Να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης/ πρόληψης 
των προβλημάτων 
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ATS2020 Μαθησιακός Σχεδιασμός – Μικροεπίπεδο 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Δεξιότητες 

Υπό έμφαση  
Πληροφοριακός Γραμματισμός: 

1. Εντοπισμός αξιολόγηση και χρήση πληροφοριών 
2. Επεξεργασία πληροφοριών και οικοδόμηση νέας γνώσης 

Δημιουργικότητα: 
3. Αξιοποίηση εργαλείων και πηγών 

Συνεργασία και επικοινωνία: 
4. Συμμετοχή σε ομάδες 
5. Αλληλεπίδραση με συμμαθητές και τον εκπαιδευτικό 
6. Αποτελεσματική μετάδοση πληροφοριών 

Αναδυόμενες  

Αυτόνομη Μάθηση: 
7. Αναγνώριση βασικών αναγκών για μάθηση, με βάση την προ υπάρχουσα γνώση. 
8. Καθορισμός στόχων για κατάκτησή τους και ανάπτυξη στρατηγικής για την επίτευξη τους. 

 

*Οι μαθησιακοί στόχοι – αποτελέσματα για τις δεξιότητες στον ακόλουθο πίνακα, παρουσιάζονται με αριθμούς, που αντιστοιχούν στην πιο πάνω λίστα.  

Τίτλος 
δραστηριότη-

τας 

Μαθησιακοί στόχοι - 
αποτελέσματα 

Δραστηριότητες  
(μαθητή/εκπαιδευτικού) 

Ρόλος εκπαιδευτικού Εργαλεία  
Μεθοδολογία – 
Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 
μαθησιακά 
προϊόντα 

Αξιολόγηση 

Μαθήματος Δεξιότητες 

1. Ημερολόγιο 
«Η μάθησή 
μου» 

- Διαπίστωση 
προηγούμενων 
γνώσεων 

Δξτ: 7,8 - Οι μαθητές συμπληρώνουν στο 
ημερολόγιο «Η μάθησή μου» τα 
πεδία προηγούμενη γνώση, 
στόχοι και στρατηγικές. 

- Δίνει κατευθυντήριες 
γραμμές για να 
συμπληρώσουν το 
ημερολόγιο μάθησης 

- Ημερολόγιο 
μάθησης στο 
Mahara 

- Οδηγίες στο 
Mahara  

- Οι μαθητές 
δουλεύουν 
ατομικά στους 
υπολογιστές 

- Συμπληρωμένα τα 
πεδία 
προηγούμενη 
γνώση, στόχοι και 
στρατηγικές, στο 
ημερολόγιο «Η 
μάθησή μου» 

- Ο εκπαιδευτικός 
διαβάζει τα 
ημερολόγια 
μάθησης των 
μαθητών  

2. Προβλήματα 
που 

- Να 
περιγράφουν σε 

Δξτ: 1, 2, 3, 
5, 6 

- Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει 
πληροφορίες για προβλήματα 

- Παρουσιάζει 
πληροφορίες για τα 

- Παρουσίαση 
εκπαιδευτικού 

- Ατομική 
εργασία 

- Συμπληρωμένα 
φύλλα εργασίας 

Ετεροαξιολόγηση 
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Τίτλος 
δραστηριότη-

τας 

Μαθησιακοί στόχοι - 
αποτελέσματα 

Δραστηριότητες  
(μαθητή/εκπαιδευτικού) 

Ρόλος εκπαιδευτικού Εργαλεία  
Μεθοδολογία – 
Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 
μαθησιακά 
προϊόντα 

Αξιολόγηση 

Μαθήματος Δεξιότητες 

σχετίζονται με 
το υλικό και 
λογισμικό 

συντομία 
προβλήματα 
που σχετίζονται 
με το Υλικό και 
τρόπους 
αντιμετώπισης 
και πρόληψης 
των 
προβλημάτων. 

- Οι μαθητές να 
αναφέρουν 
προβλήματα 
που σχετίζονται 
με το λογισμικό 
και τρόπους 
αντιμετώπισης 
και πρόληψης 
των 
προβλημάτων 

 

που σχετίζονται με το υλικό και 
συζητούν στην τάξη τα όσα 
αναφέρονται. 

- Οι μαθητές συμπληρώνουν τα 
αντίστοιχα φύλλα εργασίας στο 
βιβλίο εργασιών τους. 

-  Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει 
πληροφορίες για προβλήματα 
που σχετίζονται με το λογισμικό 
και συζητούν στην τάξη τα όσα 
αναφέρονται. 

- Οι μαθητές συμπληρώνουν τα 
αντίστοιχα φύλλα εργασίας στο 
βιβλίο εργασιών τους. 

- Συζητούν στην τάξη της 
απαντήσεις τους και 
διορθώνουν τα φύλλα εργασίας. 

- Οι μαθητές καλούνται να 
αναζητήσουν πληροφορίες από 
το διαδίκτυο για ένα από τα 
προβλήματα του υλικού ή του 
λογισμικού και να 
δημιουργήσουν αφίσες.  

- Οι μαθητές ανεβάζουν τις 
αφίσες τους σε σελίδα στο 
Mahara  

- Οι μαθητές σχολιάζουν τις 
αφίσες των συμμαθητών τους 

προβλήματα που 
σχετίζονται με το 
υλικό του υπολογιστή. 

- Καθοδηγεί τους 
μαθητές στην εργασία 
τους. 

- Βιβλίο μαθητή  
- Σελίδα Mahara 
- Οι μαθητές 

επιλέγουν το 
λογισμικό που 
θα 
χρησιμοποιήσ
ουν για να 
δημιουργήσου
ν την αφίσα 
τους  

- Παρουσίαση 
εκπαιδευτικού 

- Αφίσες μαθητών Οι μαθητές 
σχολιάζουν τις 
αφίσες των 
συμμαθητών τους 

3. Προβλήματα 
που 
σχετίζονται με 
τον χρήστη 

- Οι μαθητές 
περιγράφουν σε 
συντομία 
προβλήματα 

Δξτ: 1, 2, 3, 
4, 5, 6  

- Οι μαθητές βλέπουν στο Mahara 
μια εικόνα με κάποιον να 
διατηρεί λανθασμένη στάση 
στον υπολογιστή. Οι μαθητές 

- Ετοιμασία σελίδας 
Mahara  

- Προετοιμασία υλικού 
στο Mahara  

- Σελίδες 
Mahara για τις 
ασκήσεις  

- Ατομική 
εργασία 

- Ομαδική 
εργασία 

- Σχόλιο από κάθε 
μαθητή στο 
Mahara για την 

Εκπαιδευτικός  
Ο εκπαιδευτικός 
σχολιάζει την 
εργασία των 
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Τίτλος 
δραστηριότη-

τας 

Μαθησιακοί στόχοι - 
αποτελέσματα 

Δραστηριότητες  
(μαθητή/εκπαιδευτικού) 

Ρόλος εκπαιδευτικού Εργαλεία  
Μεθοδολογία – 
Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 
μαθησιακά 
προϊόντα 

Αξιολόγηση 

Μαθήματος Δεξιότητες 

που σχετίζονται 
με τον χρήστη, 
συγκεκριμένα: 
φυσικές 
παθήσεις, 
μείωση 
παραγωγικότητ
ας, εθισμός, 
απώλεια 
προσωπικών 
δεδομένων, και 
προτείνουν 
τρόπους 
αντιμετώπισης/
πρόληψης των 
προβλημάτων. 

- Οι μαθητές 
αναφέρουν τον 
ρόλο της 
εργονομίας 
στην πρόληψη 
φυσικών 
παθήσεων και 
άλλων 
προβλημάτων 
του χρήστη και 
παραθέτουν και 
εφαρμόζουν 
πρακτικά 
συγκεκριμένους 
κανόνες. 

καλούνται να διαβάσουν τις 
πληροφορίες από το βιβλίο τους 
για τις  φυσικές παθήσεις που 
σχετίζονται με τη χρήση του 
υπολογιστή και να κάνουν 
σχόλια για τη στάση του ατόμου 
στη φωτογραφία.  

- Οι μαθητές εργάζονται σε 
ομάδες για να παρουσιάσουν σε 
μια σελίδα στο Mahara ένα από 
τα προβλήματα που μπορεί να 
αντιμετωπίσουν οι χρήστες 
(φυσικές παθήσεις λόγω 
λανθασμένης στάσης στον 
υπολογιστή, εθισμός, απώλεια 
προσωπικών δεδομένων). 

- Οι μαθητές κάνουν ένα κουίζ για 
την ενότητα. 

- Καθοδήγηση μαθητών 
στις εργασίες τους  

στάση του ατόμου 
της φωτογραφίας 

- Σελίδες στο 
Mahara για 
προβλήματα που 
μπορεί να 
αντιμετωπίσουν οι 
χρήστες. 

- Συμπληρωμένο 
quiz για την 
ενότητα.  

μαθητών 
προφορικά. 
Οι μαθητές κάνουν 
ένα κουίζ για τις 
γνώσεις που 
αποκόμισαν στην 
ενότητα. 
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Τίτλος 
δραστηριότη-

τας 

Μαθησιακοί στόχοι - 
αποτελέσματα 

Δραστηριότητες  
(μαθητή/εκπαιδευτικού) 

Ρόλος εκπαιδευτικού Εργαλεία  
Μεθοδολογία – 
Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 
μαθησιακά 
προϊόντα 

Αξιολόγηση 

Μαθήματος Δεξιότητες 

4. Συμπλήρωση 
ημερολογίου 
μάθησης και 
δημιουργία 
ePortfolio 

 Δξτ: 3, 6 - Οι μαθητές συμπληρώνουν το 
ημερολόγιο μάθησης. 

- Οι μαθητές δημιουργούν το 
ePortfolio τους για την ενότητα.  

- Συμπληρώνουν εργαλείο αυτό-
αξιολόγησης για τις δεξιότητες 
τους (πληροφοριακού 
γραμματισμού) στο ePortfolio.  

- Δίνει οδηγίες και 
καθοδηγεί τους 
μαθητές. 

- Mahara  - Ατομική 
εργασία 

- Ημερολόγιο 
μάθησης για κάθε 
μαθητή 

- ePortfolio για κάθε 
μαθητή 

Εκπαιδευτικός 
Σχολιάζει τις 
εργασίες των 
μαθητών όσο 
δουλεύουν 
Αυτό-αξιολόγηση 
μαθητών 
Οι μαθητές 
συμπληρώνουν το 
εργαλείο αυτό-
αξιολόγησης για τις 
δεξιότητές του 
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Μάθημα στο Mahara – Screenshots  
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Δειγματικό ePortfolio  
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