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1. Δημιουργία και εμπλουτισμός wiki 
 

Δημιουργία ιστοσελίδας wiki : https://hlectrotexnia.wikispaces.com  

      με θέμα :  Ηλεκτροτεχνία  

Το παραπάνω wiki που έγινε με αφορμή τη συμμετοχή μας στην επιμόρφωση 

Β’επιπέδου στους Η/Υ και με τη συμβολή του εκπαιδευτή μας Σάββα Οβαδία, έχει 

σκοπό αρχικά να μας εντάξει σε ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία Web 2.0 με 

δυναμικά εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά. Έτσι αναπτύσσεται η μεταξύ μας 

συνεργασία, αναλαμβάνουμε ενεργό ρόλο στην εκπαιδευτική μας μάθηση, 

μαθαίνουμε να ερευνούμε και να προσεγγίζουμε κριτικά μια πληροφορία με 

απώτερο σκοπό να μάθουμε να εργαζόμαστε ομαδικά και συνεργατικά 

αναπτύσσοντας έτσι ικανότητες διαχείρισης των διαφόρων προβλημάτων που 

πιθανόν να προκύψουν.  

Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε κι’ εμείς να μεταδώσουμε την ανάλογη 

εμπειρία στους δικούς μας μαθητές έτσι ώστε και οι ίδιοι να αναλαμβάνουν ενεργό 

ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία.  
1.1. Αξιοποίηση της wiki_electrotexnias στην τάξη  

Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις παρακάτω δυνατότητες του wiki: 

Ιστορικό  
τροποποιήσεων 

Προσθήκη ατόμων/ 
χρηστών 

Ρυθμίσεις: 
Μορφή wiki 
Δικαιώματα χρήσης 

Αναζήτηση μέσα 
στο  wiki 

Προσθήκη σελίδων 
wiki και φακέλων 

Διάρθρωση 
σελίδων στο wiki 

Προσθήκη σχολίων 

Επεξεργασία 

Σχόλια 

Ενημερώσεις 
αλλαγών 

Περιεχόμενο της 
σελίδας wiki 

https://hlectrotexnia.wikispaces.com/
https://hlectrotexnia.wikispaces.com/
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1.2. Τρόποι Εκπαιδευτικής αξιοποίησης της Πλατφόρμας Wiki 

 

Οι σελίδες του αριστερού πλαισίου προσφέρουν την δυνατότητα  αναζήτησης 

πληροφοριών σε εργασίες που ανατίθενται στους μαθητές . Επίσης μπορούν να 

προσθέσουν σελίδες με την έγκριση του διαχειριστή(εκπαιδευτικός).  

Υπάρχει η δυνατότητα στους μαθητές να επιλέξουν τα Διαδραστικά Βιβλία στην 

σελίδα «ΒΙΒΛΙΑ» 

 

Για το πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα της Ηλεκτροτεχνίας 2 δίνεται η 

δυνατότητα στους μαθητές μέσω της σελίδας «ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ». Να ενημερωθούν και να επιλύσουν τα θέματα των πανελλαδικών 

εξετάσεων των τελευταίων ετών.   
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Οι Τρόποι Εκπαιδευτικής αξιοποίησης της Πλατφόρμας Wiki: 

 Συνεργατική συγγραφή κειμένων, ή διαδικτυακού περιεχομένου 

(δημιουργία βιβλίων, εργασιών) 

 Ομαδικά έργα μαθητευόμενων (χώρος συντονισμού και συνεργασίας 

ομάδων) 

 Ετερο-αξιολόγηση (ανέβασμα εργασιών και σχολιασμός – αξιολόγηση 

από συνεργάτες-συμμαθητές)  

Μπορούν να υλοποιηθούν από τους μαθητές την σελίδα «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ>>, 

όπως παρουσιάζεται και στη παρακάτω εικόνα. 

 

 Διαμοιρασμός εργασιών (ανέβασμα, διαμοιρασμός και σχολιασμός εργασιών) 

 Ανταλλαγή απόψεων, καταιγισμός ιδεών, συζήτηση (ασύγχρονη επικοινωνία και 

διαμοιρασμός-σύνθεση ιδεών) επιτυγχάνεται με την δυνατότητα που υπάρχει 

σε κάθε σελίδα να υπάρχει η προσθήκη σχολίων.  

 

 

 

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα ομαδικών συζητήσεων μέσω του CHAT_Electrotexnias 

 

 

 

 

 

https://hlectrotexnia.wikispaces.com/CHAT_Electrotexnias
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 Συνεργατική συλλογή υλικού (συγκέντρωση και διαμοιρασμός συνδέσμων προς 

pdf, βίντεο, άρθρα κτλ. που αφορούν ένα συγκεκριμένο θέμα). Ο συγκεκριμένος 

τρόπος Εκπαιδευτικής αξιοποίησης επιτυγχάνεται παράδειγμα στην σελίδα 

«ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 1», όπως παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

Οι μαθητές με την δυνατότητα του βίντεο ερμηνεύουν έννοιες  και με την βοήθεια 

των εκπαιδευτικών προσομοιώσεων μπορούν να καταλάβουν καλύτερα ένα 

πραγματικό σύστημα, μια διεργασία ή ένα φαινόμενο. 

 

 Η αποτελεσματικότητα των εικονικών εργαστηριακών περιβαλλόντων 

εξετάζεται ως προς τη δυνατότητα υποστήριξης διδασκαλιών που μπορούν α) 

να επιφέρουν σημαντική εννοιολογική βελτίωση των μαθητών σε απλά αλλά και 

σύνθετα προβλήματα ηλεκτρικών κυκλωμάτων, β) να βελτιώσουν σημαντικά την 

ικανότητα των μαθητών να μετασχηματίζουν ηλεκτρικά κυκλώματα από μία 

μορφή σε άλλη και γ) να οδηγήσουν στην απόκτηση εκ μέρους των μαθητών 

δεξιοτήτων σχεδίασης και υλοποίησης πειραματικών διαδικασιών με ηλεκτρικά 

κυκλώματα.  

Μέσα από την επισκόπηση προκύπτουν επιθυμητά χαρακτηριστικά και παροχές των 

εικονικών εργαστηριακών περιβαλλόντων, τα οποία σε συνδυασμό με τα 

χαρακτηριστικά της διδασκαλίας, καθιστούν τα εικονικά εργαστήρια 

αποτελεσματικότερα διδακτικά εργαλεία ανάλογα με τους ειδικότερους 

διδακτικούς στόχους. 

Στην  Πλατφόρμα wiki_electrotexnias   ο τρόπος της Εκπαιδευτικής αξιοποίησης των 

εικονικών εργαστηριακών περιβαλλόντων καλύπτεται από την παρακάτω σελίδα «ΕΙΚΟΝΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ». Οι μαθητές μπορούν να κατασκευάσουν ηλεκτρικά κυκλώματα και να 

πάρουν μετρήσεις όπως σε ένα πραγματικό εργαστήριο. 

https://hlectrotexnia.wikispaces.com/
https://hlectrotexnia.wikispaces.com/%CE%95%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F+%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%9F
https://hlectrotexnia.wikispaces.com/%CE%95%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F+%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%9F
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 Το Quiz είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο και 

εύχρηστο εργαλείο αξιολόγησης των 

μαθητών σε πραγματικό χρόνο. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε όλα τα γνωστικά 

αντικείμενα δίνοντας κίνητρο στους μαθητές 

να προσέχουν και να μελετούν περισσότερο 

ώστε να πετύχουν καλό σκορ. Αποτυπώνεται 

στην σελίδα «QUIZ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hlectrotexnia.wikispaces.com/QUIZ+%CE%97%CE%9B%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%A3
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2. Δημιουργία και εμπλουτισμό: εννοιολογικού χάρτη 
 

Ο  εννοιολογικός χάρτης αποτελεί µια γραφική αναπαράσταση εννοιών, όπου 

κόµβοι αντιπροσωπεύουν τις έννοιες και συνδέσεις τις σχέσεις µεταξύ των εννοιών. 

Οι συνδέσεις µεταξύ των εννοιών γίνονται µε τόξα ή γραµµές και µπορεί να είναι 

µονόδροµες, αµφίδροµες ή µη κατευθυντικές. Οι έννοιες και µερικές φορές και οι 

συνδέσεις προσδιορίζονται (ονοµάζονται). Ο χάρτης που κατασκευάστηκε είναι 

προϊόν μαθητών και εκπαιδευτικού στα πλαίσια project της A Λυκείου ΕΠΑ.Λ. 

Κεντρικές έννοιες αποτελούν το ηλεκτρικό ρεύμα και το ηλεκτρικό κύκλωμα. 

Προσπαθεί να συνδέσει δυσνόητες έννοιες και να βοηθήσει στη κατανόηση αυτών 

πλέκοντας τες με στοιχεία της καθημερινότητάς μας. 

 

Η νοητική χαρτογράφηση είναι µια δηµοφιλής τεχνική και βοηθά  στους 

ανθρώπους να µην κρατούν γραµµικές σηµειώσεις γράφοντας λέξη προς λέξη αυτά 

που ακούν ή διαβάζουν, γιατί ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί µε αυτό τον τρόπο. Οι 

πληροφορίες αποθηκεύονται στους δενδρίτες του εγκεφάλου, σαν πρότυπα, 

συνδέσεις και συνειρµοί. Ένας νοητικός χάρτης αποτελείται από µια κεντρική λέξη ή 

µια έννοια. Γύρω από την κεντρική λέξη υπάρχουν  κύριες ιδέες που αφορούν 

εκείνη την λέξη κ.ο.κ  

Η διαφορά µεταξύ εννοιολογικής χαρτογράφησης και νοητικής 

χαρτογράφησης, είναι ότι ένας νοητικός χάρτης έχει µόνο µια κύρια έννοια, ενώ 

ένας εννοιολογικός χάρτης µπορεί να έχει αρκετές. Έτσι ένας νοητικός χάρτης 

µπορεί να παρασταθεί ως αστέρι ή δέντρο, ενώ ένας χάρτης εννοιών αναπαρίσταται 

µε µορφή δικτύων (Lanzing, 1996). 
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Οι Loftus και Collins (1975) πρότειναν το µοντέλο "spreading activation". 

Πρόκειται για ένα µοντέλο µνήµης που χρησιμοποιεί µεταφορικά τον τρόπο 

απεικόνισης οδικών χαρτών για να παραστήσει πώς η µνήµη οργανώνεται - οι 

έννοιες στη µνήµη είναι όπως οι πόλεις σε έναν οδικό χάρτη ("κόµβοι "), ενώ η 

προοπτική της συσχέτισής τους αντιπροσωπεύεται από την απόσταση µεταξύ των 

πόλεων ("συνδέσεις").Το πρότυπο , επεκτείνεται από τον Anderson (1976), και 

αποδεικνύεται χρήσιµο στην κατανόηση και εκµάθηση και κατανόηση "νέων 

σύνθετων εννοιών" στην εκπαίδευση (Novak,1990). 

 

2.1. ∆ιδακτική αξιοποίηση και αποτελέσματα για το μαθητή 

 

• Ενεργητική- Αποτελεσµατική µάθηση: Η δόµηση της γνώσης απεικονίζεται 
στους χάρτες εννοιών όπου περιγράφονται οπτικά οι σχέσεις µεταξύ των 
ιδεών και δίνει τη δυνατότητα µιας γενικής, ολικής θεώρησης αλλά και της 
επιλεκτικής εστίασης µιας γνωστικής περιοχής. Έτσι οι µαθητές οργανώνουν 
τη σκέψη τους γύρω από µια γνωστική περιοχή, λειτουργώντας σε όλα τα 
επίπεδα της πυραµίδας του Bloom (1956), (γνώση, κατανόηση, εφαρµογή, 
ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση). 
 

• Εργαλείο δηµιουργικής σκέψης (αποκλίνουσα σκέψη). Συµµετέχοντας σε 
ένα καταιγισµό ιδεών και τοποθετώντας τις ιδέες τους στο χαρτί χωρίς 
κριτική σύµφωνα µε τα κριτήρια του brainstorming (Osborn, 1948, Dunn, 
1981), οι ιδέες γίνονται σαφέστερες και το µυαλό πιο ελεύθερο για να 
συλλάβει νέες ιδέες. Αυτές οι νέες ιδέες µπορεί να συνδεθούν µε τις 
υπάρχουσες και να προκαλέσουν νέες συνδέσεις που θα οδηγήσουν και σε 
άλλες ιδέες. 

 

• Εργαλείο ανάπτυξης και καλλιέργειας κριτικής σκέψης: Χρησιµοποιώντας 
εννοιολογικούς χάρτες οι µαθητές-τριες οξύνουν τις δεξιότητες εξαγωγής 
συµπερασµάτων και κριτικής θεώρησης αυτών και αποφεύγουν την 
απόκτηση και τη συσσώρευση άχρηστων γνώσεων. (Hannafin,1992). 

 

• Εργαλείο µεταγνώσης: Οι Jonassen & Grabowski (1993, σελ. 433) 
υποστηρίζουν ότι ο τρόπος οικοδόμησης της γνώσης μπορεί 
να µελετηθεί ως χωριστός τύπος γνώσης, γιατί µας παρέχει τη θεµελιώδη 
βάση και περιγράφει πώς η προγενέστερη γνώση διασυνδέεται και 
αναπτύσσεται ή µετασχηµατίζεται. Οι εννοιολογικοί χάρτες βοηθούν τους 
εκπαιδευόµενους µε το "να µαθαίνουν πώς να µαθαίνουν", να αποκτούν 
δηλαδή επίγνωση των διαδικασιών µάθησης, δίνοντάς τους επιπλέον τη 
δυνατότητα να παρατηρούν τις αλλαγές που υπόκειται η γνωστική αυτή 
δόµηση µέσα στο χρόνο (Symington & Novak, 1982). 

 

•  Ενίσχυση οµαδοσυνεργατικής µάθησης: Ένας χάρτης εννοιών που 
κατασκευάζεται από µια ο µάδα παιδιών αντιπροσωπεύει τις ιδέες της 
οµάδας. Σ' αυτή την περίπτωση ο εννοιολογικός χάρτης αποτελεί ένα 
επικοινωνιακό εργαλείο µεταξύ των µελών της οµάδας που πρέπει να 
εκφράσουν και να διαπραγµατευτούν τις ιδέες τους και να συµφωνήσουν σε 
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µια κοινή δοµή των εννοιών και των µεταξύ των συνδέσεων στο χάρτη. Οι 
εννοιολογικοί χάρτες αποτελούν εργαλεία διαπραγµάτευσης νοήµατος 
(tools for negotiating meaning) (Novak & Gowin, 1997). Έτσι ενισχύεται η 
αλληλεπίδραση µεταξύ των µελών της οµάδας κι ενδυναµώνεται η µάθηση 
(Ματσαγγούρας, 2000). 
 

• Επίλυση προβληµάτων: Η χαρτογράφηση εννοιών µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για να ενισχύσει και να εµπλουτίσει τις φάσεις της µεθόδου 
επίλυσης προβλήµατος (problem-solving), µε παραγωγή εναλλακτικών 
λύσεων και επιλογών. 
 

 

2.2. ∆ιδακτική αξιοποίηση και αποτελέσματα για το εκπαιδευτικό  

 

• Μέσο οργάνωσης και παρουσίασης του µαθήµατος στην τάξη (Anderson-
Inman & Zeitz ,1993). Ο εκπαιδευτικός µπορεί να οργανώσει το υλικό των 
µαθηµάτων και να παρουσιάσει σύνθετες επιστηµονικές έννοιες µε 
περισσότερη αποτελεσµατικότητα και αξιοπιστία, χρησιµοποιώντας 
εννοιολογικούς χάρτες. 

 

• ∆ιαγνωστικό εργαλείο για την ανίχνευση και αναπαράσταση των 
πρότερων γνώσεων Μέσα από τους εννοιολογικούς χάρτες που σχεδιάζουν 
οι µαθητές ο εκπαιδευτικός µπορεί να διακρίνει τις ερµηνείες ή τις 
παρερµηνείες , που εµποδίζουν την αναδόµηση των πρότερων γνώσεων 
(Βοσνιάδου, 1994) έτσι μπορεί  να προσαρµόσει τις διδακτικές τακτικές του 
για να διευκολύνει την απόκτηση της νέας γνώσης (McClure, Sonak, & Suen, 
1999).  

 
Επιπρόσθετα η πολυδιάστατη γραφική αναπαράσταση των ιδεών και των 

µεταξύ των σχέσεων, αποτελεί µια "σκαλα" για την ενσωµάτωση της νέας γνώσης 
(Spoehr,1994). 
 
 


