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κυρίως το γνωστικό αντικείμενο της γλώσσας) πρέπει να έχουν τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Κείμενα για μετασχηματισμό (κείμενα με ορθογραφικά και συντακτικά 
λάθη, παραλείψεις ή επαναλήψεις λέξεων).  

Κείμενα για μελέτη (κείμενα τα οποία πρέπει να αναδημιουργηθούν, 
αναλυθούν ή να γίνουν περιλήψεις). 

Σύνταξη κειμένων (δημιουργία νέων κειμένων, αναζήτηση και 
ενσωμάτωση υπαρχόντων κειμένων, μορφοποίηση, προσθήκη εικόνων 
και γραφικών, δημιουργική έκφραση). 

Χρήση των επεξεργαστών κειμένων για τη σχεδίαση, σύνθεση και 
δημιουργία πολυτροπικών εγγράφων (κείμενα, εικόνες, ήχοι, βίντεο) 
κάτω από το πρίσμα της παιδαγωγικής Freinet (χρήση του υπολογιστή 
ως σχολικού τυπογραφείου για την υλοποίηση σύνθετων σχεδίων 
εργασίας).   

 

2.3. Το λογισμικό παρουσίασης (1 ώρα) 
 
Στόχος της ενότητας 
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να χρησιμοποιούν ένα λογισμικό παρουσίασης 
για επεξεργασία, αναπαράσταση και επικοινωνία πολυτροπικών 
πληροφοριών (κείμενο, εικόνα, ήχος, βίντεο). Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί 
πρέπει να μπορούν να εφαρμόζουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες με 
λογισμικό παρουσίασης τόσο στο πλαίσιο πρακτικών οπτικού 
γραμματισμού όσο και εγκάρσια στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα 
(ανάπτυξη δημιουργικότητας στην πρώτη σχολική ηλικία, γλώσσα, 
κλπ.).   

 

Αναλυτική περιγραφή  
Ένα λογισμικό παρουσίασης (π.χ. Microsoft PowerPoint ή OpenOffice 
Impress) επιτρέπει να προετοιμάσουμε και να παρουσιάσουμε έγγραφα, 
γνωστά ως «προβολές παρουσίασης», τα οποία μπορεί να 
περιλαμβάνουν κείμενα, εικόνες, βίντεο και ήχο. Πρόκειται για εργαλεία, 
αρκετά απλά ως προς τη χρήση, που επιτρέπουν να διαμορφώσουμε 
γρήγορα πολυμεσικές (με χρήση πολλαπλών μορφών πληροφορίας) ή 
και υπερμεσικές (με χρήση κόμβων και υπερσυνδέσμων) παρουσιάσεις 
(οι έννοιες των πολυμέσων και των υπερμέσων αναλύονται σε επόμενη 
ενότητα). Δεδομένης της ευκολίας χειρισμού και εκμάθησής τους, αυτά 
τα εργαλεία χρησιμοποιούνται ευρέως για προφορικές παρουσιάσεις 
απευθυνόμενες σε μια τάξη ή γενικότερα σε ένα ακροατήριο. Η χρήση 
τους είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στο πανεπιστημιακό επίπεδο για την 
υποστήριξη διαφόρων μαθημάτων, στο πλαίσιο επομένως μιας 
παιδαγωγικής μετάδοσης της γνώσης. Σταδιακά, η χρήση των 
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λογισμικών παρουσίασης κερδίζει έδαφος και στις χαμηλότερες 
βαθμίδες της εκπαίδευσης αφού είναι ο πιο εύκολος τρόπος να 
χρησιμοποιηθεί ο υπολογιστής στην τάξη: ένας βιντεοπροβολέας και 
ένας υπολογιστής επιτρέπουν στον εκπαιδευτικό να οργανώσει και να 
παρουσιάσει τις πληροφορίες που σχετίζονται με το μάθημά του.  

Ορισμένες πρόσφατες έρευνες παρέχουν ενδιαφέρουσες ενδείξεις 
σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εργαλείων παρουσίασης. Από 
μια γενική σκοπιά, μπορούμε να θεωρήσουμε πως τα λογισμικά 
παρουσίασης έχουν μια θετική επίδραση στην εκπαίδευση, κυρίως όσον 
αφορά το ενδιαφέρον ή το κίνητρο που αναπτύσσεται στην τάξη αλλά 
και της βελτίωσης των σχολικών αποτελεσμάτων. Ορισμένες έρευνες 
έχουν επίσης δείξει πως η χρήση των λογισμικών παρουσίασης ευνοεί 
την παρουσία των μαθητών στην τάξη, τη μείωση των ενοχλητικών 
συμπεριφορών και μια θετικότερη στάση του εκπαιδευτικού. 

Τα λογισμικά παρουσίασης μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν 
σύμφωνα με μια εποικοδομηστική προσέγγιση, κυρίως αν αφεθούν στη 
διάθεση των μαθητών για την κατασκευή πολυμεσικών παρουσιάσεων. 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
βοηθήσει τους μαθητές να οργανώσουν πληροφορίες και να 
οικοδομήσουν γνώσεις. Επιπλέον, η δημιουργία από τους μαθητές μιας 
παρουσίασης όσον αφορά ένα συγκεκριμένο θέμα του αναλυτικού 
προγράμματος μας επιτρέπει να έχουμε άμεση πρόσβαση στις 
αντιλήψεις και τις αναπαραστάσεις τους σχετικά με αυτό το θέμα, 
κατανοούμε συνεπώς τι ξέρουν και τι δεν ξέρουν σχετικά με αυτό.  

Συνεπώς, τα λογισμικά παρουσίασης μπορούν να θεωρηθούν ως απλά 
συστήματα για δημιουργία πολυμεσικών και υπερμεσικών εφαρμογών. 
Τα συστήματα αυτά (συστήματα ανάπτυξης εφαρμογών υπερμέσων) 
περιέχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικούς τρόπους χρήσης: τον τρόπο 
συγγραφέα όπου μπορούμε να δημιουργήσουμε τις δικές μας 
εφαρμογές υπερμέσων και τον τρόπο τελικού χρήστη μέσα στον οποίο 
δεν υπάρχει παρά μόνο μια δυνατότητα, εκείνη της πλοήγησης. 
Προφανώς, οι απαιτούμενες γνωστικές ικανότητες που σχετίζονται με 
τους δύο αυτούς τρόπους χρήσης είναι πολύ διαφορετικές.  

Όταν ένας μαθητής «διαβάζει» μια έτοιμη παρουσίαση είναι απλός 
«καταναλωτής» πληροφοριών που έχει ετοιμάσει για αυτόν ο 
εκπαιδευτικός. Αντίθετα, όταν ένας μαθητής δημιουργεί ένα υπερμέσο 
αναπτύσσει ικανότητες διαχείρισης έργου, δεξιότητες οργάνωσης και 
σχεδιασμού, δεξιότητες έρευνας, δεξιότητες συλλογισμού και δεξιότητες 
παρουσίασης. Στο πλαίσιο αυτό, τα υπερμέσα συνιστούν ισχυρά 
γνωστικά εργαλεία στη διάθεση του μαθητή για την ενίσχυση και των 
ανάπτυξη των γνωστικών δομών του.  

Πρέπει να τονισθεί επίσης ότι η δημιουργία εκπαιδευτικών συστημάτων 
υπερμέσων ενθαρρύνει τη χρήση πολλαπλών τρόπων αναπαράστασης 
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(με εικόνες, ήχους, κίνηση και βίντεο) σε αντίθεση με την παραδοσιακή 
εκπαίδευση που χαρακτηρίζεται από το λογοκεντρισμό και την έμφαση 
που προσδίδει στο γραπτό και τον προφορικό λόγο.  

 

2.4. Το λογιστικό φύλλο (1 ώρα) 
 
Στόχος της ενότητας 
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να χρησιμοποιούν ένα λογισμικό για 
υπολογιστικά φύλλα για επεξεργασία, αναπαράσταση και επικοινωνία 
αριθμητικών (η γενικότερα ποσοτικών) δεδομένων. Ειδικότερα οι 
εκπαιδευτικοί πρέπει να μπορούν να εφαρμόζουν εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες με λογισμικό λογιστικού φύλλου στο πλαίσιο των 
μαθηματικών (για μαθηματική μοντελοποίηση), της μελέτης 
περιβάλλοντος και των φυσικών επιστημών (ως εργαλείο 
αναπαράστασης και μοντελοποίησης δεδομένων).   

 
Αναλυτική περιγραφή  
Τα υπολογιστικά φύλλα (spreadsheets) ή φύλλα εργασίας είναι 
εφαρμογές λογισμικού που έχουν ως αντικείμενο την οργάνωση, την 
επεξεργασία και την παρουσίαση αριθμητικών, κατά κανόνα, 
δεδομένων. Συνιστούν επομένως ένα σχετικά εύχρηστο τρόπο για 
υπολογιστική μοντελοποίηση δεδομένων και πληροφοριών. Βασικά 
λογισμικά αυτής της κατηγορίας είναι το Microsoft Excel και το 
OpenOffice Calc.  

Ένα υπολογιστικό μοντέλο περιέχει δεδομένα και κανόνες επεξεργασίας. 
Με άλλα λόγια, η χρήση ενός υπολογιστικού φύλλου δίνει έμφαση στον 
τρόπο υπολογισμού και όχι στα ίδια τα δεδομένα. Οι κανόνες 
προσδιορίζουν και ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο το υπολογιστικό 
μοντέλο λειτουργεί. Ο χρήστης του λογιστικού φύλλου μπορεί να 
διατυπώσει υποθέσεις και να τις ελέγξει με τη εισαγωγή δεδομένων ή 
τροποποιώντας τα ήδη υπάρχοντα δεδομένα.  

Τα λογιστικά φύλλα βρίσκουν σημαντικές εφαρμογές που αφορούν 
λογιστική διαχείριση στοιχείων και παρουσίαση με μορφή πινάκων και 
γραφημάτων των στοιχείων αυτών αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
με ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο στο εκπαιδευτικό σύστημα, τόσο 
όσον αφορά τη μαθησιακή διαδικασία όσο και τη διαχείριση του 
σχολείου. 

Τα σύγχρονα λογιστικά φύλλα έχουν ενσωματωμένες πολλές 
συναρτήσεις που χειρίζονται διάφορες μορφές δεδομένων. Ενώ στην 
αρχή δημιουργήθηκαν για τη διεξαγωγή αριθμητικών υπολογισμών σε 
εκτεταμένο πλήθος αριθμητικών στοιχείων, πολύ γρήγορα 




