
ΕΠΛ 002.1:  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ  
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Για Εκπαιδευτικούς 



Στόχοι 

 Να εξετάσουμε γιατί η Πληροφορική είναι χρήσιμη στη 
διδασκαλία. 

 Να μάθουμε πώς χρησιμοποιείται η Πληροφορική 
στην προδημοτική εκπαίδευση. 

 Να εξηγήσουμε γιατί οι θεωρητικές βασικές γνώσεις 
της Πληροφορικής είναι χρήσιμες για ένα 
εκπαιδευτικό. 
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 Η τεχνολογία (στις διάφορες της μορφές) έχει καταστεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας.  
 
 
 
 
 
 
 

 Είναι φυσικό συνεπακόλουθο το ότι η τεχνολογία, και 
ειδικότερα ο τομέας της Πληροφορικής, έχει διεισδύσει στην 
εκπαίδευση και αυξανόμενα αντικαθιστά παραδοσιακές 
μεθόδους εκμάθησης. 

Χρήση Πληροφορικής στην Επιστήμη της Αγωγής 
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 Η εξατομίκευση του τρόπου μάθησης μέσω των διαφόρων 
πληροφοριακών συστημάτων προσφέρει: 

 Αυτονομία στους μαθητές 
 Μεγαλύτερη αποδοτικότητα στον τρόπο διδασκαλίας  

 
 

 Τα πληροφοριακά συστήματα στη σημερινή τους μορφή 
μπορούν να αποθηκεύσουν και να παρουσιάσουν ένα μεγάλο 
εύρος πληροφοριών σε διάφορες μορφές. Ενδεικτικά:  

 Κείμενα (με εναλλαγή χρωμάτων, γραμματοσειράς και μεγέθους) 
 Εικόνες 
 Ηχητική περιγραφή 
 Κινούμενα σχέδια 
 Συνδυασμός όλων των προαναφερθέντων 
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Χρήση Πληροφορικής στην Επιστήμη της Αγωγής 



 Παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας διαδραστικών 
εφαρμογών: 

 π.χ. WISE   http://wise.berkeley.edu/ 
 
 

 

Χρήση Πληροφορικής στην Επιστήμη της Αγωγής 
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 Χρήση πολυμέσων στην διδασκαλία: 
 Ομαδοκεντρική παρουσίαση 
 Εξατομικευμένη επεξήγηση 

 

Χρήση Πληροφορικής στην Επιστήμη της Αγωγής 
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 Πολλαπλά εργαλεία διαχείρισης, συνεχής παρακολούθηση, 
βαθμολόγησης και άμεσης αξιολόγησης. 

 

Χρήση Πληροφορικής στην Επιστήμη της Αγωγής 
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 Το Διαδίκτυο προσφέρει άμεση, έμμεση και στις πλείστες 
περιπτώσεις έγκυρη ενημέρωση, με την μεγαλύτερη ποικιλία 
θεμάτων και απεριόριστη ποσότητα πληροφοριών σε κάθε 
θέμα. 

 

Χρήση Πληροφορικής στην Επιστήμη της Αγωγής 
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 Προσοχή: Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη είναι ακόμη 
ανύπαρκτη, τα πληροφοριακά συστήματα εξακολουθούν στις 
μέρες μας να είναι απρόσωπα! 

 Επιβάλετε η ύψιστη προσοχή από το διδακτικό προσωπικό 
 Επιβάλετε ο συνεχής και ενδελεχής έλεγχος της ροής των 

πληροφοριών 
 

 Επικοινωνία: 
 Αν και υπάρχουν τεχνολογίες αιχμής (π.χ. τηλεδιάσκεψη, 

διαδραστικά πολυμέσα κ.τ.λ.) που προσφέρουν κάποια μορφή 
επικοινωνίας 

 Η προσωπική επαφή και ο ρόλος του διδακτικού προσωπικού στην 
καλλιέργεια του ατόμου πέρα από την διανοητική του πλευρά είναι 
αναγκαία 
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 Όταν γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο με τον 
οποίο μια μηχανή είναι δομημένη, τότε μπορούμε να την 
χρησιμοποιούμε καλύτερα και πιο αποτελεσματικά.  
 

 Ο εκπαιδευτικός αποκτάει γνώση των δυνατοτήτων των 
υπολογιστικών συσκευών 

 

 

 
 

 Ακόμη κι όταν ένα θέμα Πληροφορικής φαίνεται να είναι 
χαμηλής πρακτικής αξίας, μπορεί να είναι απαραίτητο για την 
κατανόηση άλλων εννοιών και λειτουργιών που είναι 
εξαιρετικά χρήσιμες. 
 

Γιατί μαθαίνουμε θεωρία Πληροφορικής? 
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 Γνώση στον τομέα της Πληροφορικής καλλιεργεί κριτική 
σκέψης για τους διάφορους κινδύνους που εμπεριέχονται στη 
χρήση νέων πληροφορικών συστημάτων (π.χ. εφαρμογές 
κοινωνικής δικτύωσης) 
 

 Ειδικότερα για έναν εκπαιδευτικό, η καλή γνώση των βασικών 
αρχών της Πληροφορικής βοηθάει: 

 Στην κατανόηση της λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων έτσι 
ώστε να μπορεί ο εκπαιδευτικός να προσφέρει διάχυση γνώσης 

 Στην χρήση πληροφοριακών συστημάτων για τις καθημερινές 
ανάγκες διαχείρισης. 

 Στην δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών στην εκμάθηση 
 π.χ. itunes U : http://itunes.apple.com/us/app/itunes-u/id490217893?mt=8 
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 Όσο περισσότερες γνώσεις κατέχετε για την Πληροφορική 
τόσο ευκολότερα θα μπορείτε να εντάξετε καινούργιες 
μεθόδους εκμάθησης και να κεντρίσετε το ενδιαφέρον των 
μαθητών. 
 

 Με σωστές βάσεις στον τομέα της Πληροφορικής θα μπορείτε 
να εξετάσετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των 
διάφορων εφαρμογών εκμάθησης. 
 

 Οι γνώσεις που σας παρέχονται είναι επιλεγμένες ώστε να 
αποκτήσετε σωστές βάσεις και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 
πληροφοριών. 

Στην Πράξη 
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Ερωτήσεις 
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