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Αυτό το έγγραφο  αποτελεί μία από τις 15 ενότητες της «Εργαλειοθήκη ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΣΠΟΡΟΙ»,  η 

Πνευματική Παραγωγή, αρ. 1 του ομώνυμου προγράμματος.  Εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο του 

Βίγκο και πραγματώθηκε με την υποστήριξη όλων των Συνεργατών, με ιδιαίτερη αναφορά στην 

εκπαίδευση πάνω στο περιεχόμενο της εργαλειοθήκης, που επίσης δοκίμασε αυτά τα εργαλεία . Οι 

Ενότητες αναπτύχθηκαν από τον Σεπτέμβριο 2019 μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2020. Η συνακόλουθη 

εκπαίδευση, σε δύο στάδια, διήρκεσε μέχρι τον Ιούνιο 2020:  

1.Εκπαίδευση των εθνικών υπευθύνων (5-6.03.2020) 

2.Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε τοπικό επίπεδο (1.04.2020 – 31.06.2020) 
Πώς να αναφέρετε αυτό το έγγραφο; 

CIES-UVigo, Unit 1 – Webquest: an active methodology supported on the web, Module 5 – Seeds 

for Networking, “Toolkit GREEN S.E.E.D.S.”, Project GREEN S.E.E.D.S. - Synergy and Environment to 

Empower Decentralised Schools, 2020  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5.2 
 

ΔΙΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΝΕΦΟΣ  
 

 

Η Μαρίσα είναι μία έμπειρη δασκάλα δημοτικού σχολείου που έχει σταλεί σε ένα 

αγροτικό σχολείο για αυτό το σχολικό έτος. Σε αυτό, υπάρχουν 25 μαθητές, ηλικίας 

5 έως 12 ετών. Το σχολείο βρίσκεται σε στρατηγική τοποθεσία σε μια ορεινή περιοχή, 

που μοιράζεται τις υπηρεσίες του δήμου με τρία άλλα σχολεία που βρίσκονται σε 

ακτίνα 25 χλμ. Η Μαρίσα ανησυχεί για τα οργανωτικά χαρακτηριστικά της τάξης 

της: λίγες μαθητές και διαφορετικές ηλικίες, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη χρήση 

ενεργών μεθοδολογιών και συνεργατικής μάθησης. Πόσο εύκολο θα ήταν, τόσο 

για τους μαθητές όσο και για αυτήν, εάν οι τάξεις είχαν περισσότερους μαθητές, αν 

ήταν οργανωμένες ανά ηλικία, εάν τα σχολεία ήταν πιο κοντά, ή αν υπήρχαν 

περισσότεροι δάσκαλοι. Είναι αναπόφευκτο ότι η ολοκληρωμένη εκπαίδευση 

απαιτεί ομαδική εργασία και συνεργασία ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας. 
 

 

 

Από την άποψη αυτή,  μπορεί κανείς να 

αναγνωρίσει την αίσθηση της 

απομόνωσης και τη δυσκολία  του να 

φανταστεί κανείς ένα συνεργατικό έργο, 

τόσο από μαθητές όσο και από 

καθηγητές, λόγω της αριθμητικής 

ποικιλίας των μαθητών στο ίδιο επίπεδο. 

Παρόλο που τάξεις  πολλαπλών 

επιπέδων διδασκαλίας έχουν μια σειρά 

από πλεονεκτήματα και μπορούν να 

διδαχθούν χρησιμοποιώντας 

διαφορετικές μεθοδολογίες (όπως 

ορίζεται στην Ενότητα ΙΙ. Σπόροι για 

Διδασκαλία), σε ορισμένες περιπτώσεις 

είναι σημαντικό οι συνεργάτες να είναι 

της ίδιας ηλικίας, να κάνουν τις ίδιες 

μελέτες , και έχουν  τα ίδια ενδιαφέροντα. 

Ταυτόχρονα, η διδασκαλία απαιτεί 

συνεργατική εργασία που στοχεύει 

τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην 

ανάπτυξη διαμορφωτικών προτάσεων 

για τους μαθητές για τους οποίους 

είναι υπεύθυνοι. Οι ευκαιρίες 

συνεργασίας μπορεί να είναι 

διαφορετικής φύσης (διδασκαλία, 

καινοτομία, έρευνα, διαχείριση κ.λπ.) με 

διαφορετικούς επαγγελματίες που 

εμπλέκονται (ειδικοί εκπαιδευτικοί, 

συντονιστές περιοχής ή βαθμού, 

ομάδα διαχείρισης κ.λπ.) και 

ακολουθώντας διαφορετικά μοντέλα, 

ακριβώς όπως ορίζεται στην Ενότητα 

III . Σπόροι για Διαχείριση.  

Όπως λέει ο  Lavié, (2006), τα σχολεία  



 

 

είναι χώροι συνεργατικής εργασίας. 

Δηλαδή το επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού σημαίνει να δουλεύουμε 

σε μια ομάδα, είτε «να παρέχουμε 

στους μαθητές μας ποιοτική 

εκπαίδευση (…), απαιτείται μεταξύ των 

ανθρώπων που διδάσκουμε να 

υπάρχουν και ορισμένες κοινές 

προσεγγίσεις ως επαρκώς συνεπή 

κριτήρια και αρχές δράσης. Αυτά τα 

προαπαιτούμενα δεν είναι δυνατά  

χωρίς επαρκή συντονισμό μέσω της 

συνεργασίας μέσω της ομαδικής 

εργασίας » (Antúnez, 1999: 94)· οι 

πόροι πληροφορικής παρέχουν 

υποστήριξη. Από την άλλη πλευρά, 

σήμερα είναι φυσιολογικό να 

αναγνωρίζουμε τα οφέλη των 

ψηφιακών εργαλείων και δικτύων, τόσο 

από την άποψη της επικοινωνίας  

 

 

 

(εστίαση στο κεφάλαιο  4.3. 

Επικοινωνία μέσω της τεχνολογίας) 

όσο και για την παραγωγικότητα και τη 

συνεργατική εργασία. Αυτά τα 

εργαλεία μπορούν να είναι μια επιλογή 

έτσι ώστε, όπως στην προηγούμενη 

περίπτωση της Marisa, η εργασία σε 

μια ομάδα είναι δυνατή, παρά τη 

γεωγραφική απόσταση.  

Αυτό το κεφάλαιο θα προσπαθήσει να 

σας φέρει πιο κοντά σε μια νέα ιδέα, το 

υπολογιστικό νέφος και τα διαθέσιμα, 

δωρεάν εργαλεία Ιστού, καθὠς όλα 

σας εκθέτουν τη μεθοδολογία της 

ιστοεξερεύνησης , η οποία έχει ήδη 

εξηγηθεί στην ενότητα 

5.1.Ιστοεξερεύνηση : μια ενεργή 

μεθοδολογία που υποστηρίζεται στον 

Ιστό, σε αυτό το έργο, με τίτλο 

Seedεξερεύνηση, η οποία εξηγείται 

παρακάτω:

1. SEEDΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 

Tίτλος: “Στο νέφος”, να διδάξεις και να μάθεις. 

Συγγραφέας: ΣΔΕΕ Πανεπιστήμιο του Βίγκο- Ισπανία   http://webs.uvigo.es/grupocies. 

Γλώσσα: Αγγλική, Ισπανική.  

Περιγραφή: Αυτη η SeedΕξερεύνηση δείχνει εμπειρίες και διαδικτυακούς πόρους που 

επιτρέπουν την εργασία σε ομάδες, τη συνεργασία από απόσταση και την 

παραγωγικότητα, τόσο από μαθητές όσο και από καθηγητές. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

 

         

Εικόνα 1:  Γραφική παράσταση Υπολογιστικού Νέφους (Needpix.com, copyright free) 

Στη σύγχρονη  κοινωνία της 

πληροφορίας και της γνώσης, η 

τεχνολογία πληροφοριών και 

επικοινωνιών είναι το κλειδί για 

εκπαιδευτικές διαδικασίες που 

πραγματοποιούνται τόσο στην τυπική 

όσο και στην άτυπη εκπαίδευση. 

Αντιπροσωπεύουν νέες δυνατότητες 

όσον αφορά τη διδασκαλία και τη 

μάθηση, μια εξατομικευμένη 

εκπαίδευση και ευκαιρίες συνεργασίας 

με ολόκληρη την εκπαιδευτική 

κοινότητα.  

Το Υπολογιστικό Νέφος είναι η 

σύλληψη που χρησιμοποιείται για να 

αναφέρεται σε ένα τεχνολογικό 

σύστημα που καθιστά δυνατή την 

αποθήκευση, την πρόσβαση και τη 

χρήση προγραμμάτων και πόρων 

πληροφορικής που βρίσκονται σε έναν 

χώρο web που είναι επίσης γνωστός 

ως «το σύννεφο». Η σύνδεση στο 

Διαδίκτυο είναι απαραίτητη. Επί του 

παρόντος, υπάρχουν συνδρομητικά 

τεχνολογικά συστήματα , όπως η 

Πλατφόρμα Cloud Computing 

(https://cloud.google.com/) καθώς 

και δωρεάν, αν και η πλειονότητα 

αυτών έχει ορισμένους περιορισμούς 

(για παράδειγμα, όσον αφορά τη 

χωρητικότητα αποθήκευσης ή τον 

αριθμό των θεμάτων σε μια σύνδεση,  

https://www.needpix.com/
https://cloud.google.com/


 

 

 

 

κ.λπ.).Σε αυτή την SeedΕξερεύνηση θα 

δούμε μερικά.Σε εκπαιδευτικό πλαίσιο, 

το cloud computing γίνεται 

μεθοδολογία που επιτρέπει στο χρήστη 

να τεκμηριώνει, να επικοινωνεί, να 

παράγει, να μοιράζεται, να 

συνεργάζεται και να μαθαίνει για  

 

 

 

 

 

διαφορετικούς τύπους περιεχομένου 

(αφηγήσεις, οπτικά, ήχους, 

οπτικοακουστικά, κινούμενα σχέδια και 

άλλα). Με αυτό, η φυσική τοποθεσία (ο 

χώρος όπου βρίσκετε κάποιον) δεν 

είναι πλέον σχετική. Ούτε είναι η ώρα (τη 

στιγμή που συνδέεστε στο «σύννεφο 

για να λύσετε ένα συγκεκριμένο τμήμα 

της ομαδικής εργασίας».  

1.2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 Εξοικείωση με τα διαδικτυακά 

εργαλεία που επιτρέπουν τη 

συνεργασία και την 

παραγωγικότητα σε δίκτυα ποικίλων 
ομάδων 

 Γνώση των εκπαιδευτικών  εμπειριών 

που σχετίζονται με το Διαδίκτυο και 

διαφόρων  ψηφιακών  πόρων που 

ιμπορούν να διευκολύνουν / 

ευνοήσουν την ομαδική εργασία σε 

αγροτικά και / ή διασκορπισμένα 

σχολεία. 
 Ελάττωση της αίσθηση της 

απομόνωσης με την αξιοποίηση 

των ευκαιριών που προσφέρουν  η 

πληροφορική,  η τεχνολογία και οι  

επικοινωνίες.   

 

1.3. ΕΡΓΑ 

ΕΡΓΟ 1. EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ. 

Εξερευνήστε τους πόρους που σας 

ενδιαφέρουν και προσαρμόστε τους 

στις ανάγκες της τάξης σας, που 

διατίθενται στο έργο Cool Tools for 

School (Resource 1). Κάθε θέμα ή 

«πράγμα» θα περιλαμβάνει:  

 Μια εισαγωγή που θα  

Περιγράφει τι είναι αυτό. 

 Μερικές συμβουλές και  

Ιδέες για το πώς μπορούννα 

χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία σε 

σχολικές βιβλιοθήκες, 

εκπαίδευση ή / και για 

προσωπική χρήση. 

 Πόροι προς εξερεύνηση. 

 Μια σύντομη δραστηριότητα 

προς ολοκλήρωση. 

 Κάνετε  μια παρουσίαση 

χρησιμοποιώντας το SlideShare 

(Πόρος 2) στα εργαλεία που 

έχετε χρησιμοποιήσει 

(τουλάχιστον 5 και το πολύ 10) 

Για καθένα από αυτά 

αναφέρετε: 

 Τι είναι το εργαλείο 

 Πού είναι διαθέσιμο 

 Πώς μπορεί να σας βοηθήσει 

στην τάξη σας. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ 2. 

 ΙΣΤΟ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ.  Εξοικειωθείτε με τα 

εργαλεία ιστού (Πόρος 3) που 

επιτρέπουν τη συνεργατική δημιουργία, 

σχολιασμό, αναθεώρηση και  

 

 

 

 

 

 

αποθήκευση εγγράφων ως μέρος της 

διαδικασίας διδασκαλίας-μάθησης.  

Δημιουργήστε ένα wiki στο Wikispaces 

(Πόρος 4) οργανωμένο από τη γνώση 

περιοχή. Για καθένα από αυτά 

προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ειδικό 

περιεχόμενο με διαφορετικά εργαλεία, 

εξηγώντας: 

 Τι είναι  το εργαλείο  

 Πώς μπορεί  να χρησιμοποιηθεί  

σε αυτόν τον γνωστικό τομέα

ΕΡΓΟ 3. 

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΤΟ ΝΕΦΟΣ. Αναλύστε δύο 

εμπειρίες από την εφαρμογή 

υπολογιστικού νέφους στον κόσμο της 

διδασκαλίας: Το έργο Νέφος 

Αγροτικών Σχολείων (Πόρος 5), 

ιδιαίτερα η τελική έκθεση. Αυτό το έργο 

εφαρμόστηκε πειραματικά με τη χρήση 

διαφόρων τύπων τεχνολογίας 

(υπολογιστικό νέφος, ανοιχτό 

λογισμικό και κινητές συσκευές) σε 12 

αγροτικά σχολεία σε 6 διαφορετικές 

χώρες. Το έργο, Δίκτυο σχολείων στο 

νέφος (Πόρος 6) που συνδέει 4 δίκτυα 

αγροτικών σχολείων (CRA) που 

βασίζονται σε 23 σχολεία της Γαλικίας. 

Στη συλλογική τοιχογραφία (Πόρος 7) 

αναφέρετε ποια προϊόντα ή υπηρεσίες 

θα βοηθούσαν το σχολείο σας, γιατί 

και πώς θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν.  

 

ΕΡΓΟ 4. 

 ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ.  Δημιουργήστε έναν 

εννοιολογικό χάρτη (Πόρος 8) που 

αντιπροσωπεύει τις ευκαιρίες και τις 

δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν 

από την εφαρμογή μιας εκπαιδευτικής 

εμπειρίας βασισμένη στο Υπολογιστικό  

 

Νέφος Μπορείτε να τα αναλύσετε μέσω 

τριών οπτικών:  

Tεχνολογία, π.χ.  διαδικτυακά εργαλεία 

και πόροι.  

Παιδαγωγική, π.χ. ποια γνώση 

προσκτήθηκε  και τι  διδάχθηκε.  
Το Προσωπικό, οι δικοί σας 

αναστοχασμοί  και οι απόψεις σας. 



 

 

 

 

 

1.4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

Η διαδικασία που ακολουθεί βασίζεται 

στην ενεργό συμμετοχή και στην 

ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται 

με την αναζήτηση, την επιλογή, την 

ανάλυση και την αξιολόγηση των 

πληροφοριών που παρουσιάζονται 

μέσω των προτεινόμενων πόρων. 

Παρόλο που η εργαλειοθήκη είναι 

ενσωματωμένη σε αυτό το κεφάλαιο  

είναι  φύσει ατομική, η Ιστοεξερεύνηση 

είναι βασικά μια μεθοδολογία για την 

ανάπτυξη ομάδων. Ως εκ τούτου, 

συνιστάται οι δραστηριότητες αυτής 

της SeedΕξερεύνησης  να γίνονται σε 

ομάδες με συμμαθητές. Μπορείτε να 

συνεργαστείτε με καθηγητές από το ίδιο 

σχολείο ή άλλους. Αυτή η 

SeedΕξερεύνηση οργανώνεται γύρω 

από τέσσερις δραστηριότητες που 

πρέπει να ολοκληρωθούν με τη σειρά 

που διατυπώνονται, χρησιμοποιώντας 

τους πόρους που αναφέρονται στο 

τμήμα των πόρων και λαμβάνουν 

υπόψη καθιερωμένα κριτήρια 

αξιολόγησης.  

 

 

1.5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αυτή η SeedΕξερεύνηση  θα 

αξιολογηθεί μετά την ολοκλήρωση των 

δραστηριοτήτων, οι οποίες θα 

αποτελούν το καθένα το 25% του 

βαθμού.  

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Κατανοήστε πώς μπορεί να αναπτυχθεί 

η συνεργασία και η παραγωγικότητα 

μέσω κατάλληλων τεχνολογικών 

πόρων. 

Αντιπαραθέστε  διαφορετικά  

τεχνολογικά  εργαλεία που επιτρέπουν 

την παραγωγικότητα της ομάδας σε 

απόσταση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Αποκτηθείσα  

γνώση 

Αποκτηθείσες 

δεξιότητες  

 

Αποκτηθείσες 

ικανότητες 

 

 

Έννοιες σχετικές με το 

Υπολογιστικό Νέφος  
 

Έννοιες για τη χρήση του 

Νέφους στην τάξη  
 

Πρακτικές εμπειρίες με το 

Υπολογιστικό Νέφος στο 

πεδίο της γνώσης  
 

Tεχνολογικά και 

παιδαγωγικά θέματα 

σχετικά με το Νέφος  

 

 

Χειρισμός λογισμικου 

παρουσίασης  
 

Χειρισμός συνεργατικού 

λογισμικού  
 

Δεξιότητες στην έρευνα, 

στη διαδικασία, στην 

οργάνωση και στην 

ανάλυση της 

πληροφορίας  

 

Ψηφιακή ικανότητα και 

γνώση των μέσων 

ενημέρωσης  
 

Ικανότητα για 

συνεργασία και ομαδική 

εργασία  
 

Ανάλυση και 

ιαναστοχαστική 

ικανότητα  
 

Ικανότητα διαχείρισης 

έργου  

 

 

 

 

 Τα κριτήρια που πρέπει να θυμάστε είναι αυτά που αναφέρονται παρακάτω. 

 

Δραστηριότητα Κριτήρια αξιολόγησης 

1. Δημιουργείστε μία 

SlideShare 

παρουσίαση… 

 

- Το SlideShare χρησιμοποιείται 

- Τουλάχιστον αναφέρονται 5 εργαλεία   

- Αναφέρεται πού είναι διαθέσιμα τα εν λόγω εργαλεία  

- Να εξηγείται πώς το κάθε εργαλείο μπορεί να βοηθήσει 

στην τάξη  

- Η πληροφορία που περιέχεται στην παρουσίαση είναι 

ορθή  

- Η παρουσίαση είναι αισθητικά ευχάριστη σε επαρκή 

βαθμό  

 



2. Δημιουργείστε ένα  

wiki για 

Wikispaces...  

- Χρησιμοποιεί  

- Τα Wikis οργανώνονται από το πεδίο γνώσης  

- Επισημαίνονται τα διαφορετικά εργαλεία ιστού για 

διαφορετικούς τομείς γνώσης  

- Η ύπαρξή του είναι δικαιολογημένη επειδή είναι ένα ειδικό 

εργαλείο ιστού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια 

περιοχή γνώσεων  

3.Δημιουργείστε μία 

συνεργατική 

τοιχογραφία…  

- Στη δημιουργία μιας συνεργατικής τοιχογραφίας 

χρησιμοποιείται  

- Περιγράφει ποια προϊόντα και υπηρεσίες θα 

εξυπηρετήσουν το σχολείο   

- Δικαιολογεί γιατί υπηρετούν το σχολείο  

- Δείχνουν πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 

αυτοί οι πόροι    

4. Δημιουργείστε έναν 

εννοιολογικό  χάρτη… 

- Ένας εννοιολογικός χάρτης δείχνει ευκαιρίες για το 

Υπολογιστικό Νέφος. 

- Οι εννοιολογικοί χάρτες δείχνουν τις δυσκολίες του 

Υπολογιστικού Νέφους  . 

- Αντικατοπτρίζουν μια τεχνολογική άποψη, με αναφορά 

σε πόρους και εργαλεία ιστού. 

- Δείχνουν την παιδαγωγική διάσταση του Υπολογιστικού  

Νέφους  

- Εμπεριέχουν μία προσωπική άποψη και  αναστοχασμό.  
 

 

 

1.6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  

Το υπολογιστικό νέφος είναι μια καλή 

εναλλακτική λύση για ομαδική εργασία 

σε γεωγραφικά απομονωμένα σχολεία, 

βασικά επειδή: 

1. Απαιτεί απλή και κεντρική 

πρόσβαση σε εικονικές 

υπηρεσίες, αρχεία, 

προγράμματα… τη χρήση 

διαδικτυακών εργαλείων σε 

απομακρυσμένες ομάδες. 

2. Επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς 

και τους μαθητές από 

διαφορετικά σχολεία να 

συνεργάζονται και να 

συμβάλλουν στη βελτίωση των 

σχολικών δικτύων.  

3. Προσφέρει στους μαθητές 

ευκαιρίες εκπαίδευσης με βάση 

την τεχνολογία.  

4. Επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς 

να δημιουργήσουν μαθησιακές 

κοινότητες βασισμένες στην 

ψηφιακή τεχνολογία, καθώς και 

να αναπτύξουν διδακτικές 

δεξιότητες και ενεργές 

μεθοδολογίες.  

5. Υποστηρίζει τη μάθηση με βάση 

οποιαδήποτε στιγμή, 

οπουδήποτε, με τη μάθηση να 



είναι μια συνεχής διαδικασία που 

ξεπερνά το σχολικό και φυσικό. 

 

Ωστόσο, παρατηρούμε δύο 

σημαντικές δυσκολίες κατά την 

εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας. 

Πρώτον, πώς να διασφαλίζεται ότι τα 

δεδομένα παραμένουν ιδιωτικά, και 

δεύτερον, η πραγματικότητα ότι τα 

αγροτικά σχολεία, σε πολλές 

περιπτώσεις, χαρακτηρίζονται από το 

ότι είναι απομονωμένα και δεν έχουν 

καλή σύνδεση στο Διαδίκτυο. 

Αυτή η SEEDΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ  περιλαμβάνει 

πόρους ιστού και εμπειρίες χρηστών, 

με βάση το cloud computing, που 

σημαίνει εκμάθηση εργαλείων που 

καθιστούν δυνατή την αποθήκευση, 

την παραγωγικότητα και τη 

συνεργασία. Ελπίζουμε ότι έχοντας 

βιώσει την ολοκλήρωση αυτού του 

SeedΕξερεύνηση έχει χρησιμεύσει για 

να μπορεί να φανταστεί τους άλλους 

και να κατανοήσει τη διαδικασία 

διδασκαλίας-μάθησης που σχετίζεται 

με αυτούς.

1.7. ΠΟΡΟΙ  

Το παρακάτω είναι μια λεπτομερής εξήγηση των πόρων για την επίλυση των έργων 

που έχουν καθοριστεί. 

ΠΟΡΟΣ 1 ΓΙΑ  ΕΠΙΛΥΣΗ  ΕΡΓΟΥ 1 

 

Εργαλεία για το Σχολείο . https://cooltoolsforschool.net/  

Μια ομάδα συστημάτων βιβλιοθηκών σχολείων της Νέας Υόρκης έχει συγκεντρώσει 

πολλές από τις διαδικτυακές υπηρεσίες και τα εργαλεία δικτύωσης που είναι προς το 

παρόν διαθέσιμα και διερευνά πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια ρύθμιση K12.  

 

ΠΟΡΟΣ 2 ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ 1 

SlideShare. https://es.slideshare.net 

Ιστότοπος για μεταφόρτωση και κοινή χρήση, ιδιωτικά ή με το ευρύ κοινό, παρουσιάσεις 

PowerPoint, έγγραφα Word, OpenOffice, PDF, χαρτοφυλάκια. Πρόσφατα προστέθηκε 

μια συνάρτηση που ονομάζεται Zipcasts, η οποία είναι ένα σύστημα συνεδρίων μέσω των 

κοινωνικών μέσων που επιτρέπει στους παρουσιαστές να μεταδίδουν ένα 

οπτικοακουστικό σήμα ενώ δίνουν διαδικτυακές παρουσιάσεις. 

 

 

 

https://cooltoolsforschool.net/
https://es.slideshare.net/


 

 

 

ΠΟΡΟΣ 3 ΓΙΑ  ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ 2 

Εργαλεία για το Σχολείο . https://sites.google.com/view/cool-tools-for-

schools/home 

Αποθήκη δωρεάν διαδικτυακών πόρων που οργανώνονται σε τέσσερα θέματα:  

 Εργαλεία για διδασκαλία και μάθηση, δωρεάν εργαλεία  προς εκπαιδευτική  χρήση  

ταξινομημένα ανά σκοπό. 

 Πόροι για εκπαιδευτικούς και μαθητές , εργαλεία  προς χρήση στην τάξη σας, 

ταξινομημένα ανά θέμα και ενδιαφέροντα. 

  Add ons και επέκταση στην εκπαίδευση  , Google Add Ons and Επεκτάσεις προς 

χρήση στην εκπαίδευση . 

 Ενσωματωμένοι Κώδικες που l Embed Codes to καθιστούν προσωπικό το Site σας 

με τη χρήση HTML. 

 

ΠΟΡΟΣ  4 ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΡΓΟΟΥ 2 

Wikispaces. http://www.wikispaces.com 

Αυτό το λογισμικό προορίζεται για τη δημιουργία και τη διαχείριση wiki, και ταυτόχρονα, 

μιας πλατφόρμας για την αποθήκευσή τους. Οι προσωπικοί λογαριασμοί είναι δωρεάν, 

με όριο αποθήκευσης 2 GB.  

 

ΠΟΡΟΣ 5 ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ 3 

Νέφος Αγροτικών Σχολέιων Rural School Cloud.Τελική έκθεση της  Synthesis. 

https://e-learning.cesga.es/rsc/wp-

content/uploads/sites/5/2015/05/RuralSchoolCloud_handbook_EN.pdf 

Σχέδιο συνεργασίας μεταξύ κέντρων και υποστήριξης της μάθησης με προγράμματα 

και διδασκαλία με επίκεντρο τους μαθητές. Συνδέει 12 αγροτικά σχολεία από 6 

διαφορετικές χώρες: Δανία, Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία, Βόρεια Μακεδονία και Ηνωμένο 

Βασίλειο.  

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/view/cool-tools-for-schools/home
https://sites.google.com/view/cool-tools-for-schools/home
http://www.wikispaces.com/
https://e-learning.cesga.es/rsc/wp-content/uploads/sites/5/2015/05/RuralSchoolCloud_handbook_EN.pdf
https://e-learning.cesga.es/rsc/wp-content/uploads/sites/5/2015/05/RuralSchoolCloud_handbook_EN.pdf


 

 

 

 

ΠΟΡΟΣ 6 ΓΙΑ  ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ  3 

Δίκτυο σχολείων στο νέφος https://e-

learning.cesga.es/escolasnanube/en/proyecto/ 

Αυτό το έργο στοχεύει στη δημιουργία μιας πραγματικής «κοινότητας μάθησης στο 

σύννεφο», όπου συγκεντρώνονται μικρά δίκτυα σχολείων χάρη στην τεχνολογία, για να 

μοιράζονται πόρους, δραστηριότητες, να επικοινωνούν και να μαθαίνουν μαζί σε ένα 

πολύ χρήσιμο περιβάλλον 

 

ΠΟΡΟΣ 7 ΓΙΑΕΠΙΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ  3 

Padlet. https://padlet.com/  

Πρόκειται για έναν συνεργατικό πίνακα ή διαδραστική αφίσα που σας επιτρέπει να 

δημοσιεύετε, να αποθηκεύετε και να μοιράζεστε διαφορετικούς τύπους πόρων. 

ΠΟΡΟΣ  8 ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ 4 

Bubbl.us. https://bubbl.us/ 

Εργαλείο για τη δημιουργία εννοιολογικών χαρτών, οι οποίοι μπορούν να εξαχθούν ως 

εικόνες ή ιστοσελίδες, σε ψηφιακή ή εκτυπωτική μορφή. 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Antúnez, S. (1999). El trabajo en 

equipo de los profesores y profesoras: 

factor de calidad, necesidad y 

problema. El papel de los directivos 

escolares. Revista Educar, 24, 89-110. 

https://ddd.uab.cat/pub/educar/021

1819Xn24/0211819Xn24p89.pdf 

 

Lavié Martínez, J. M. (2006). Academic 

Discourses on School-Based Teacher 

Collaboration: Revisiting the 

Arguments. Educational 

Administration Quarterly, 42(5), 773-

805. 

. 

https://e-learning.cesga.es/escolasnanube/en/proyecto/
https://e-learning.cesga.es/escolasnanube/en/proyecto/
https://padlet.com/
https://bubbl.us/
https://ddd.uab.cat/pub/educar/0211819Xn24/0211819Xn24p89.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/educar/0211819Xn24/0211819Xn24p89.pdf


 

 

 

 

Για περισσότερη γνώση 

ENGLISH  

Rural School Cloud, https://e-

learning.cesga.es/rsc/ 
 

100 digital tools and services that are 

used in colleges and universities to       

underpin education, 

https://www.toptools4learning.com/e

du100/ 
 

Bidwell, N.J., Reitmaier, T., Marsden, G., 

y Hansen, S. (2010, April). Designing 

with mobile digital storytelling in rural 

Africa. In Proceedings of the 

Conference on Human Factors in 

Computing Systems (SIGCHI) (pp. 

1593-1602). New York: ACM. doi 

10.1145/1753326.1753564 
 

 

SPANISH  

Top 100 de las herramientas 2.0 para 

educación, http://goo.gl/h8rLJS 
 

100 herramientas de la web 2.0 para el 

aula, https://goo.gl/29TRNb 
 

Herramientas 2.0, 

http://aula21.net/aulablog21/herrami

entas-2-0/ 
 

Informe síntesis Rural School Cloud 

https://e-learning.cesga.es/rsc/wp-

content/uploads/sites/5/2015/05/Rura

lSchoolCloud_handbook_ES.pdf 
 

Del Moral, M. E., Villalustre, L. y Neira, M. 

R. (2014). Variables asociadas a la 

cultura innovadora con TIC en 

escuelas rurales. Profesorado. Revista 

de Currículo y Formación del 

Profesorado, 18(3), 9-

25……..…………………………... 

https://www.ugr.es/~recfpro/rev183A

RT1.pdf 

Del Moral, M. E., Villalustre, L. y Neira, 

M.R. (2017)…………… 

Competencias comunicativas y 

digitales impulsadas en escuelas 

rurales elaborando digital 

storytelling. Aula Abierta, 45, 15-24. 

https://www.unioviedo.es/reunido/i

ndex.php/AA/article/view/11559 

 

 

 

https://e-learning.cesga.es/rsc/
https://e-learning.cesga.es/rsc/
https://www.toptools4learning.com/edu100/
https://www.toptools4learning.com/edu100/
http://goo.gl/h8rLJS
http://goo.gl/h8rLJS
https://goo.gl/29TRNb
https://goo.gl/29TRNb
http://aula21.net/aulablog21/herramientas-2-0/
http://aula21.net/aulablog21/herramientas-2-0/
http://aula21.net/aulablog21/herramientas-2-0/
http://aula21.net/aulablog21/herramientas-2-0/
https://e-learning.cesga.es/rsc/wp-content/uploads/sites/5/2015/05/RuralSchoolCloud_handbook_ES.pdf
https://e-learning.cesga.es/rsc/wp-content/uploads/sites/5/2015/05/RuralSchoolCloud_handbook_ES.pdf
https://e-learning.cesga.es/rsc/wp-content/uploads/sites/5/2015/05/RuralSchoolCloud_handbook_ES.pdf
https://www.ugr.es/~recfpro/rev183ART1.pdf
https://www.ugr.es/~recfpro/rev183ART1.pdf
https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/AA/article/view/11559
https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/AA/article/view/11559
https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/AA/article/view/11559


 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


