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ΜΔΗΕΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ  

www.epimorfosi.edu.gr  

ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ  ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  

(ρέδηα Μαζήκαηνο, Δθπαηδεπηηθά ελάξηα) 

Η παξνύζα πξόηαζε ππνβάιιεηαη ζύκθσλα κε ηελ ππ. αξηζκ. 3614/08-09-2010  
Πξόζθιεζε θαη ππό ηνπο όξνπο πνπ αλαθέξνληαη εθεί. 

1) ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ 

1.1 Σίηινο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο 

«ΑΝΑΕΖΣΩ – ΒΡΗΚΩ – ΔΠΗΛΤΩ θαη ΑΠΑΝΣΩ» ζην δηαδηθηπαθό παηρλίδη ηνπ ΛΤΗΑ 

1.2 Γεκηνπξγόο/-νη 

Ολνκαηεπώλπκν: Γηάλλεο Κσηζάλεο, Οηθνλόκνπ Βαζίιεο, Δπγελία Δμάξρνπ, Βνύια 
Γθόθα 
 
Παηξώλπκν: Κσλζηαληίλνο 
 
Ηδηόηεηα:   Δθπαηδεπηηθόο         ρνιηθόο ύκβνπινο        ηέιερνο  Γηνίθεζεο  
 
ηνηρεία Οξγαληθήο Θέζεο: Τπεύζπλνο Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο Δθπαηδεπηεξίσλ 
Γνύθα, Τπεύζπλνο πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δθπαηδεπηηθνί Πιεξνθνξηθήο 
Δθπαηδεπηεξίσλ Γνύθα 
 
Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε: Μεζνγείσλ 151, 15126, Μαξνύζη 
 
E-mail: kotsanis@hol.gr 
 
Γηθηπαθόο ηόπνο / blog: http://www.lysias.gr 
 
Ζ ζπγθεθξηκέλε Γηδαθηηθή Πξαθηηθή έρεη αλαπηπρζεί ζην πιαίζην θάπνηνπ 
εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο;     
 
ΝΑΗ                 OXI 
Αλ λαη, λα αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ: ΜΑΘΖΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ «ΛΤΗΑ» 

Ηζηνζειίδα / blog: …………………………………………………………………………. 

 

   

ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 

«Μείδνλ Πξόγξακκα Δπηκόξθωζεο Δθπαηδεπηηθώλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 
Π..Δηζ.» 

Με ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο (Δ. Κ. Σ.) 

http://www.epimorfosi.edu.gr/
http://www.lysias.gr/
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1.3 Δκπιεθόκελεο γλωζηηθέο πεξηνρέο 

Γλωζηηθό/-ά αληηθείκελν/-α ηηο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο:  Πιεξνθνξηθή Α΄, Β΄ θαη Γ΄ 
Γπκλαζίνπ. 

Ηδηαίηεξε Πεξηνρή ηνπ γλωζηηθνύ αληηθεηκέλνπ 

Νέεο ηερλνινγίεο – Υξήζε Γηαδηθηύνπ 

πκβαηόηεηα κε ην ΑΠ & ην ΓΔΠΠ. Ο θεληξηθόο άμνλαο ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο 
ζπλδπάδεη ηηο ελόηεηεο «Χξήζε εξγαιείσλ έθθξαζεο, επηθνηλσλίαο, αλαθάιπςεο θαη 
δεκηνπξγίαο» θαη «Επηθνηλσλώ ειεθηξνληθά» ηνπ ΑΠ κέζα από δξαζηεξηόηεηεο 
αλαδήηεζεο πιεξνθνξηώλ θαη επίζθεςεο επηιεγκέλσλ ηόπσλ ηνπ Γηαδηθηύνπ. Οη 
καζεηέο θαη νη καζήηξηεο, ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο θαη ππό ην πξίζκα ηεο 
δηαζεκαηηθόηεηαο, παίδνπλ ςάρλνληαο θαηαξρήλ θξπκκέλα αληηθείκελα (κε εθπαηδεπηηθή 
δηάζηαζε) θαη ζηε ζπλέρεηα αλαδεηώληαο πιεξνθνξίεο γηα λα απαληήζνπλ ζε 
εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα όπσο ηα Μαζεκαηηθά, νη 
Φπζηθέο Δπηζηήκεο, ηα Νέα Διιεληθά, ε Ηζηνξία, ηα Θξεζθεπηηθά, νη Σέρλεο, ν 
Αζιεηηζκόο θαζώο θαη ζέκαηα ηεο Καζεκεξηλήο δσήο.  

1.4 Βαζκίδα Δθπαίδεπζεο / Σάμεηο ζηηο νπνίεο ην εθαξκόζαηε 

Βαζκίδα εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία αθνξά ε Γηδαθηηθή Πξαθηηθή: 

Πξσηνβάζκηα                                Γεπηεξνβάζκηα  

Σάμε ή ηάμεηο ζηηο νπνίεο ην εθαξκόζαηε: Α΄, Β΄ θαη Γ΄ Γπκλαζίνπ 

Τπήξμε ζπλεξγαζία ηάμεωλ ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ ή ζπλεξγαζία ηάμεωλ 
δηαθνξεηηθώλ ζρνιείωλ;    

ΝΑΗ                   ΟΥΗ       

Αλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ηα ζπλεξγαδόκελα ζρνιεία/ηάμεηο.  

1.5 Δίδνο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο 
 

εκεηώζηε απηό / απηά  πνπ θξίλεηε όηη αληαπνθξίλνληαη θαιύηεξα ζηελ πξόηαζή ζαο: 
 

1. ρέδην Μαζήκαηνο (ζρέδην γηα δηδαζθαιία 45’ ή ιηγόηεξν ή δηδαθηηθό 
δίσξν). 

2. Αθνινπζία ρεδίσλ Μαζήκαηνο κε κεγαιύηεξε δηάξθεηα (ελάξην 
Γηδαζθαιίαο). 

3. Οινθιεξσκέλε παηδαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα ζηε ζρνιηθή ηάμε. 
4. Δπηηπρεκέλν project πνπ πινπνηήζεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ 

έηνπο. 
5. Λεηηνπξγηθόο ηξόπνο ππέξβαζεο ησλ δπζθνιηώλ ηνπ αλαιπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο.  
6. Δθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε θάπνην δηδαθηηθό 

αληηθείκελν ή ζε θάπνηα δξάζε. 
7. Δπηηπρεκέλν παξάδεηγκα ζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο ζην ζρνιείν. 
8. Απνδνηηθή πεξίπησζε επξύηεξεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ζπλαδέιθσλ. 
9. Πξαθηηθή ιεηηνπξγηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο / θεδεκόλεο ησλ 

καζεηώλ ή ηελ ηνπηθή θνηλσλία. 
10. Πξαθηηθή απνδνηηθήο αληηκεηώπηζεο θαη δηαρείξηζεο πξνβιεκαηηθώλ 

θαηαζηάζεσλ θαη θξίζεσλ ζην ζρνιείν ή ζηελ ηάμε. 
11. Καιέο Πξαθηηθέο κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ή ηελ 

εθαξκνγή ζύγρξνλσλ κεζόδσλ δηδαζθαιίαο (ζπλεξγαζία κε άιιεο 
ηάμεηο / κε άιια ζρνιεία). 
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1.6 θνπόο & ηόρνη ηεο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο 

Γεληθόο θνπόο  

Ο γεληθόο ζθνπόο ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο είλαη ε κάζεζε κέζα από ην παηρλίδη. Οη 
καζεηέο θαινύληαη λα αλαδεηήζνπλ αληηθείκελα θαη λα απαληήζνπλ ζε δηαζεκαηηθά 
εξσηήκαηα ζπκκεηέρνληαο ζε έλα παλειιήλην δηαγσληζκό, αθνύ έρνπλ ελεκεξσζεί γηα 
ηηο ζπλζήθεο αζθαινύο πινήγεζεο ζην δηαδίθηπν. Μέζα από απηό ην ζρέδην 
καζήκαηνο, δίλεηαη έκθαζε ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θαληαζίαο θαη ηεο θξηηηθήο ζθέςεο 
ησλ καζεηώλ, ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ καζεηή θαη ηελ εκπινθή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο κέζα 
από ηηο νπνίεο ζα θαηαθηά ν ίδηνο ηε γλώζε. 

Δπηκέξνπο ηόρνη ωο πξνο ην γλωζηηθό αληηθείκελν θαη ωο πξνο ηε καζεζηαθή 
δηαδηθαζία.  

Οη εηδηθόηεξνη ζηόρνη σο πξνο ην γλσζηηθό αληηθείκελν θαη ζύκθσλα κε ην ΑΠ ηνπ 
καζήκαηνο Πιεξνθνξηθήο γηα ηηο ηάμεηο  Α΄, Β΄ θαη Γ΄ Γπκλαζίνπ είλαη νη καζεηέο θαη νη 
καζήηξηεο… 

Α΄ Γπκλαζίνπ 

 λα επηζθέπηνληαη επηιεγκέλνπο δηθηπαθνύο ηόπνπο θαη λα είλαη εμνηθεησκέλνη  µε 
ηελ έλλνηα ηεο πινήγεζεο. 

 λα ζπιιέγνπλ, λα αμηνινγνύλ θαη λα αμηνπνηνύλ πιεξνθνξίεο από δηθηπαθνύο 
ηόπνπο. 

 λα αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ηεο ζπλεξγαζίαο θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηνπο  
ζθνπνύο ηεο νκάδαο.  

 Β΄ Γπκλαζίνπ 

 λα ρξεζηκνπνηνύλ  κεραλέο αλαδήηεζεο γηα λα εληνπίδνπλ πιεξνθνξίεο πνπ 
ρξεηάδνληαη ζην πιαίζην ησλ εξγαζηώλ ηνπο. 

 λα αλαθαιύπηνπλ νη ίδηνη/εο νη καζεηέο/ηξηεο ηε γλώζε. 

 λα εμνηθεησζνύλ ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία. 
Γ΄ Γπκλαζίνπ 

 λα απηελεξγνύλ , λα πεηξακαηίδνληαη, ώζηε λα αλαθαιύπηνπλ κόλνη ηνπο ηε 
γλώζε. 

 λα δνζεί έκθαζε ζηε δηαζεκαηηθόηεηα , ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ηελ επηινγή 
εξσηήζεσλ, από όια ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη νη καζεηέο. 

 
ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, νη εηδηθνί ζηόρνη ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο είλαη: 
 

 Ζ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο κε δηεξεπλεηηθό θαη 
παηγληώδε ηξόπν (game based learning).  

 Ζ δεκηνπξγηθή δξάζε θαη ν πεηξακαηηζκόο. 

 Ζ αλαθαιππηηθή κάζεζε. 

 Ζ έκθαζε ζηελ θξηηηθή αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ θαη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ 
θαη όρη ζηελ απνκλεκόλεπζε θαη παξάζεζε πιεξνθνξηώλ.  

 Ζ έκθαζε ζηε δηαζεκαηηθόηεηα, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ηελ επηινγή εξσηήζεσλ, 
από όια ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη νη καζεηέο. 

 Ζ επγελήο άκηιια κεηαμύ καζεηώλ ζε ζέκαηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηα 
ελδηαθέξνληά ηνπο θαη ηηο ζρνιηθέο γλώζεηο.  

 
Αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ θαη ππεξεζίεο ηωλ Σερλνινγηώλ ηεο 
Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλωλίαο (ΣΠΔ) 

Πεγέο – εξγαιεία αλαδήηεζεο πιεξνθνξηώλ (κεραλέο αλαδήηεζεο, θαηάινγνη, 
εγθπθινπαίδεηεο, θσηνγξαθίεο - γξαθηθά, βάζεηο δεδνκέλσλ) 
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1.7 Δθηηκώκελε δηάξθεηα 

Ώπα έναπξηρ: Πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο 
ζεσξνύληαη  ε γλσξηκία κε ην γξαθηθό πεξηβάιινλ επηθνηλσλίαο (GUI) ηνπ ππνινγηζηή 
(από ηελ ελόηεηα ηνπ ΑΠ «Γλσξίδσ ηνλ ππνινγηζηή»), θαζώο θαη ε Πιεθηξνιόγεζε 
απινύ θεηκέλνπ (από ηελ ελόηεηα ηνπ ΑΠ «Παίδσ θαη καζαίλσ κε ηνλ ππνινγηζηή»). 

Διάπκεια: 4-5 Γηδαθηηθέο ώξεο 

Σςσνόηηηα: 2-4 Γηδαθηηθέο ώξεο ζην κήλα Μάξηην 

2) ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ 

2.1 Γεληθή Πεξηγξαθή Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο 

Θευπηηικό πλαίζιο και μεθοδολογία 

Σν ζεσξεηηθό πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο ζηεξίδεηαη ζηε κάζεζε βαζηζκέλε ζην 
παηρλίδη (Game Based Learning). Σα παηρλίδηα ζεσξείηαη όηη δεκηνπξγνύλ θίλεηξα θαη 
γίλνληαη ειθπζηηθά κέζσ ηεο δηαζθέδαζεο, ησλ θαλόλσλ, ησλ ζηόρσλ, ηεο 
αιιειεπίδξαζεο, ηεο πξνζαξκνζηηθόηεηαο, ηεο λίθεο, ηεο πξόθιεζεο, ηεο επίιπζεο 
πξνβιεκάησλ θαη ησλ αλαπαξαζηάζεσλ πνπ πξνζθέξνληαη κέζα από απηά (Prensky, 
2001). Απηή ε παξαθίλεζε πνπ πξνζθέξεηαη κέζσ ηεο δηαζθέδαζεο απνηειεί έλα από 
ηα πιενλεθηήκαηα ησλ παηρληδηώλ έλαληη άιισλ εθπαηδεπηηθώλ κέζσλ κηα θαη απνηειεί 
κέξνο ηεο θπζηθήο δηαδηθαζίαο κάζεζεο (Bisson & Luckner, 1996). 

Δηδηθόηεξα, ζην ζρέδην καζήκαηνο πνπ παξνπζηάδεηαη, ε αιιειεπίδξαζε ηνπ καζεηή 
ηόζν κε ην πεξηβάιινλ ηνπ παηρληδηνύ, όζν θαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαηά ηελ 
αξρηθή θάζε ηνπ δηαγσληζκνύ κπνξεί λα εληζρύζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ρξήζηε θαη σο εθ 
ηνύηνπ ηε βαζύηεξε επεμεξγαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ (Rockwell & Bryant, 1999; 
Hakkinen & Makitalo- Stahl, 2007; Siegl, 2008). 

Ζ κεζνδνινγία ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο βαζίδεηαη ζηελ αλαθαιππηηθή ζεσξία κάζεζεο, 
όπνπ νη καζεηέο δξνπλ κε ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα ηνπ παηρληδηνύ, αλαθαιύπηνληαο νη 
ίδηνη ηε γλώζε (Κόκεο, 2004). Μέζα από ην ζρέδην καζήκαηνο, νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ 
ζην παηρλίδη θαη ιακβάλνπλ άκεζε αλαηξνθνδόηεζε γηα ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο απνθάζεηο 
ηνπο, ελεξγνπνηώληαο ηελ εμεξεύλεζε θαη ηνλ πεηξακαηηζκό θαη εληζρύνληαο ηε 
δηαηήξεζε ησλ γλώζεσλ πνπ απνθηώληαη (Kirriemuir, 2002; Gee, 2003).  

Σύνοτη δπαζηηπιοηήηυν και πόλοι μαθηηών - εκπαιδεςηικών  
 

α/α 
(ιεπηά) 

Γξαζηεξηόηεηα 
Ρόινο 

Μαζεηή/ηξηαο 
Ρόινο 

Δθπαηδεπηηθνύ 

1
ε
 δηδαθηηθή ώξα [πξηλ ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 1

εο
 θάζεο] 

1 
 

(5 -10’) 

Παξνπζίαζε 
δηαγσληζκνύ 

Σε νινκέιεηα: 
παξαθνινπζεί ηελ παξνπζίαζε, 
εθθξάδεη απνξίεο. 

Δηζαγάγεη ηνπο καζεηέο ζηε δηαδηθαζία 
θαη ηνπο θαλόλεο ηνπ δηαγσληζκνύ 
(κέζσ ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ 
http://www.lysias.gr). 

2 
 

(15’) 

Σπδήηεζε γηα ηελ 
αζθαιή ρξήζε 
ηνπ Δηαδηθηύνπ 

Σε νινκέιεηα: 

πδεηνύλ κε ηνλ εθπαηδεπηηθό γηα ηελ 
δεκηνπξγηθή θαη αζθαιή ρξήζε ηνπ 
Γηαδηθηύνπ 

πδεηά κε ηνπο καζεηέο γηα ηελ 
δεκηνπξγηθή θαη αζθαιή ρξήζε ηνπ 
Γηαδηθηύνπ. 

3 
 

(20’) 

Παξνπζίαζε 
ηερληθώλ 
αλαδήηεζεο 
πιεξνθνξηώλ ζην 
Δηαδίθηπν 

Σε νινκέιεηα: 
παξαθνινπζεί ηελ παξνπζίαζε, 
απαληάεη ζε εξσηήζεηο, εθθξάδεη 
απόςεηο. 

Παξνπζηάδεη ηερληθέο αλαδήηεζεο 
πιεξνθνξηώλ ζην Γηαδίθηπν πνπ 
κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ ζηελ 
απάληεζε ησλ εξσηήζεσλ ηνπ 
δηαγσληζκνύ (κέζσ ησλ 
επηζπλαπηόκελσλ παξαδεηγκάησλ). 

2
ε
 δηδαθηηθή ώξα [πξηλ ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 1

εο
 θάζεο] 

http://www.lysias.gr/
LYSIAS_GYMNASIO_PARADEIGMATA.doc
LYSIAS_GYMNASIO_PARADEIGMATA.doc
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4 
Φόξκεο εγγξαθήο 
ζην Δηαδίθηπν 

Σε νινκέιεηα: 
παξαθνινπζεί ηελ παξνπζίαζε γηα 
ηνλ ηξόπν πνπ ζπκπιεξώλνληαη νη 
δηαδηθηπαθέο θόξκεο ζηνηρείσλ, 
απαληάεη ζε εξσηήζεηο, εθθξάδεη 
απόςεηο. 
 

Παξνπζηάδεη ηνλ ηξόπν ζπκπιήξσζεο 
θνξκώλ ζην Γηαδίθηπν. πδεηά γηα 
θηλδύλνπο πνπ απνξξένπλ από ηε 
δηαδηθαζία απηή θαη πσο κπνξνύκε λα 
ηνπο απνθύγνπκε. 
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(15’) 

Εγγξαθή 
ζην 
δηαγσληζκό 

Αηνκηθά: 
Δγγξάθεηαη ζην δηαγσληζκό  
ζπκπιεξώλνληαο ηα ζηνηρεία πνπ ηνπ 
δεηνύληαη. 

Δπηιύεη απνξίεο. 
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(20’) 

Εμνηθείσζε κε ην 
δηαγσληζκό 

Αηνκηθά / Οκαδηθά: 

πκκεηέρεη ζην ζρεηηθό δνθηκαζηηθό 
δηαγσληζκό, επηιέγνληαο κόλν ηελ 
ηάμε ηνπ, κε ζθνπό λα εμνηθεησζεί κε 
ην πεξηβάιινλ ηνπ δηαγσληζκνύ 
(κπνξεί ελαιιαθηηθά λα ζπκκεηέρεη 
ζηνλ "Λπζία Quiz"). 

Δπηιύεη απνξίεο γηα ην πεξηβάιινλ ηνπ 
δηαγσληζκνύ θαη ππελζπκίδεη αλ 
ρξεηάδεηαη ηνπο θαλόλεο δηεμαγσγήο 
(ρξόλνο, βνήζεηα, βαζκνινγία 
εξσηήζεσλ). 

3
ε 

(θαη 4
ε
 πξναηξεηηθά) δηδαθηηθή ώξα [θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 1

εο
 θάζεο] 
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(40’) 

Σπκκεηνρή 
ζηελ 1ε θάζε 
(1ε πξνζπάζεηα) 

Αηνκηθά / Οκαδηθά: 
πκκεηέρεη κε ηνπο θσδηθνύο ηνπ 
πξνζπαζώληαο λα απαληήζεη ζε όιεο 
ηηο εξσηήζεηο όισλ ησλ θαηεγνξηώλ 
κε ζηόρν λα ζπγθεληξώζεη πςειή 
βαζκνινγία. 

Δπηβιέπεη ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ 
δηαγσληζκνύ, επηιύνληαο απνξίεο. 
Μπνξεί θαηά πεξίπησζε λα ππνδεηθλύεη 
θαη ηξόπνπο επίιπζεο ησλ 
εξσηεκάησλ. 
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(40’) 

Σπκκεηνρή 
ζηελ 1ε θάζε 
(2ε & 3ε 
πξνζπάζεηα) 

Αηνκηθά / Οκαδηθά: 
πκκεηέρεη γηα δεύηεξε ή/θαη ηξίηε 
θνξά (κπνξεί λα παίμεη έσο 3 θνξέο). 

Δπηβιέπεη ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ 
δηαγσληζκνύ, επηιύνληαο απνξίεο. 
Μπνξεί θαηά πεξίπησζε λα ππνδεηθλύεη 
θαη ηξόπνπο επίιπζεο ησλ 
εξσηεκάησλ. 

Δξαζηεξηόηεηα εθηόο Σρνιείνπ [θαηά ηελ ηειηθή θάζε] 
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Σπκκεηνρή 
ζηελ ηειηθή  θάζε 
ηνπ  δηαγσληζκνύ 

Σηελ πεξίπησζε πξόθξηζεο ζηελ 
ηιηθή θάζε, πξνζέξρεηαη ζε 
θαζνξηζκέλν εμεηαζηηθό θέληξν, 
ζπγθεθξηκέλε ώξα, ζηε λα 
ζπκκεηάζρεη ζηνλ ηειηθό δηαγσληζκό. 

Δπηβιέπεη ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ 
δηαγσληζκνύ, επεκβαίλνληαο κόλν αλ 
ππάξμεη θάπνην πξόβιεκα. 

 

 

Πεπιγπαθή διδακηικήρ διαδικαζίαρ 
 
1. Παποςζίαζη 

  
Ο εθπαηδεπηηθόο κέζσ ζρεηηθήο παξνπζίαζεο εηζαγάγεη ηνπο καζεηέο ζηε δηαδηθαζία θαη 
ηνπο θαλόλεο ηνπ δηαγσληζκνύ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 
- Παξνπζηάδεη ην καζεηηθό δηαγσληζκό θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ. 
- Πξνηξέπεη ηνπο καζεηέο ζηελ επγελή άκηιια. 
- Δμεγεί ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ (εγγξαθή, θσδηθνί καζεηώλ, είζνδνο ζην 

δηαγσληζκό). 
- Δμεγεί ηνπο θαλόλεο ηνπ δηαγσληζκνύ (θαηεγνξίεο εξσηήζεσλ, ρξόλνο, ρξήζε 

βνήζεηαο, βαζκνινγία εξσηήζεσλ). 
- Αλαθέξεηαη ζην δνθηκαζηηθό δηαγσληζκό (Demo) γηα ηελ θαιύηεξε εμνηθείσζε κε ηνπο 

θαλόλεο ηνπ δηαγσληζκνύ. 
- Ρσηάεη θαη επηιύεη απνξίεο ζηε δηαδηθαζία. 
- Τπελζπκίδεη ζηνπο καζεηέο λα ζεκεηώζνπλ ηνπο θσδηθνύο ηνπο (ηαπηόηεηα, 

password), νη νπνίνη είλαη πξνζσπηθνί θαη δελ πξέπεη λα ηνπο απνθαιύπηνπλ. 
- Πξνηξέπεη ηνπο καζεηέο λα αλαθαιύςνπλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ ειεύζεξν ρξόλν 

ηνπο ζηηο ππόινηπεο, θνηλσληθνύ ραξαθηήξα δξαζηεξηόηεηεο, όπσο π.ρ. "Lysias 
Friends" ηεο πύιεο ηνπ ΛΤΗΑ (Live@edu κε πξνζσπηθέο ζειίδεο, e-mail, skydrive, 
messenger, photo gallery, spaces γηα πνιπκεζηθό πιηθό, θιπ). 

 
Δηδηθόηεξα νη πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζρεηηθά κε ην δηαγσληζκό είλαη νη εμήο: 
 
 Υξόλνο δηεμαγσγήο 
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Ζ αξρηθή θάζε δηεμάγεηαη γηα έλα κήλα θάζε ρξόλν ην Μάξηην, κε πξόζβαζε ησλ 
δηαγσληδνκέλσλ ζην Internet είηε από ηνλ πξνζσπηθό ρώξν ηνπο, είηε από δεκόζηα θαη 
ηδησηηθά ζρνιεία, θξνληηζηήξηα, θέληξα ειεπζέξσλ ζπνπδώλ, internet cafe, ΤΕΙ, ΑΕΙ.  
Ζ ηειηθή θάζε δηεμάγεηαη θάπνην θαζνξηζκέλν άββαην ζηηο αξρέο Απξηιίνπ (ζε 
ζπγθεθξηκέλεο γηα θάζε ηάμε κε πξώηε ηελ Γ’ Γεκνηηθνύ) ζε θαζνξηζκέλα θέληξα (ηα 
νπνία αλαθνηλώλνληαη ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ ΛΤΗΑ). 
 Πξόθξηζε ζηνλ ηειηθό  
Πξνθξίλνληαη ζηελ ηειηθή θάζε νη 300 πξώηνη δηαγωληδόκελνη από θάζε ηάμε, αλάινγα 
κε ηε βαζκνινγία πνπ ζπγθέληξσζαλ, ζηελ θαιύηεξε από ηηο 3 πξνζπάζεηέο ηνπο. 
 Σειηθή θάζε 
Οη πξνθξηζέληεο ζηελ ηειηθή θάζε πξνζέξρνληαη ζηα θαζνξηζκέλα Κέληξα ηνπ ΛΤΗΑ 
(ηα νπνία βξίζθνληαη όζν ην δπλαηόλ πιεζηέζηεξα ζηνλ ηόπν δηακνλήο ηνπο) ην 
θαζνξηζκέλν Σάββαην. 
 
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο δηαγσλίδνληαη ζηηο ίδηεο αθξηβώο εξσηήζεηο γηα θάζε κία από ηηο 9 
ηάμεηο (Γ’ Γεκνηηθνύ - Γ’ Λπθείνπ), παξνπζία επηηεξεηώλ ζην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο 
κίαο ώξαο, ζε 1 κόλν πξνζπάζεηα. Οη εξσηήζεηο ηεο ηειηθήο θάζεο είλαη παξόκνηεο κε 
απηέο ηεο αξρηθήο. Καηά ηε θάζε απηή δελ επηηξέπεηαη ε ζπλεξγαζία θαη ε ρξήζε 
νπνηνπδήπνηε βνεζήκαηνο (παξά κόλν απηώλ πνπ παξέρνληαη από ηνλ ππνινγηζηή 
ηνπ Κέληξνπ). 
 
Τνκείο εξσηήζεσλ: 

α/α Σνκέαο Μαζήκαηα 

Α παδνθεθαιηέο Μαζεκαηηθά, Πιεξνθνξηθή, Σερλνινγία 

Β Φπζηθόο θόζκνο Φπζηθή, Υεκεία, Βηνινγία, Αλζξσπνινγία 

Γ Σόπνη Γεσγξαθία, Γεσινγία, Αζηξνλνκία 

Γ Γιώζζα, Λνγνηερλία Νέα & Αξραία Διιεληθά 

Δ Ηζηνξία, Κνηλσλία Ηζηνξία, Θξεζθεπηηθά, Οηθνλνκία, Φηινζνθία 

Ε Σέρλε, Πνιηηηζκόο Πνιηηηζκόο, Σέρλεο, Καζεκεξηλή δσή 

Ζ Αζιεηηζκόο, Οιπκπηζκόο 
Φπζηθή αγσγή, Οιπκπηαθή παηδεία, 

Αζιεηηζκόο 

 

2. Παποςζίαζη Τεσνικών Αναζήηηζηρ Πληποθοπιών ζηο Διαδίκηςο για ηο 
Λςζία  

Ο εθπαηδεπηηθόο παξνπζηάδεη ηε κεζνδνινγία θαη ηηο ηερληθέο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηώλ 
ζην δηαδίθηπν θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζρεηηθά κε: 

 ηα κέζα αλαδήηεζεο πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν (κεραλέο αλαδήηεζεο, ζεκαηηθνί 
θαηάινγνη),  

 πεγέο – εξγαιεία αλαδήηεζεο πιεξνθνξηώλ (κεραλέο αλαδήηεζεο, θαηάινγνη, 
εγθπθινπαίδεηεο, θσηνγξαθίεο - γξαθηθά, βάζεηο δεδνκέλσλ) 

 ηερληθέο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηώλ (αλαδήηεζε κε ιέμε – θιεηδί, ηειεζηέο αλαδήηεζεο 
(«»,+ AND), ρξήζε ζεκαηηθώλ επξεηεξίσλ)  

 θξηηήξηα αλαδήηεζεο (εγθπξόηεηα, επηθαηξόηεηα). 
 
ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο κπνξνύλ λα θάλνπλ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο 
κεζνδνινγίαο / ηερληθώλ αλαδήηεζεο πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν πνπ παξνπζηάζηεθε 
από ηνλ θαζεγεηή ηνπο γηα ηηο εξσηήζεηο / ζέκαηα ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ ηπρόλ δε 
γλσξίδνπλ ζην πιαίζην ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηόλ. Αθνινπζνύλ νξηζκέλα παξαδείγκαηα 
εθαξκνγήο (πλεκκέλν παξάδεηγκα εθαξκνγήο). 
 

3. Σπδήηεζε γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ Δηαδηθηύνπ 

 
Ο εθπαηδεπηηθόο θαη νη καζεηέο ζπδεηνύλ γηα ηα νθέιε πνπ πξνζθέξεη ην Γηαδίθηπν, αιιά 
θαη ηνπο θηλδύλνπο πνπ εγθπκνλεί. Ο εθπαηδεπηηθόο δίλεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, εηδήζεηο 
θαη ζπκβνπιέο ζε ζρέζε κε ηελ νξζή θαη αζθαιή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ από ηα παηδηά. 

LYSIAS_GYMNASIO_PARADEIGMATA.doc
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Πξνηξέπεη ηνπο καζεηέο λα επηζθεθηνύλ ηνλ ηζηόηνπν www.saferinternet.gr θαη λα 
ελεκεξσζνύλ γηα ηηο δξάζεηο ηνπ. 
 

4. Εγγπαθή ζηο Διαγυνιζμό 
  

Οη καζεηέο πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο ηαπηόηεηα, ζπκπιεξώλνληαο 
ηα ζηνηρεία ηνπο ζε θόξκα εγγξαθήο (ζην site ηνπ ΛΤΗΑ www.lysias.gr) κε: 
- ΟΝΟΜΑ ΥΡΖΣΖ (κλεκνληθή ζεηξά γξακκάησλ θαη αξηζκώλ κνλαδηθή γηα θάζε 

ρξήζηε) 
- ΚΩΓΗΚΟ ΥΡΖΣΖ (κπζηηθόο αξηζκόο κε ςεθία ηεο επηινγήο ηνπ ρξήζηε) 
- ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ (όλνκα, επώλπκν, παηξώλπκν, κεηξώλπκν, εκεξνκελία 

γέλλεζεο, θύιν, ηάμε, ζρνιείν, δηεύζπλζε, ηειέθσλν θαη e-mail). 
Κάζε καζεηήο έρεη έλα κόλν όλνκα ρξήζηε (user ID) κε ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία. Με 
ην όλνκα απηό θαη ηνλ θσδηθό (password) κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηηο λέεο ππεξεζίεο ηνπ 
Λπζία, αιιά θαη ζηηο δπν (2) θάζεηο ηνπ δηαγσληζκνύ. Ζ δήισζε ηνπ ζρνιείνπ γίλεηαη από 
πξνθαζνξηζκέλε ιίζηα ζρνιείωλ κε βάζε ηε βαζκίδα, ην λνκό θαη ηελ πόιε. Αλ ην 
ζρνιείν δελ ππάξρεη ζηε βάζε, ν εθπαηδεπηηθόο επηθνηλσλεί κε ηνπο δηνξγαλσηέο γηα λα 
εηζάγνπλ ην ζρνιείν.  
 

5. Εξοικείυζη με ηο διαγυνιζμό 
  

ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο κπνξνύλ λα εμνηθεησζνύλ κε ην δηαγσληζκό “ΛΤΗΑ” 
επηιέγνληαο από ην κελνύ, «Γηαγωληζκνί» θαη «Γνθηκαζηηθόο» (γηα ηνλ νπνίν ηζρύνπλ 
νη ίδηνη αθξηβώο θαλόλεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην επόκελν ζηάδην). Μπνξεί ελαιιαθηηθά λα 
ζπκκεηέρεη θαη ζηνλ "Λπζία Quiz", ηνλ εβδνκαδηαίν δηαγσληζκό (5 ζεκάησλ)  πνπ 
ιεηηνπξγεί θάζε κέξα ζε 24σξε βάζε. 
 

6. Σςμμεηοσή ζηην 1η θάζη ηος διαγυνιζμού (1η πποζπάθεια) 

 
Καηά ην επόκελν ζηάδην νη καζεηέο αθνύ επηζθεθηνύλ ην site ηνπ ΛΤΗΑ επηιέγνπλ 
«Γηαγωληζκνί» θαη «Αξρηθή θάζε». Πιεθηξνινγνύλ ηελ ηαπηόηεηα (user ID) θαη ην 
password θαη επηιέγνπλ «Δίζνδνο ζην δηαγωληζκό». 
 
Οη δηαγσληδόκελνη ζπκκεηέρνπλ αηνκηθά από ην ρώξν ηεο επηινγήο ηνπο. Δίλαη δπλαηή ε 
ζπκκεηνρή καζεηώλ ζε νκάδεο, αιιά θαη πάιη ε ζπκκεηνρή ζεσξείηαη αηνκηθή. Κάζε 
καζεηήο επηιέγεη έλαλ έλαλ ηνπο 7 Κόζκνπο θαη ςάρλεη ηα 8 αληηθείκελά ηνπ. Κάζε 
αληηθείκελν ζπλδέεηαη κε κία εξώηεζε πνιιαπιήο επηινγήο ή ζσζηνύ/ιάζνπο, πνπ 
επηιέγεηαη ηπραία από κία κεγάιε ζπιινγή εξσηήζεσλ. Κάζε εξώηεζε αλήθεη ζε έλα 
ζπγθεθξηκέλν επίπεδν δπζθνιίαο.  Ο καζεηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη όπνηα βνήζεηα 
ζέιεη, αιιά θαη  ηα εξγαιεία ηνπ παηρληδηνύ (αξηζκνκεραλή, κεραλή αλαδήηεζεο, βνήζεηα 
50:50 θιπ). Αθόκε κπνξεί λα απαληήζεη ηηο εξσηήζεηο κε νπνηαδήπνηε ζεηξά, ή λα 
δηαθόςεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ γηα λα ζπλερίζεη άιιε θνξά. ε όιε ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο 
πιεξνθνξείηαη ηηο αηνκηθέο επηδόζεηο ηνπ αιιά θαη ην ζθνξ βάζεο ηεο δηθήο ηνπ ηάμεο 
(δειαδή ην ζθνξ πνπ έρεη ζπγθεληξώζεη ν/ε 300όο/ή ζε ζεηξά επηηπρίαο).  
 

7. Σςμμεηοσή ζηην 1η θάζη ηος διαγυνιζμού (2η και 3η πποζπάθεια) 

 
Οη καζεηέο έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο 3 πξνζπάζεηεο, ηηο νπνίεο κπνξνύλ λα είηε ζην 
ζρνιείν, είηε ζην ζπίηη ηνπο. 
 

8. Σςμμεηοσή ζηην ηελική θάζη ηος Διαγυνιζμού 

 
ε πεξίπησζε πξόθξηζεο ζηελ ηειηθή θάζε νη καζεηέο πξνζέξρνληαη ζηα θαζνξηζκέλα 
Κέληξα ηνπ ΛΤΗΑ θαη δηαγσλίδνληαη όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηηο ίδηεο αθξηβώο εξσηήζεηο, 
γηα θάζε κία από ηηο 9 ηάμεηο, παξνπζία επηηεξεηώλ. Καηά ηε θάζε απηή δελ επηηξέπεηαη ε 
ζπλεξγαζία θαη ε ρξήζε νπνηνπδήπνηε βνεζήκαηνο (παξά κόλν απηώλ πνπ παξέρνληαη 
από ηνλ ππνινγηζηή ηνπ Κέληξνπ, ζηα νπνία θπζηθά ιόγσ ηνπ δηαδηθηύνπ 
πεξηιακβάλνληαη θαη νη κεραλέο αλαδήηεζεο). 

http://www.saferinternet.gr/
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2.2 Τιηθνηερληθή Τπνδνκή 
 
Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο ή κεκνλσκέλνη ππνινγηζηέο κε πξόζβαζε ζην Γηαδίθηπν 
(Internet). 
 

3) ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ 

Ο καζεηήο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρεη απηναμηνινγεζεί σο πξνο ηελ 
επάξθεηα ησλ γλώζεώλ ηνπ ηόζν όζνλ αθνξά ζηα ζρνιηθά καζήκαηα, όζν θαη ζηηο 
γεληθέο γλώζεηο. Ο εθπαηδεπηηθόο επηβξαβεύεη ηνπο καζεηέο κε ηηο θαιύηεξεο 
βαζκνινγίεο ή/ θαη ζπληνλίδεη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην ηη απνθόκηζαλ νη καζεηέο κε ηε 
ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκό. 

 

 

4) ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 λ. 1599/1986, ν Γεκηνπξγόο πνπ 
αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 1.2 ηνπ παξόληνο εληύπνπ, δειώλσ όηη: 
 
1. Σν ρέδην Καιήο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο πνπ ππνβάιισ είλαη δηθό κνπ πξσηόηππν 
δεκηνύξγεκα θαη δελ πξνζθξνύεη ζε θαλέλα δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο 
ηδηνθηεζίαο ηξίησλ.  
2. Γίλσ ην δηθαίσκα θαη ηελ άδεηα ζην Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην, ην νπνίν ζα ελεξγεί 
θαηά ηελ απόιπηε θαη ειεύζεξε θξίζε ηνπ, λα αμηνπνηεί, λα δηαζέηεη, λα αλαπαξάγεη ή 
λα δηαλέκεη ην ππνβιεζέλ ρέδην Καιήο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο, νιόθιεξν ή ηκήκα ηνπ ή 
ζπληεηκεκέλν ή ελζσκαησκέλν ζε άιιν πιηθό, γηα εθπαηδεπηηθνύο θαη δηδαθηηθνύο 
ζθνπνύο, κε θάζε πξόζθνξν κέζν, ηδίσο έληππν ή ειεθηξνληθό.  
3. Γειώλσ όηη ε πηζαλή αμηνπνίεζε ηνπ πιηθνύ απηνύ γηα εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο 
επηζπκώ λα γίλεη (επηιέμηε απηό πνπ επηζπκείηε): 

 
Δπώλπκα                                           Αλώλπκα  

 
Αλ δελ θαηαγξάςεηε ηελ επηζπκία ζαο απηό ζεκαίλεη όηη απνδέρεζηε ε πηζαλή 
αμηνπνίεζε λα γίλεη αλώλπκα.  

 

*Γηα πξαθηηθνύο ιόγνπο,  ε ρξήζε ηνπ αξζεληθνύ γξακκαηηθνύ γέλνπο ζεσξείηαη όηη ζπκπεξηιακβάλεη θαη ην ζειπθό. 
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