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ΚΤΣAΡΡΑ ΚΑΙ ΙΣΟΙ : 

MΙΑ ΓΙΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΜΔ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ 

 ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ WEB2 

 

ΣΙΣΛΟ 

Από ην θύηηαξν ζηνλ νξγαληζκό -  

Κξηηηθή δηεξεύλεζε, αλάιπζε & ζύλζεζε πιεξνθνξηώλ από ην δηαδίθηπν 

 

ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΔ ΓΝΩΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ 

Βηνινγία 

 

ΣΑΞΔΙ ΣΙ ΟΠΟΙΔ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ 

Α’ Λπθείνπ 

 

ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΜΔ ΣΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ Βηνινγίαο ηεο Α’ Λπθείνπ πξνβιέπεηαη ε 

δηδαζθαιία ησλ θπηηάξσλ, ησλ ηζηώλ θαη ησλ νξγάλσλ 

Σην βηβιίν καζεηή, αληηζηνηρεί ην Κεθάλαιο 1: Από ηο κύηηαρο ζηον 

Οργανιζμό θαη ζπγθεθξηκέλα νη ελόηεηεο α) Κύηηαρα και ιζηοί & β) 

Όργανα και ζσζηήμαηα οργάνων 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΤΛΙΚΟΣΔΥΝΙΚΗ 

ΤΠΟΓΟΜΗ 

Ο εθπαηδεπηηθόο έρεη θαη απηόο ζηε δηάζεζή ηνπ έλαλ ε/π κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπιάρηζηνλ ησλ Η/Υ ησλ καζεηώλ θαη απαξαίηεηα έλαλ 

βίληεν-πξνβνιέα. Η ύπαξμε ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα ζα δηεπθνιύλεη ηε 

δηαρείξηζε ηνπ ειεθηξνληθνύ δηδαθηηθνύ πιηθνύ. 

Οη καζεηέο εξγάδνληαη κνηξαζκέλνη ζε νκάδεο ησλ 4-5 αηόκσλ. Σε 

θάζε νκάδα θξνληίδνπκε λα ππάξρεη έλαο ηνπιάρηζηνλ ππνινγηζηήο κε 

δπλαηόηεηα ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ησλ ελλνηνινγηθώλ ραξηώλ πνπ 

θαηαζθεπάδνληαη κε ην ινγηζκηθό c-map tools. 

Με ην πιηθό πνπ έρεη ζπιιερζεί από θάζε νκάδα, ζα θαηαζθεπαζηεί 

αξρηθά έλα ζεκαηηθό wiki (πξνηεηλόκελε δσξεάλ ππεξεζία θηινμελίαο 

http://www.pbworks.com/education.html). Η θαηαζθεπή ηνπ wiki κπνξεί λα 

γίλεη ζπλεξγαηηθά, κε θσδηθνύο πξόζβαζεο ηνπο νπνίνπο έρεη δηαλείκεη ν 

θαζεγεηήο ζε θάζε καζεηή.  

http://www.pbworks.com/education.html
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Δπηπιένλ, ην ίδην πιηθό ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλαπαξάζηαζε 

κεηαμύ ησλ ζρέζεσλ πνπ δηαπηζηώζεθαλ κεηαμύ ησλ ελλνηώλ πνπ 

δηεξεπλήζεθαλ, ππό ηε κνξθή ελόο ελλνηνινγηθνύ ράξηε (πξνηείλεηαη ε 

ρξήζε ηνπ δσξεάλ ινγηζκηθνύ c-map tools), ν νπνίνο ζα είλαη εκπινπηηζκέλνο 

κε πνιπκεζηθέο πιεξνθνξίεο. Ο παξαγόκελνο ελλνηνινγηθόο ράξηεο, κπνξεί 

λα έρεη ζπλεξγαηηθή δηάζηαζε, θαζώο ην cmap tools πξνζθέξεη ππεξεζίεο 

δηθηπαθήο ζπλεξγαζίαο.  

 

Δναλλακηική οργάνωζη και προζαρμογές 

 Σε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δηαζεζηκόηεηα Η/Υ ζε πνιιαπιόηεηα, ε 

εξγαζία κπνξεί λα μεθηλήζεη κέζα ζηελ ηάμε κε ηελ επεμήγεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο εξγαζίαο από ηνλ θαζεγεηή θαη λα δνζεί ζηηο νκάδεο ησλ 

καζεηώλ σο εξγαζία ζην ζπίηη, θαζώο ηα εξγαιεία ΤΠΔ πνπ πξνηείλνληαη 

παξαπάλσ είλαη δσξεάλ θαη ειεύζεξεο πξόζβαζεο. 

 

 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ 

Οη καζεηέο:  

Γνωζηικοί 

 Να πεξηγξάθνπλ ηελ πνηθηινκνξθία πνπ αθνξά ηε δνκή θαη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ θπηηάξσλ ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ. 

 Να θαηαλννύλ ηε ζρέζε δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θπηηάξσλ 

 Να θαηαλννύλ ηελ έλλνηα ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ θπηηάξσλ 

 Να εμεγνύλ ηη ζεκαίλεη ηζηόο θαη λα αλαθέξνπλ ηα ηέζζεξα είδε ηζηώλ. 

Ως προς ηη διερεύνηζη 

 Να αλαδεηνύλ πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν θαη λα θάλνπλ θαηάιιειε 

επηινγή 

 Να αλαιύνπλ, λα ζπγθξίλνπλ θαη λα νξγαλώλνπλ λα ηαμηλνκνύλ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνπλ  

 Να ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηώλ ζηελ 

νινκέιεηα 

Ως προς ηη τρήζη ΣΠΔ 

 Να νξγαλώλνπλ ηελ παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηώλ θαη λα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ θαηαζθεπή ελόο wiki  

 Να δηαπηζηώλνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ εκπιεθόκελσλ ελλνηώλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηνύλ ινγηζκηθό θαηαζθεπήο ελλνηνινγηθώλ ραξηώλ γηα λα ηηο 

νπηηθνπνηήζνπλ. 
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ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

Τξείο  δηδαθηηθέο ώξεο.  

Σην ΑΠ πξνηείλεηαη δηάξθεηα 2 σξώλ, όκσο ε πξνζέγγηζε εθεί είλαη ηειείσο 

ζεσξεηηθή, όπνπ ν θαζεγεηήο παξνπζηάδεη ηηο πιεξνθνξίεο ζηνπο καζεηέο. 

Η δηεξεπλεηηθή πξνζέγγηζε πνπ πξνηείλεηαη εδώ, βάδεη ηνπο καζεηέο ζε ζέζε 

θαζαξά ελεξγεηηθή κε παξάιιειε ρξήζε εξγαιείσλ ΤΠΔ, έηζη ώζηε ε 

ζηνρνζεζία δηεπξύλεηαη θαη εθηόο από ηνπο γλσζηηθνύο ππάξρνπλ επίζεο 

ζηόρνη σο πξνο ηε δηαδηθαζία θαη σο πξνο ηε ρξήζε ΤΠΔ. 

 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

Η δηεξεπλεηηθή πξνζέγγηζε, δηαβαζκίδεηαη ζε 3 επίπεδα ηα νπνία 

δειώλνπλ αληίζηνηρα ηνλ κεγάιν ή κηθξόηεξν βαζκό θαζνδήγεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ: δνκεκέλε, θαζνδεγνύκελε θαη αλνηρηή δηεξεύλεζε. Η 

ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε ραξαθηεξίδεηαη σο θαζνδεγνύκελε δηεξεύλεζε.  

Σην παξόλ ζελάξην, αθνινπζώληαο κηα θαζνδεγνύκελε δηεξεπλεηηθνύ 

ηύπνπ πξνζέγγηζε (βιέπε θαη πιηθό ΠΔ04, ζει 52), νη καζεηέο έξρνληαη ζε 

επαθή κε έλα απζεληηθό πεξηβάιινλ κάζεζεο (ην δηαδίθηπν) εζηηάδνληαο ζηε 

ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη όρη ζηελ απιή αλαδήηεζε ηεο. Σην πιαίζην απηό 

θαινύληαη λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξηαθό πιηθό από ηηο παξερόκελεο πεγέο, λα 

θάλνπλ ηελ θαηάιιειε επηινγή κέζα από ηνλ κεγάιν όγθν πιηθνύ πνπ 

δηαηίζεηαη, λα ηαμηλνκήζνπλ θαη λα νξγαλώζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

επέιεμαλ απνζεθεύνληάο ηεο κε ηελ κνξθή ελόο wiki θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηηο 

αλα-ζπλζέζνπλ κε ηελ κνξθή ελόο ελλνηνινγηθνύ ράξηε, ρξεζηκνπνηώληαο 

θαηάιιειν ινγηζκηθό. Έηζη κέζα από ηελ δηεξεπλεηηθή πξνζέγγηζε, νη καζεηέο 

έξρνληαη ζε επαθή κε ζηνηρεία ηεο επηζηεκνληθήο κεζνδνινγίαο, όπσο ε 

παξαηήξεζε, ε ζύγθξηζε, ε ηαμηλόκεζε. 

 Οη καζεηέο κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο 

ιακβάλνπλ ελεξγά κέξνο ζηε δηαδηθαζία δόκεζεο ηεο γλώζεο από θνηλνύ κε 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Έηζη, εξγαδόκελνη ζπλεξγαηηθά, αξρηθά 

θαηαζθεπάδνπλ έλα ςεθηαθό απνζεηήξην πνιπκεζηθνύ (θείκελα, εηθόλεο, 

βίληεν) πιεξνθνξηαθνύ πιηθνύ ζε κνξθή wiki, ζην νπνίν θαινύληαη νη ίδηνη ( ε 

θάζε νκάδα), λα ηαμηλνκήζνπλ θαη λα νξγαλώζνπλ ην πιηθό, δεκηνπξγώληαο 

ηηο θαηάιιειεο ηεξαξρηθέο δνκέο (θαθέινπο, ζειίδεο,  ππνζειίδεο) .  

 Σηε ζπλέρεηα νη καζεηέο (θαη πάιη εξγαδόκελνη ζε νκάδεο), θαινύληαη 

λα αλα-ζπλζέζνπλ θαη λα αλα-δηνξγαλώζνπλ ην πιηθό πνπ ζπλέιεμαλ, 

παξνπζηάδνληάο ην κε ηε κνξθή ελόο ελλνηνινγηθνύ ράξηε, όπνπ πιένλ νη 

δνκέο θαη νη ζπζρεηηζκνί είλαη νπηηθνπνηεκέλνη θαη εύθνια γίλνληαη αληηιεπηνί. 

Σεκαληηθή δηάζηαζε ηεο δηεξεύλεζεο απνηειεί ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ 
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παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ ζηελ νινκέιεηα κε έλα ηξόπν νξγαλσκέλν θαη 

θαηαλνεηό. Η αλάπηπμε ηεο δεμηόηεηαο παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

απνηειεί έλαλ ζεκαληηθό ζηόρν ηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο. Δίλαη ζεκαληηθό 

νη καζεηέο λα εμνηθεησζνύλ κε πνηθίινπο ηξόπνπο παξνπζίαζεο θαη λα κάζνπλ 

λα επηιέγνπλ ηνλ θαηάιιειν αλάινγα κε ηνλ ζηόρν ηνπο θαη ην θνηλό πνπ 

απεπζύλνληαη. Η ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξόηαζε δελ αλαδεηθλύεη πνηθηιία 

ηξόπσλ παξνπζίαζεο, εμνηθεηώλεη όκσο ηνπο καζεηέο κε κία κνξθή 

παξνπζίαζεο ηελ νπνία δελ επηιέγνπλ ζπρλά. 

Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, ζηελ παξνύζα δηεξεπλεηηθνύ ηύπνπ 

δηδαζθαιία, είλαη απηόο ηνπ δηεπθνιπληή, ηνπ θαζνδεγεηή θαη ηνπ ζπλεξγάηε. 

Η θηινζνθία απηή απνηππώλεηαη θαη ζηα θύιια εξγαζίαο ηα όπνηα έρνπλ σο 

ζηόρν λα θαζνδεγήζνπλ, λα δηεπθνιύλνπλ, λα νξηνζεηήζνπλ θαη λα 

δηακνξθώζνπλ ηελ δηεξεύλεζε ησλ καζεηώλ σο πξνο ηελ επηινγή, ηελ 

ηαμηλόκεζε θαη ηελ νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηώλ.  

 

Σο προηεινόμενο ζενάριο 

Οη καζεηέο εξγάδνληαη κε βάζε έλα θύιιν εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπιιέμνπλ πιεξνθνξηαθό πιηθό: θείκελα, ηζηνζειίδεο, εηθόλεο, video, 

animation, ην νπνίν λα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ αλάιπζε ηνπ ππό κειέηε 

ζέκαηνο, θαη ηελ όζν ην δπλαηόλ πιεξέζηεξε παξνπζίαζή ηνπ κε ηελ βνήζεηα 

πνιιαπιώλ αλαπαξαζηάζεσλ. Η ρξήζε πνιιαπιώλ αλαπαξαζηάζεσλ 

απνηειεί βαζηθό πιενλέθηεκα ησλ ΤΠΔ θαη ζπληεινύλ ηδηαίηεξα ζηελ ελίζρπζε 

ηεο θαηαλόεζεο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο.  

 Οη καζεηέο ζε πξώηε θάζε αλαδεηνύλ θαη απνζεθεύνπλ ην πιηθό πνπ 

απαηηείηαη θαη ζε δεύηεξε θάζε ρξεζηκνπνηνύλ ην πιηθό απηό ώζηε: 

Α) λα εκπινπηίζνπλ κε ην πιηθό απηό έλα ζεκαηηθό wiki. Η ρξήζε ηνπ wiki 

παξέρεη δηάθνξα πιενλεθηήκαηα από ηερλνινγηθήο άπνςεο. Δίλαη πξνζβάζηκν 

δηθηπαθά κε θσδηθνύο ηνπο νπνίνπο έρνπλ ιάβεη νη καζεηέο, είλαη ζπλεξγαηηθό 

θαη επνκέλσο κπνξεί λα γίλεηαη ηαπηόρξνλε επεμεξγαζία ηνπ πιηθνύ θαη 

επηπιένλ, κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί κε ηελ επηζπκεηή θάζε θνξά δνκή 

θαθέισλ, ζειίδσλ θαη ππνζειίδσλ, ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ 

ππό κειέηε ζέκαηνο. 

Β)  λα ζπλζέζνπλ έλαλ ελλνηνινγηθό ράξηε, ν νπνίνο ζα αλαπαξηζηά ηηο 

πιεξνθνξίεο, αιιά ην θπξηόηεξν είλαη όηη ζα αλαπαξηζηά ηηο ζρέζεηο κεηαμύ 

ησλ ζρεηηθώλ ελλνηώλ. 

 Τν ζέκα κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε 4 ππν-ζέκαηα (α) Μπτθόο ηζηόο (β)  

Δπηζειηαθόο ηζηόο (γ) Δξεηζηηθόο ηζηόο & (δ) Νεπξηθόο ηζηόο. Η εξγαζία 

πξνβιέπεηαη λα γίλεη κε δηαζπνξά ησλ ππν-ζεκάησλ ζε αληίζηνηρεο νκάδεο 

καζεηώλ, ώζηε ε θάζε νκάδα λα εξγαζηεί μερσξηζηά γηα θάπνην από ηα ππν-
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ζέκαηα. Απηό είλαη κηα πξόηαζε γηα ηε δηδαθηηθή δηαρείξηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ελόηεηαο ιόγσ ηνπ κεγάινπ όγθνπ ηνπ πιηθνύ πνπ πξόθεηηαη λα ζπιιέμνπλ νη 

καζεηέο, πξνθεηκέλνπ λα κελ επεθηαζεί ε ελόηεηα ζε πνιιέο δηδαθηηθέο ώξεο. 

Η ρξήζε ηνπ wiki (π.ρ. pbwiki) κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηελ 

ηαπηόρξνλε επεμεξγαζία ηνπ θάζε ππνζέκαηνο από ηελ νκάδα ησλ καζεηώλ, 

είηε κέζα ζηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο ώξαο είηε ζαλ εξγαζία από ην ζπίηη, 

όπσο έρνπκε εμεγήζεη ζηελ εηζαγσγή. 

Σηε ζπλέρεηα, νη νκάδεο παξνπζηάδνπλ ηα επξήκαηά ηνπο κε ηε κνξθή 

ελόο ελλνηνινγηθνύ ράξηε (cmap tools). Κάζε νκάδα παξνπζηάδεη ην δηθό ηεο 

ππν-ζέκα κε ιεπηνκέξεηα θαη κε ηξόπν ώζηε λα γίλεη θαηαλνεηό από ηηο 

ππόινηπεο νκάδεο Δίλαη δεηνύκελν θαη απαξαίηεην λα γίλεη ε παξνπζίαζε 

απηή, θαζώο νη καζεηέο ηεο άιιεο νκάδαο έρνπλ αζρνιεζεί κε δηαθνξεηηθό 

ππν-ζέκα.  

Απηή ε παξνπζίαζε είλαη ηαπηόρξνλα πνιύ ζεκαληηθή θαη από 

παηδαγσγηθήο άπνςεο, θαζώο δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα εθζέζνπλ 

ηα επξήκαηά ηνπο, κπαίλνληαο επίζεο ζηε δηαδηθαζία ησλ εμεγήζεσλ πξνο 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 

 Τέινο, θαινύληαη νη νκάδεο λα ζπλζέζνπλ ηνπο επί κέξνπο ράξηεο πνπ 

ζπλέζεζαλ, ζε έλα κεγαιύηεξν εληαίν ράξηε κε ηίηιν «Ιζηνί», όπνπ ζα 

ζπλδπάδνληαη νη δηάθνξνη ηζηνί πνπ κειεηήζεθαλ από θάζε νκάδα θάλνληαο 

ρξήζε ηεο δπλαηόηεηαο πνπ παξέρεηαη από ην ινγηζκηθό cmap tools, γηα 

ζπλεξγαηηθή θαηαζθεπή θαη ηξνπνπνίεζε ελόο ράξηε, όπσο πεξηγξάθεηαη 

αλαιπηηθόηεξα ζηελ αληίζηνηρε δξαζηεξηόηεηα. 

 Με ηνλ ηξόπν απηό νη καζεηέο έρνπλ πεξάζεη από δηάθνξα ζηάδηα ηεο 

δηεξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, αθνύ αξρηθά αλαδήηεζαλ πιηθό, ζηε ζπλέρεηα 

έθαλαλ ηελ επηινγή ηνπ θαηαιιειόηεξνπ θαη ηέινο αλαζπλέζεζαλ ην πιηθό 

απηό ππό ηελ κνξθή ελόο ελλνηνινγηθνύ ράξηε, όπνπ επηπιένλ 

παξνπζηάδνληαη θαη νη ζπζρεηηζκνί κεηαμύ ησλ ζρεηηθώλ ελλνηώλ, γεγνλόο πνπ 

αληηζηνηρεί ζε αλώηεξεο λνεηηθέο δηεξγαζίεο θαη βνεζά ζηελ αλάπηπμε ησλ 

ζρεηηθώλ δεμηνηήησλ από ηνπο καζεηέο, 

 

Περιγραθή ηων δραζηηριοηήηων 

Σηε ζπλέρεηα αθινπζεί ε πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

απαξηίδνπλ ηα Φύιια Δξγαζίαο. Κάζε Φύιιν Δξγαζίαο αληηζηνηρεί ζε κηα 

νκάδα καζεηώλ, πεξηιακβάλεη παξόκνηεο δξαζηεξηόηεηεο θαη έρεη ηελ ίδηα 

δνκή, κε ηε κόλε δηαθνξά πσο αλαθέξεηαη ζηε ζπιινγή πιηθνύ ζρεηηθό κε 

δηαθνξεηηθό ππν-ζέκα κειέηεο. 

Σηελ 1ε δξαζηεξηόηεηα, νη καζεηέο αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο ηνπ 

Φύιινπ Δξγαζίαο, παξαπέκπνληαη ζηελ ειεθηξνληθή έθδνζε ηνπ ζρνιηθνύ 
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βηβιίνπ (http://ebooks.edu.gr ), θαζώο θαη ζηελ Βηθηπαίδεηα 

(https://el.wikipedia.org), πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπλ ην ζρεηηθό (ππό)ζέκα 

(π.ρ. θύηηαξα & ηζηνί), ώζηε λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξηαθό πιηθό, θείκελα θαη 

εηθόλεο. 

Δπίζεο εθηόο ησλ παξαπάλσ θαινύληαη λα θάλνπλ ρξήζε ζε θάπνηεο 

άιιεο πξνηεηλόκελεο θάζε θνξά ελδεηθηηθέο πεγέο: 

Μπνξνύλ επίζεο λα αλαδεηήζνπλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν πιηθό ζεσξνύλ 

όηη είλαη ζρεηηθό, κε ειεύζεξε αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν. 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηεπζπλζνύλ θαηάιιεια ζηελ αλαδήηεζή ηνπο, 

παξέρνληαη ζηνπο καζεηέο ελδεηθηηθέο εξσηήζεηο έηζη ώζηε ε αλαδήηεζή ηνπο 

λα είλαη πεξηζζόηεξν εζηηαζκέλε θαη θαηάιιεια επηθεληξσκέλε ζηα βαζηθά 

ζεκεία ηνπ θάζε ζέκαηνο. 

Σηε 2ε δξαζηεξηόηεηα, νη καζεηέο ζα εθκεηαιιεπζνύλ ηα πξνεγνύκελα 

επξήκαηα ηνπο θαη ζα ηα ζπλδπάζνπλ κεηαμύ ηνπο, κε ηελ κνξθή ελόο 

ζεκαηηθνύ wiki, όπνπ θάζε νκάδα κπνξεί λα εξγάδεηαη ηαπηόρξνλα αιιά θαη 

απηόλνκα, ζην ππν-ζέκα πνπ ηεο έρεη αλαηεζεί. 

Με ηνλ ηξόπν απηό κπαίλνπλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο επηινγήο θαη 

αλαζύλζεζεο ηνπ πιηθνύ πνπ έρνπλ ζπιιέμεη. 

Σηελ 3ε δξαζηεξηόηεηα, νη καζεηέο ζα παξνπζηάζνπλ ην πιηθό πνπ 

έρνπλ ζπιιέμεη, κε ηελ κνξθή ελόο ελλνηνινγηθνύ ράξηε, ρξεζηκνπνηώληαο 

θαηάιιειν ινγηζκηθό πνπ πξνηείλεηαη (cmap tools). Ο ράξηεο απηόο, ζα 

απνηειείηαη αξρηθά από ηηο έλλνηεο κόλν, ζε κνξθή ιέμεσλ ή πξνηάζεσλ θαη 

ηνπο αληίζηνηρνπο ζπζρεηηζκνύο κεηαμύ ησλ ελλνηώλ, ζα εκπινπηηζηεί όκσο 

παξαθάησ. 

 Σηελ 4ε δξαζηεξηόηεηα, νη καζεηέο θαινύληαη λα εκπινπηίζνπλ ηνλ 

ελλνηνινγηθό ηνπο ράξηε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί πνιπκεζηθόο, 

αθνινπζώληαο ηηο δπλαηόηεηεο πνπ παξέρνληαη από ην ινγηζκηθό ώζηε λα 

πξνζζέζνπλ εηθόλεο, video, animation ή ηζηνζειίδεο ζρεηηθέο κε ηελ θάζε 

έλλνηα ππό κειέηε. Η εξγαζία απηή δε ζα είλαη ηδηαίηεξα ρξνλνβόξα, θαζώο 

ήδε ην πιηθό απηό έρεη ζπιιερζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ wiki, νπόηε αξθεί ε 

θαηάιιειε επηινγή ηνπ, ε είζνδόο ηνπ ζην Cmap σο «πεγή» θαη ηειηθά ε 

ζύλδεζή ηνπ κε ηνλ θαηάιιειν θόκβν ηνπ ράξηε. 

Έηζη, ν ράξηεο απηόο, ζα απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν ζύλνιν από 

εκπινπηηζκέλν πιεξνθνξηαθό πιηθό γηα ηηο ππόινηπεο νκάδεο πνπ 

αζρνινύληαη κε άιιν ππν-ζέκα. 

Μεηά από ηελ νινθιήξσζε ησλ ραξηώλ, θάζε έλα από ηα ππνζέκαηα 

παξνπζηάδεηαη ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. 

 

http://ebooks.edu.gr/
https://el.wikipedia.org/
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Εικόνα 1: Οι κοινόσπηζηος θάκελοι Public Cmaps: Οι σάπηερ οι οποίοι αποθηκεύονηαι εκεί  

μποπούν να καηαζκεςάζονηαι ζςνεπγαηικά μέζυ διαδικηύος. 

 

Τέινο, ηίζεηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ε δπλαηόηεηα 

λα ζπλδπάζνπλ νη δηαθνξεηηθέο νκάδεο ηνπο ελλνηνινγηθνύο ράξηεο πνπ 

δεκηνύξγεζαλ ρσξηζηά, ζε έλαλ εληαίν ράξηε. Απηό κπνξεί λε επηηεπρζεί κέζσ 

ηεο δσξεάλ δηθηπαθήο ππεξεζίαο πνπ παξέρεη ην Cmap Tools, όηαλ 

θνηλνπνηείηαη ζηελ θνηλόηεηα έλαο ελλνηνινγηθόο ράξηεο λα θαιέζεηο άιινπο 

ρξήζηεο λα ζπλεξγαζηνύλ καδί ζνπ. Θα κπνξνύζαλ επνκέλσο νη νκάδεο, από 

ηελ αξρή λα θαηαζθεπάδνπλ θνηλόρξεζηνπο ράξηεο θαη λα ηνπο απνζεθεύνπλ 

ζηνλ δηθηπαθό θάθειν «Cmap ζε ηόπνπο», επηιέγνληαο ζηε ζπλέρεηο έλαλ 

από ηνπο θνηλόρξεζηνπο θαθέινπο κε ηελ  επσλπκία «IHMC Public Cmaps» 

(εηθόλα 2). 

Η ίδηα ιεηηνπξγία κπνξεί λα εμππεξεηήζεη θαη ζηελ πεξίπησζε όπνπ νη 

καζεηέο ρξεηαζηεί λα εξγαζηνύλ αηνκηθά (π.ρ. ιόγσ κηθξνύ αξηζκνύ ή 

έιιεηςεο νκάδσλ) , ζπλεηζθέξνληαο έλα ηκήκα ν θαζέλαο ζηνλ θνηλόρξεζην 

ράξηε, ν νπνίνο βέβαηα θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαζεγεηή κπνξεί λα είλαη εδώ 

κηθξόηεξνο ζε έθηαζε.
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μσϊκός ιζηός (ΟΜΑΓΑ-1) 

Ολόκαηα καζεηώλ:  …………………………………………. 

    …………………………………………. 

    …………………………………………. 

    …………………………………………. 

 

 Γξαζηεξηόηεηα 1 

Φξεζηκνπνηώληαο ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο σο νδεγό γηα ηελ δηεξεύλεζή 

ζαο:  

 Πνηνο  είλαη ν ξόινο ησλ θπηηάξσλ ηνπ Μπτθνύ ηζηνύ; 

 Πνηνη είλαη νη δηαθνξεηηθνί ηύπνη ηνπ κπτθνύ ηζηνύ;  

 Βξείηε θαη θαηαγξάςηε όινπο ηνπο δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο θπηηάξσλ 

ηνπ κπτθνύ Ιζηνύ; 

 Σε πνην κέξνο ηνπ ζώκαηνο βξίζθνληαη; 

 Πνηνο  είλαη ν ξόινο ηνπ θάζε ηύπνπ θπηηάξσλ ηνπ Μπτθνύ ηζηνύ; 

 Πνηα είλαη ε κνξθνινγία ηνπ θάζε ηύπνπ θπηηάξνπ ηνπ Μπτθνύ 

ηζηνύ;  

 Πνηα είλαη ε εηθόλα ησλ θπηηάξσλ ηνπ θάζε ηύπνπ κπτθνύ ηζηνύ ζην 

κηθξνζθόπην; 

 Πσο γίλεηαη ν έιεγρνο ηεο ζπζηνιήο ησλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ 

κπτθώλ θπηηάξσλ; 

 

Α) Μειεηήζηε ζηελ ειεθηξνληθή έθδνζε ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ 

(http://ebooks.edu.gr ), θαζώο θαη ζηελ Βηθηπαίδεηα (https://el.wikipedia.org ), 

ην ζρεηηθό (ππό)ζέκα. 

 

Β) Σπιιέμηε πιεξνθνξηαθό πιηθό, θείκελα θαη εηθόλεο, αλαδεηώληαο ζην 

δηαδίθηπν ή θαη  ζηηο παξαθάησ πξνηεηλόκελεο ηζηνζειίδεο (ή θαη 

νπνηεζδήπνηε άιιεο ζεσξείηε εζείο ρξήζηκεο). 

Δλδεηθηηθέο πεγέο: 

https://prezi.com/nshsjivccnzz/presentation/ 

http://emed.med.uoa.gr/application/syllabus_I/epithiliakos/genika.htm 

http://www.slideshare.net/gepsimos/ss-14746569 

 

http://ebooks.edu.gr/
https://el.wikipedia.org/
https://prezi.com/nshsjivccnzz/presentation/
http://emed.med.uoa.gr/application/syllabus_I/epithiliakos/genika.htm
http://www.slideshare.net/gepsimos/ss-14746569
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Γ) Σρεκαηίζηε έλα δηάγξακκα κε ηηο ππνδηαηξέζεηο ηνπ ηζηνύ θαη 

ηνπνζεηείζηε ζε απηό ηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο ησλ θπηηάξσλ πνπ έρεηε 

θαηαγξάςεη. 

 

 Γξαζηεξηόηεηα 2 

Με ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέμαηε εζείο θαη νη ζπκκαζεηέο ζαο, 

θαηαζθεπάζηε έλαλ wiki, κε ηελ ππεξεζία pbworks,  ην νπνίν λα ιεηηνπξγεί 

ζαλ απνζεηήξην πιηθνύ ζρεηηθά κε ην ζέκα απηό.  

Φξεζηκνπνηείζηε ηηο εξσηήζεηο ηεο δξαζηεξηόηεηαο 1, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζθεπάζεηε ηελ θαηάιιειε ηεξαξρηθή δνκή (θαθέινπο, ζειίδεο, 

ππνζειίδεο) ώζηε λα είλαη εύθνια πξνζβάζηκεο νη πιεξνθνξίεο πνπ 

θαηαγξάθεηε θαη λα είλαη μεθάζαξε ε δνκή ηνπο. 

 

 Γξαζηεξηόηεηα 3 

Πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέμαηε ζηνπο 

ζπκκαζεηέο ζαο, θαηαζθεπάζηε έλαλ ελλνηνινγηθό ράξηε, κε ην ινγηζκηθό 

cmap tools, όπνπ λα νπηηθνπνηείηαη κε ηνλ θαηάιιειν ηξόπν  

 

 Γξαζηεξηόηεηα 4 

Δκπινπηίζηε ηνλ ράξηε πνπ θαηαζθεπάζαηε κε νπηηθναθνπζηηθό πιηθό 

(θείκελα, ηζηνζειίδεο, εηθόλεο, video, animation). 

Γηα ην ιόγν απηό πξέπεη:  

1) λα ζπιιέμεηε ην απαξαίηεην πιηθό, απνζεθεύνληάο ην ζε έλα θάθειν 

ζηνλ ππνινγηζηή ζαο.  

2) λα ην εηζάγεηε ζην ινγηζκηθό CMAP TOOLS σο πεγή (Αξρείν / 

Πξνζζήθε Πεγήο) 

3) λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο θαηάιιειεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ινγηζκηθνύ γηα λα 

ηηο ελζσκαηώζεηε ζηνλ ελλνηνινγηθό ζαο ράξηε (όπσο ην παξάδεηγκα 

πνπ αθνινπζεί) 

 

π.ρ. 

 - Φξεζηκνπνηώληαο ηε ιεηηνπξγία «Πξνζζήθε Πιεξνθνξηώλ» (δεμί θνπκπί 

ζην επηιεγκέλν αληηθείκελν),  πξνζζέζηε πιεξνθνξίεο γηα ηελ θάζε έλλνηα, νη 

νπνίεο ζα εκθαλίδνληαη όηαλ ν ρξήζηεο αθήζεη ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ πάλσ 

ζηελ έλλνηα. 

- Φξεζηκνπνηώληαο ηε ιεηηνπξγία «Γηακόξθσζε ζηπι» » (δεμί θνπκπί ζην 

επηιεγκέλν αληηθείκελν),  πξνζζέζηε κηα εηθόλα ζε θάζε έλλνηα (ππν-επηινγή 
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αληηθείκελν) ή θαζνξίζηε ην κέγεζνο θαη ην ρξώκα ησλ γξακκάησλ (ππν-

επηινγή γξακκαηνζεηξά). 

 

 

Εικόνα 2: Παπάδειγμα καηαζκεςήρ εννοιολογικού σάπηη για ηην Ενέπγεια. 

 

 

Αναλσηικόηερες οδηγίες για κάποιες τρήζιμες λειηοσργίες ηοσ 

CMAP TOOLS, μπορείηε να βρείηε ζηο παράρηημα ποσ ακολοσθεί 

μεηά ηο Φύλλο Δργαζίας. 
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Δπιθηλιακός ιζηός (ΟΜΑΓΑ-

2) 

Ολόκαηα καζεηώλ:  …………………………………………. 

    …………………………………………. 

    …………………………………………. 

    …………………………………………. 

 

 Γξαζηεξηόηεηα 1 

Φξεζηκνπνηώληαο ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο σο νδεγό γηα ηελ δηεξεύλεζή 

ζαο:  

 Πνηνο  είλαη ν ξόινο ησλ θπηηάξσλ ηνπ Δπηζειηαθνύ ηζηνύ; 

 Πνηνη είλαη νη δηαθνξεηηθνί ηύπνη ηνπ Δπηζειηαθνύ ηζηνύ;  

 Βξείηε θαη θαηαγξάςηε όινπο ηνπο δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο θπηηάξσλ 

ηνπ Δπηζειηαθνύ Ιζηνύ; 

  Σε πνην κέξνο ηνπ ζώκαηνο βξίζθνληαη; 

 Πνηνο  είλαη ν ξόινο ηνπ θάζε ηύπνπ θπηηάξσλ ηνπ Δπηζειηαθνύ 

ηζηνύ; 

 Πνηα είλαη ε κνξθνινγία ηνπ θάζε ηύπνπ θπηηάξνπ ηνπ Δπηζειηαθνύ 

ηζηνύ;  

 Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ αδέλσλ; 

 Πνηνη είλαη νη δηαθνξεηηθνί ηύπνη ησλ αδέλσλ; 

 Από πόζα θύηηαξα απνηειείηαη ν θάζε ηύπνο αδέλα; 

 Πνπ εθθξίλεη ηα πξντόληα ν θάζε ηύπνο αδέλα 

 

Α) Μειεηήζηε ζηελ ειεθηξνληθή έθδνζε ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ 

(http://ebooks.edu.gr ), θαζώο θαη ζηελ Βηθηπαίδεηα (https://el.wikipedia.org ), 

ην ζρεηηθό (ππό)ζέκα. 

 

Β) Σπιιέμηε πιεξνθνξηαθό πιηθό, θείκελα θαη εηθόλεο, αλαδεηώληαο ζην 

δηαδίθηπν ή θαη  ζηηο παξαθάησ πξνηεηλόκελεο ηζηνζειίδεο (ή θαη 

νπνηεζδήπνηε άιιεο ζεσξείηε εζείο ρξήζηκεο). 

Δλδεηθηηθέο πεγέο: 

https://prezi.com/nshsjivccnzz/presentation/ 

http://emed.med.uoa.gr/application/syllabus_I/epithiliakos/genika.htm 

http://www.slideshare.net/gepsimos/ss-14746569 

http://ebooks.edu.gr/
https://el.wikipedia.org/
https://prezi.com/nshsjivccnzz/presentation/
http://emed.med.uoa.gr/application/syllabus_I/epithiliakos/genika.htm
http://www.slideshare.net/gepsimos/ss-14746569
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Γ) Σρεκαηίζηε έλα δηάγξακκα κε ηηο ππνδηαηξέζεηο ηνπ ηζηνύ θαη 

ηνπνζεηείζηε ζε απηό ηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο ησλ θπηηάξσλ πνπ έρεηε 

θαηαγξάςεη. 

 

 Γξαζηεξηόηεηα 2 

Με ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέμαηε εζείο θαη νη ζπκκαζεηέο ζαο, 

θαηαζθεπάζηε έλαλ wiki, κε ηελ ππεξεζία pbworks,  ην νπνίν λα ιεηηνπξγεί 

ζαλ απνζεηήξην πιηθνύ ζρεηηθά κε ην ζέκα απηό.  

Φξεζηκνπνηείζηε ηηο εξσηήζεηο ηεο δξαζηεξηόηεηαο 1, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζθεπάζεηε ηελ θαηάιιειε ηεξαξρηθή δνκή (θαθέινπο, ζειίδεο, 

ππνζειίδεο) ώζηε λα είλαη εύθνια πξνζβάζηκεο νη πιεξνθνξίεο πνπ 

θαηαγξάθεηε θαη λα είλαη μεθάζαξε ε δνκή ηνπο. 

 

 Γξαζηεξηόηεηα 3 

Πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέμαηε ζηνπο 

ζπκκαζεηέο ζαο, θαηαζθεπάζηε έλαλ ελλνηνινγηθό ράξηε, κε ην ινγηζκηθό 

cmap tools, όπνπ λα νπηηθνπνηείηαη κε ηνλ θαηάιιειν ηξόπν  

 

 Γξαζηεξηόηεηα 4 

Δκπινπηίζηε ηνλ ράξηε πνπ θαηαζθεπάζαηε κε νπηηθναθνπζηηθό πιηθό 

(θείκελα, ηζηνζειίδεο, εηθόλεο, video, animation). 

Γηα ην ιόγν απηό πξέπεη:  

1) λα ζπιιέμεηε ην απαξαίηεην πιηθό, απνζεθεύνληάο ην ζε έλα θάθειν 

ζηνλ ππνινγηζηή ζαο.  

2) λα ην εηζάγεηε ζην ινγηζκηθό CMAP TOOLS σο πεγή (Αξρείν / 

Πξνζζήθε Πεγήο) 

3) λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο θαηάιιειεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ινγηζκηθνύ γηα λα 

ηηο ελζσκαηώζεηε ζηνλ ελλνηνινγηθό ζαο ράξηε (όπσο ην παξάδεηγκα 

πνπ αθνινπζεί) 

 

π.ρ. 

 - Φξεζηκνπνηώληαο ηε ιεηηνπξγία «Πξνζζήθε Πιεξνθνξηώλ» (δεμί θνπκπί 

ζην επηιεγκέλν αληηθείκελν),  πξνζζέζηε πιεξνθνξίεο γηα ηελ θάζε έλλνηα, νη 

νπνίεο ζα εκθαλίδνληαη όηαλ ν ρξήζηεο αθήζεη ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ πάλσ 

ζηελ έλλνηα. 
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- Φξεζηκνπνηώληαο ηε ιεηηνπξγία «Γηακόξθσζε ζηπι» » (δεμί θνπκπί ζην 

επηιεγκέλν αληηθείκελν),  πξνζζέζηε κηα εηθόλα ζε θάζε έλλνηα (ππν-επηινγή 

αληηθείκελν) ή θαζνξίζηε ην κέγεζνο θαη ην ρξώκα ησλ γξακκάησλ (ππν-

επηινγή γξακκαηνζεηξά). 

 

 

Εικόνα 3: Παπάδειγμα καηαζκεςήρ εννοιολογικού σάπηη για ηην Ενέπγεια. 

 

 

Αναλσηικόηερες οδηγίες για κάποιες τρήζιμες λειηοσργίες ηοσ 

CMAP TOOLS, μπορείηε να βρείηε ζηο παράρηημα ποσ ακολοσθεί 

μεηά ηο Φύλλο Δργαζίας. 
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Δρειζηικός ιζηός (ΟΜΑΓΑ-3) 

Ολόκαηα καζεηώλ:  …………………………………………. 

    …………………………………………. 

    …………………………………………. 

    …………………………………………. 

 

 Γξαζηεξηόηεηα 1 

Φξεζηκνπνηώληαο ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο σο νδεγό γηα ηελ δηεξεύλεζή 

ζαο:  

 Πνηνο  είλαη ν ξόινο ησλ θπηηάξσλ ηνπ Δξεηζηηθνύ ηζηνύ; 

 Πνηνη είλαη νη δηαθνξεηηθνί ηύπνη ηνπ Δξεηζηηθνύ ηζηνύ;  

 Βξείηε θαη θαηαγξάςηε όινπο ηνπο δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο θπηηάξσλ 

ηνπ Δξεηζηηθνύ Ιζηνύ; 

 Σε πνην κέξνο ηνπ ζώκαηνο βξίζθνληαη; 

 Πνηνο  είλαη ν ξόινο ηνπ θάζε ηύπνπ θπηηάξσλ ηνπ Δξεηζηηθνύ 

ηζηνύ; 

 Πνηα είλαη ε κνξθνινγία ηνπ θάζε ηύπνπ θπηηάξνπ ηνπ Δξεηζηηθνύ 

ηζηνύ;  

 Πνηα είλαη ε κεζνθπηηάξηα νπζία ζε θάζε ηύπν ηνπ εξεηζηηθνύ 

ηζηνύ; 

 

Α) Μειεηήζηε ζηελ ειεθηξνληθή έθδνζε ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ 

(http://ebooks.edu.gr ), θαζώο θαη ζηελ Βηθηπαίδεηα (https://el.wikipedia.org ), 

ην ζρεηηθό (ππό)ζέκα. 

 

Β) Σπιιέμηε πιεξνθνξηαθό πιηθό, θείκελα θαη εηθόλεο, αλαδεηώληαο ζην 

δηαδίθηπν ή θαη  ζηηο παξαθάησ πξνηεηλόκελεο ηζηνζειίδεο (ή θαη 

νπνηεζδήπνηε άιιεο ζεσξείηε εζείο ρξήζηκεο). 

Δλδεηθηηθέο πεγέο: 

https://prezi.com/nshsjivccnzz/presentation/ 

http://emed.med.uoa.gr/application/syllabus_I/epithiliakos/genika.htm 

http://www.slideshare.net/gepsimos/ss-14746569 

 

Γ) Σρεκαηίζηε έλα δηάγξακκα κε ηηο ππνδηαηξέζεηο ηνπ ηζηνύ θαη 

ηνπνζεηείζηε ζε απηό ηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο ησλ θπηηάξσλ πνπ έρεηε 

θαηαγξάςεη. 

http://ebooks.edu.gr/
https://el.wikipedia.org/
https://prezi.com/nshsjivccnzz/presentation/
http://emed.med.uoa.gr/application/syllabus_I/epithiliakos/genika.htm
http://www.slideshare.net/gepsimos/ss-14746569
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 Γξαζηεξηόηεηα 2 

Με ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέμαηε εζείο θαη νη ζπκκαζεηέο ζαο, 

θαηαζθεπάζηε έλαλ wiki, κε ηελ ππεξεζία pbworks,  ην νπνίν λα ιεηηνπξγεί 

ζαλ απνζεηήξην πιηθνύ ζρεηηθά κε ην ζέκα απηό.  

Φξεζηκνπνηείζηε ηηο εξσηήζεηο ηεο δξαζηεξηόηεηαο 1, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζθεπάζεηε ηελ θαηάιιειε ηεξαξρηθή δνκή (θαθέινπο, ζειίδεο, 

ππνζειίδεο) ώζηε λα είλαη εύθνια πξνζβάζηκεο νη πιεξνθνξίεο πνπ 

θαηαγξάθεηε θαη λα είλαη μεθάζαξε ε δνκή ηνπο. 

 

 Γξαζηεξηόηεηα 3 

Πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέμαηε ζηνπο 

ζπκκαζεηέο ζαο, θαηαζθεπάζηε έλαλ ελλνηνινγηθό ράξηε, κε ην ινγηζκηθό 

cmap tools, όπνπ λα νπηηθνπνηείηαη κε ηνλ θαηάιιειν ηξόπν  

 

 Γξαζηεξηόηεηα 4 

Δκπινπηίζηε ηνλ ράξηε πνπ θαηαζθεπάζαηε κε νπηηθναθνπζηηθό πιηθό 

(θείκελα, ηζηνζειίδεο, εηθόλεο, video, animation). 

Γηα ην ιόγν απηό πξέπεη:  

4) λα ζπιιέμεηε ην απαξαίηεην πιηθό, απνζεθεύνληάο ην ζε έλα θάθειν 

ζηνλ ππνινγηζηή ζαο.  

5) λα ην εηζάγεηε ζην ινγηζκηθό CMAP TOOLS σο πεγή (Αξρείν / 

Πξνζζήθε Πεγήο) 

6) λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο θαηάιιειεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ινγηζκηθνύ γηα λα 

ηηο ελζσκαηώζεηε ζηνλ ελλνηνινγηθό ζαο ράξηε (όπσο ην παξάδεηγκα 

πνπ αθνινπζεί) 

 

π.ρ. 

 - Φξεζηκνπνηώληαο ηε ιεηηνπξγία «Πξνζζήθε Πιεξνθνξηώλ» (δεμί θνπκπί 

ζην επηιεγκέλν αληηθείκελν),  πξνζζέζηε πιεξνθνξίεο γηα ηελ θάζε έλλνηα, νη 

νπνίεο ζα εκθαλίδνληαη όηαλ ν ρξήζηεο αθήζεη ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ πάλσ 

ζηελ έλλνηα. 

- Φξεζηκνπνηώληαο ηε ιεηηνπξγία «Γηακόξθσζε ζηπι» » (δεμί θνπκπί ζην 

επηιεγκέλν αληηθείκελν),  πξνζζέζηε κηα εηθόλα ζε θάζε έλλνηα (ππν-επηινγή 

αληηθείκελν) ή θαζνξίζηε ην κέγεζνο θαη ην ρξώκα ησλ γξακκάησλ (ππν-

επηινγή γξακκαηνζεηξά). 
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Εικόνα 4: Παπάδειγμα καηαζκεςήρ εννοιολογικού σάπηη για ηην Ενέπγεια. 

 

 

Αναλσηικόηερες οδηγίες για κάποιες τρήζιμες λειηοσργίες ηοσ 

CMAP TOOLS, μπορείηε να βρείηε ζηο παράρηημα ποσ ακολοσθεί 

μεηά ηο Φύλλο Δργαζίας. 
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Νεσρικός ιζηός (ΟΜΑΓΑ-4) 

Ολόκαηα καζεηώλ:  …………………………………………. 

    …………………………………………. 

    …………………………………………. 

    …………………………………………. 

 

 Γξαζηεξηόηεηα 1 

Φξεζηκνπνηώληαο ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο σο νδεγό γηα ηελ δηεξεύλεζή 

ζαο:  

 Πνηνο  είλαη ν ξόινο ησλ θπηηάξσλ ηνπ Νεπξηθνύ ηζηνύ; 

 Σε πνην κέξνο ηνπ ζώκαηνο βξίζθνληαη; 

 Βξείηε θαη θαηαγξάςηε όινπο ηνπο δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο θπηηάξσλ 

ηνπ Νεπξηθνύ Ιζηνύ; 

 Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ θάζε ηύπνπ θπηηάξσλ ηνπ Νεπξηθνύ ηζηνύ; 

 Πνηα είλαη ε κνξθνινγία ηνπ θάζε ηύπνπ θπηηάξνπ ηνπ λεπξηθνύ 

ηζηνύ;  

 

Α) Μειεηήζηε ζηελ ειεθηξνληθή έθδνζε ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ 

(http://ebooks.edu.gr ), θαζώο θαη ζηελ Βηθηπαίδεηα (https://el.wikipedia.org ), 

ην ζρεηηθό (ππό)ζέκα 

 

Β) Σπιιέμηε πιεξνθνξηαθό πιηθό, θείκελα θαη εηθόλεο, αλαδεηώληαο ζην 

δηαδίθηπν ή θαη  ζηηο παξαθάησ πξνηεηλόκελεο ηζηνζειίδεο (ή θαη 

νπνηεζδήπνηε άιιεο ζεσξείηε εζείο ρξήζηκεο). 

Δλδεηθηηθέο πεγέο: 

https://prezi.com/nshsjivccnzz/presentation/ 

http://emed.med.uoa.gr/application/syllabus_I/epithiliakos/genika.htm 

http://www.slideshare.net/gepsimos/ss-14746569 

 

Γ) Σρεκαηίζηε έλα δηάγξακκα κε ηηο ππνδηαηξέζεηο ηνπ ηζηνύ θαη 

ηνπνζεηείζηε ζε απηό ηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο ησλ θπηηάξσλ πνπ έρεηε 

θαηαγξάςεη. 

 

 Γξαζηεξηόηεηα 2 

http://ebooks.edu.gr/
https://el.wikipedia.org/
https://prezi.com/nshsjivccnzz/presentation/
http://emed.med.uoa.gr/application/syllabus_I/epithiliakos/genika.htm
http://www.slideshare.net/gepsimos/ss-14746569
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Με ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέμαηε εζείο θαη νη ζπκκαζεηέο ζαο, 

θαηαζθεπάζηε έλαλ wiki, κε ηελ ππεξεζία pbworks,  ην νπνίν λα ιεηηνπξγεί 

ζαλ απνζεηήξην πιηθνύ ζρεηηθά κε ην ζέκα απηό.  

Φξεζηκνπνηείζηε ηηο εξσηήζεηο ηεο δξαζηεξηόηεηαο 1, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζθεπάζεηε ηελ θαηάιιειε ηεξαξρηθή δνκή (θαθέινπο, ζειίδεο, 

ππνζειίδεο) ώζηε λα είλαη εύθνια πξνζβάζηκεο νη πιεξνθνξίεο πνπ 

θαηαγξάθεηε θαη λα είλαη μεθάζαξε ε δνκή ηνπο. 

 

 Γξαζηεξηόηεηα 3 

Πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέμαηε ζηνπο 

ζπκκαζεηέο ζαο, θαηαζθεπάζηε έλαλ ελλνηνινγηθό ράξηε, κε ην ινγηζκηθό 

cmap tools, όπνπ λα νπηηθνπνηείηαη κε ηνλ θαηάιιειν ηξόπν  

 

 Γξαζηεξηόηεηα 4 

Δκπινπηίζηε ηνλ ράξηε πνπ θαηαζθεπάζαηε κε νπηηθναθνπζηηθό πιηθό 

(θείκελα, ηζηνζειίδεο, εηθόλεο, video, animation). 

Γηα ην ιόγν απηό πξέπεη:  

7) λα ζπιιέμεηε ην απαξαίηεην πιηθό, απνζεθεύνληάο ην ζε έλα θάθειν 

ζηνλ ππνινγηζηή ζαο.  

8) λα ην εηζάγεηε ζην ινγηζκηθό CMAP TOOLS σο πεγή (Αξρείν / 

Πξνζζήθε Πεγήο) 

9) λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο θαηάιιειεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ινγηζκηθνύ γηα λα 

ηηο ελζσκαηώζεηε ζηνλ ελλνηνινγηθό ζαο ράξηε (όπσο ην παξάδεηγκα 

πνπ αθνινπζεί) 

 

π.ρ. 

 - Φξεζηκνπνηώληαο ηε ιεηηνπξγία «Πξνζζήθε Πιεξνθνξηώλ» (δεμί θνπκπί 

ζην επηιεγκέλν αληηθείκελν),  πξνζζέζηε πιεξνθνξίεο γηα ηελ θάζε έλλνηα, νη 

νπνίεο ζα εκθαλίδνληαη όηαλ ν ρξήζηεο αθήζεη ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ πάλσ 

ζηελ έλλνηα. 

- Φξεζηκνπνηώληαο ηε ιεηηνπξγία «Γηακόξθσζε ζηπι» » (δεμί θνπκπί ζην 

επηιεγκέλν αληηθείκελν),  πξνζζέζηε κηα εηθόλα ζε θάζε έλλνηα (ππν-επηινγή 

αληηθείκελν) ή θαζνξίζηε ην κέγεζνο θαη ην ρξώκα ησλ γξακκάησλ (ππν-

επηινγή γξακκαηνζεηξά). 
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Εικόνα 5: Παπάδειγμα καηαζκεςήρ εννοιολογικού σάπηη για ηην Ενέπγεια. 

 

 

Αναλσηικόηερες οδηγίες για κάποιες τρήζιμες λειηοσργίες ηοσ 

CMAP TOOLS, μπορείηε να βρείηε ζηο παράρηημα ποσ ακολοσθεί 

μεηά ηο Φύλλο Δργαζίας. 
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Παράρηημα – Υρήζιμες λειηοσργίες 

 

Ι. Προζθήκη Πηγών 

 Οπνηνδήπνηε ςεθηαθό πιηθό (π.ρ. εηθόλεο, video, θείκελα, ηζηνζειίδεο) 

πνπ ζέινπκε λα εηζάγνπκε κέζα ζηνλ ελλνηνινγηθό ράξηε, νλνκάδεηαη «πεγή» 

θαη κπνξεί λα εηζαρζεί κε ηελ εληνιή «Αξρείν  / Πξνζζήθε πεγώλ», είηε από 

ην παξάζπξν «Πξνβνιέο – Cmap Tools” , είηε από ην παξάζπξν «ηα Cmaps 

κνπ». 

 

 Έλαο αθόκε πην γξήγνξνο ηξόπνο γηα ηελ εηζαγσγή πεγώλ, είλαη θαη 

απεπζείαο κε ηελ κέζνδν «ζύξε & άζε», από έλα θάθειν ηνπ ππνινγηζηή καο 

ζην παξάζπξν «ηα Cmaps κνπ». Τόηε εκθαλίδεηαη έλαο δηάινγνο, ζηνλ νπνίν 

κπνξνύκε λα αιιάμνπκε ην όλνκα ηεο πεγήο, λα πξνζζέζνπκε θάπνηα 

πεξηγξαθή θαη ιέμεηο θιεηδηά. 

 Σην παξαθάησ παξάδεηγκα γίλεηαη εηζαγσγή ελόο αξρείνπ pdf ζαλ πεγή 

κε ηε κέζνδν «ζύξε & άζε» θαη εκθαλίδεηαη ην αληίζηνηρν παξάζπξν 

δηαιόγνπ. 

  

Εικόνα 6: Ειζαγυγή τηθιακήρ πηγήρ με ηη μέθοδο «ζύπε & άζε». 

 

ΙΙ. Προζθήκη πληροθοριών ζε μια έννοια 

 Έλαο ρξήζηκνο ηξόπνο γηα λα εκπινπηίζνπκε ηνλ ελλνηνινγηθό καο 

ράξηε, είλαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε ιεηηνπξγία ηεο πξνζζήθεο 

πιεξνθνξηώλ, νη νπνίεο ζα εκθαλίδνληαη όηαλ ν ρξήζηεο ηνπνζεηήζεη ην 

δείθηε ηνπ πνληηθηνύ πάλσ ζε κηα έλλνηα. 

 Απηό κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα ζην παξάζπξν ηνπ ελλνηνινγηθνύ 

ράξηε, είηε από ην κελνύ «Δξγαιεία /Πξνζζήθε πιεξνθνξηώλ», αθνύ 

επηιέμνπκε πξώηα ηελ έλλνηα πνπ ζέινπκε λα εκπινπηίζνπκε, είηε απιά 

παηώληαο ζηελ δεδνκέλε έλλνηα ην δεμί πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ. 
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 Σην αληίζηνηρν παξάζπξν δηαιόγνπ πνπ ζα εκθαληζηεί, κπνξνύκε λα 

πιεθηξνινγήζνπκε θάπνην κηθξό θείκελν, ή θπζηθά λα επηθνιιήζνπκε έλα 

θείκελν πνπ έρνπκε αληηγξάςεη (π.ρ. από κηα ηζηνζειίδα). 

 Σην παξαθάησ παξάδεηγκα, θαίλεηαη ε πξνζζήθε πιεξνθνξηώλ, 

παηώληαο ην δεμί θνπκπί ηνπ πνληηθηνύ πάλσ ζε κηα έλλνηα θαη ην αληίζηνηρν 

παξάζπξν δηαιόγνπ πνπ εκθαλίδεηαη. 

  

   

Εικόνα 7: Πποζθήκη πληποθοπιών ζε μια έννοια, ηο ανηίζηοισο παπάθςπο διαλόγος και ο ηπόπορ 

πος εμθανίζονηαι ζηην οθόνη όηαν πεπάζει ηο πονηίκι από πάνυ. 

 

ΙΙΙ. ύνδεζη μιας έννοιας με πηγές 

 Σε κηα νπνηαδήπνηε έλλνηα, κπνξνύκε λα ζπλδέζνπκε κηα ή 

πεξηζζόηεξεο πεγέο. Οη πεγέο απηέο κπνξεί λα είλαη π.ρ. εηθόλεο, video, 

θείκελα, ζύλδεζκνη ζε ηζηνζειίδεο θ.ι.π.  

 Η ζύλδεζε κπνξεί λα γίλεη από ην κελνύ «Δπεμεξγαζία / Πξνζζήθε & 

Δπεμεξγαζία ζπλδέζκσλ ζε πεγέο» ή απιά παηώληαο δεμί θνπκπί ηνπ 

πνληηθηνύ πάλσ ζηελ έλλνηα πνπ καο ελδηαθέξεη θαη επηιέγνληαο ηελ 

αληίζηνηρε εληνιή.  

 

   

Εικόνα 8: Πποζθήκη πηγών ζε μια έννοια, ηο παπάθςπο διαλόγος πος εμθανίζεηαι και ηα 

ανηίζηοισα εικονίδια πος θανεπώνοςν ηη ζύνδεζη με ηιρ πηγέρ. 

Σηε ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν δηαιόγνπ, όπνπ καο δεηείηαη 

λα επηιέμνπκε πνηεο από ηηο ππάξρνπζεο πεγέο (βιέπε παξάγξαθν Ι) ζέινπκε 

λα ζπλδέζνπκε κε ηελ δεδνκέλε έλλνηα. Μπνξνύκε λα επηιέμνπκε 
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πεξηζζόηεξεο από κηα πεγέο, νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο. Παηώληαο ην θνπκπί 

«Δλεκέξσζε», παξαηεξνύκε όηη ζην ζύκβνιν ηεο έλλνηαο έρνπλ πξνζηεζεί 

θάπνηα εηθνλίδηα, ηα νπνία θαλεξώλνπλ ηηο ζπλδέζεηο πνπ θάλακε.  

Παηώληαο πάλσ ζηα εηθνλίδηα απηά, κπνξνύκε λα επηιέμνπκε πνηα από 

ηηο ζπλδέζεηο ζέινπκε λα δνύκε (εηθόλα 5). 

 

IV. Γιαμόρθωζη ησλ 

 Μπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ εληνιή «Γηακόξθσζε Σηπι», 

πξνθεηκέλνπ λα αιιάμνπκε ηε γξακκαηνζεηξά ζην θείκελν κηαο έλλνηαο, λα 

αιιάμνπκε ην ρξώκα ηνπ πεξηγξάκκαηνο ή λα πξνζζέζνπκε έλα αληηθείκελν 

σο ππόβαζξν ζην πιαίζην ηεο έλλνηαο. 

 Απηό γίλεηαη πάλσ ζε κηα επηιεγκέλε έλλνηα, από ην κελνύ «Μνξθή / 

Σηπι», ή παηώληαο ην δεμί θνπκπί ηνπ πνληηθηνύ θαη επηιέγνληαο 

«Γηακόξθσζε Σηπι». 

 Πνιύ ελδηαθέξνπζα είλαη ε δπλαηόηεηα πξνζζήθεο κηαο εηθόλαο κέζα 

ζην πιαίζην κηαο έλλνηαο. Απηό γίλεηαη από ηελ επηινγή «Γηακόξθσζε Σηπι / 

Αληηθείκελν».  

 

   

Εικόνα 9: «Διαμόπθυζη Σηςλ» για μια έννοια. Με ηην επιλογή «Ανηικείμενο», μποπούμε να 

επιλέξοςμε μια από ηιρ «πηγέρ» πος έσοςμε ειζάγει ζηο σάπηη, υρ «Εικόνα θόνηος». Το κενό 

πλαίζιο ηηρ έννοιαρ, ανηικαθίζηαηαι από ηην εικόνα πος επιλέξαμε. 

 Σηελ πεξίπησζε απηή, εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν δηαιόγνπ, όπνπ 

κπνξνύκε λα επηιέμνπκε κηα «Δηθόλα θόληνπ» γηα ηελ έλλνηα, παηώληαο ην 

αληίζηνηρν εηθνλίδην. Σαλ εηθόλα κπνξνύκε λα επηιέμνπκε κηα από ηηο «πεγέο» 

ηηο νπνίεο έρνπκε εηζάγεη (βιέπε παξάγξαθν Ι) ζηνλ ελλνηνινγηθό καο ράξηε. 

 Μεηά ηελ επηινγή ηεο εηθόλαο, κπνξνύκε από ην ίδην πιαίζην δηαιόγνπ 

παηώληαο ηα θαηάιιεια εηθνλίδηα, λα νξίζνπκε αλ ε εηθόλα ζα εκθαλίδεηαη ζε 



Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ΙΤΥΔ «Γηνθαληνο» - Γηεύζπλζε Δπηκόξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο  

23 

 

πιήξεο κέγεζνο, ζε παξάζεζε, κε πεξηθνπή ή κε παξακόξθσζε (απηή ε 

επηινγή είλαη ε πην βνιηθή) ή αθόκε θαη λα αθαηξέζνπκε ηελ εηθόλα θόληνπ. 

 Οινθιεξώλνληαο ηηο επηινγέο καο, ην πιαίζην πνπ πεξηείρε ηελ έλλνηα 

πνπ επηιέμακε, αληηθαηαζηάζεθε από ηελ εηθόλα πνπ βάιακε ζην θόλην 

(εηθόλα 6). 

 


