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Εςσαπιζηίερ 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά γηα ηελ πνιύηηκε βνήζεηά ηνπο θαη ηηο γλώζεηο 

πνπ κνπ πξνζέθεξαλ όινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο θαη εηδηθόηεξα ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα ηεο 

δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο θα. Μαξία Βίξβνπ γηα ηελ πνιύηηκε βνήζεηά ηεο ζηελ 

πινπνίεζε ηεο ηζηνζειίδαο. Δλ ζπλερεία, ζέισ λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ 

Υξήζην Σξνύζζα θαη ζηελ Αθξηβή Κξνύζθα γηα ηε βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξαλ 

ζηε ζπγγξαθή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Σέινο, νθείισ λα επραξηζηήζσ ηελ 

νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ ζηήξημή ηνπο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ. 
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1. Πεπίλητη 

θνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη ν ζρεδηαζκόο ελόο θνηλσληθνύ ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο ησλ καζεκαηηθώλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο Γεσκεηξίαο. 

Αθνξά καζεηέο Α’ Λπθείνπ θαζώο θαη αλζξώπνπο νη νπνίνη είλαη ιάηξεηο ηεο 

Γεσκεηξίαο ή αλζξώπνπο πνπ ζέινπλ λα θαηαλνήζνπλ νξηζκέλα βαζηθά ηκήκαηα 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο. Σν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα ειεθηξνληθήο κάζεζεο 

είλαη βαζηζκέλν ζην επίπεδν γλσζηηθώλ ηθαλνηήησλ ηεο αλαζεσξεκέλεο ηαμηλνκίαο 

Bloom. Οη καζεηέο, νη νπνίνη έρνπλ εγγξαθεί ζην ζύζηεκα, έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα 

παξαθνινπζήζνπλ όια ηα καζήκαηα θαζώο θαη λα αμηνινγήζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο 

κέζα από θνπίδ ζπκπιήξσζεο θελώλ, σζηνύ-Λάζνπο, πνιιαπιήο επηινγήο, 

ηαμηλόκεζεο, αληηζηνίρηζεο θαη αλάπηπμεο. Δπηπιένλ, κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

νκάδεο καζεηώλ θαη λα ζπλνκηινύλ κε ηνπο ππόινηπνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

(θαζεγεηέο – καζεηέο). Οη θαζεγεηέο, νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζύζηεκα, 

έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ειέγρνπλ ηηο εξσηήζεηο αλάπηπμεο, λα βιέπνπλ ηελ πξόνδν 

ησλ καζεηώλ κε βάζε ηνπο πίλαθεο απνηειεζκάησλ ζηνπο νπνίνπο έρνπλ πξόζβαζε 

θαζώο θαη λα δεκηνπξγνύλ νκάδεο ή λα ζπλνκηινύλ κε ηνπο καζεηέο ηνπο είηε 

δεκόζηα είηε ηδησηηθά. Η πινπνίεζή ηνπ έγηλε ζε WordPress θαη γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ θνηλσληθνύ δηθηύνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην BuddyPress. 

 

Abstract 

The purpose of the thesis is to design a social e-learning system for mathematics 

and specifically Geometry. It concerns students of the first grade of high school as 

well as people who are interested in learning Geometry or people who want to 

understand some basic parts of this course. This e-learning system uses adaptive 

testing to student cognitive skill level based on Revised Bloom Taxonomy. Students 

enrolled in the system have the opportunity to attend all the lessons as well as to 

evaluate their knowledge through a fill-in quiz, Correct-False, Multiple Choice, 

Classification, Match, and Development questions. In addition, they can create 

groups of students and chat with other users (teachers - students). Teachers who are 

enrolled in the system have the ability to control development questions, view pupils' 
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progress based on the scoreboards they have access to, and create groups or chat with 

their students either publicly or privately. Implementation of the e-learning system 

was done on WordPress and BuddyPress was used to implement the social network. 
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2. Αναθευπημένη ηαξινομία Bloom 

2.1. Ιζηοπικά ζηοισεία 

Η ηαμηλνκία Bloom ζρεδηάζηεθε κε ζθνπό λα βειηησζεί ε επηθνηλσλία κεηαμύ 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε ηνλ ζρεδηαζκό ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ θαη ησλ 

εμεηάζεσλ. Σν 1956 θαηαιήμαλε ζην παξαθάησ κνληέιν, όπνπ νη δηδαθηηθνί ζηόρνη 

έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζε 3 πεξηνρέο: 

 Η πξώηε θαηεγνξία αθνξά ηε Γνυζηική πεξηνρή, ε νπνία έρεη δηαρσξηζηεί ζε έμε 

επίπεδα: 

o Γλώζε 

o Καηαλόεζε 

o Δθαξκνγή 

o Αλάιπζε 

o ύλζεζε 

o Αμηνιόγεζε 

 Η δεύηεξε θαηεγνξία αθνξά ηε ςναιζθημαηική πεξηνρή, ε νπνία έρεη 

δηαρσξηζηεί ζε πέληε επίπεδα: 

o Απνδνρή 

o Αληίδξαζε 

o Αμία 

o Οξγάλσζε 

o Υαξαθηεξηζκόο 

 Η ηξίηε θαηεγνξία αθνξά ηελ Ψςσοκινηηική πεξηνρή, ε νπνία έρεη δηαρσξηζηεί ζε 

πέληε επίπεδα: 

o Μίκεζε 

o Υεηξηζκόο 

o Αθξίβεηα 
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o πληνληζκόο 

o Φπζηθόηεηα 

 

Σν 2001 ν Anderson θαη ν Krathwohl, δηαθνξνπνίεζαλ ηε Γλσζηηθή πεξηνρή, 

δεκηνπξγώληαο έηζη ηελ αλαζεσξεκέλε ηαμηλνκία Bloom. Η αιιαγή πνπ έθαλαλ ήηαλ 

λα ζεσξήζνπλ σο πέκπην επίπεδν ηελ Αμηνιόγεζε θαη σο έθην ηε Γεκηνπξγία. 

Τπελζπκίδνπκε όηη ε Αμηνιόγεζε θαη ε Γεκηνπξγία ήηαλ έθην θαη πέκπην επίπεδν, 

αληίζηνηρα. Μηα επηπιένλ αιιαγή ήηαλ ζηηο εθθξάζεηο ησλ επηπέδσλ όπνπ κέρξη 

πξόηηλνο γίλνληαλ κε ηε βνήζεηα νπζηαζηηθώλ, ελώ ζηελ αλαζεσξεκέλε ηαμηλνκία 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ξήκαηα. Όιεο νη αιιαγέο παξνπζηάδνληαη ζηελ παξαθάησ 

εηθόλα. 
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2.2 Πεπιγπαθή Αναθευπημένηρ Σαξινομίαρ Bloom 

Όπσο είδακε παξαπάλσ, ε αλαζεσξεκέλε ηαμηλνκία Bloom ρσξίδεηαη ζε ηξεηο 

πεξηνρέο θαη ε θάζε πεξηνρή ζε πέληε ή έμη επίπεδα. ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζα δνύκε 

μερσξηζηά ηηο πεξηνρέο θαη ηα επίπεδα θαζώο θαη ηα ξήκαηα θαη κία κηθξή επεμήγεζε 

ηνπ θάζε επηπέδνπ. 

Γνυζηική πεπιοσή 

Η γλσζηηθή πεξηνρή αθνξά ην απνηέιεζκα ηεο κάζεζεο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

καζεηή. 

ΔΠΙΠΔΓΟ ΡΗΜΑΣΑ Δπεμήγεζε 

1. Γλώζε 

 

 

Οξίδσ, Γξάθσ, 

Τπνγξακκίδσ, Δληνπίδσ  

ε απηό ην επίπεδν ν καζεηήο απνκλεκνλεύεη 

θαη αλαθαιεί από ηε κλήκε ηνπ γεγνλόηα, 

νξηζκνύο, εηθόλεο θ.ά. 

2. Καηαλόεζε 

 

 

Δμεγώ, πκπεξαίλσ, 

Δθηηκώ, Τπνζέησ, 

Σαμηλνκώ, Οξγαλώλσ 

πιεξνθνξίεο, 

Πξνβιέπσ, 

Καηαλνώ 

Η θαηαλόεζε είλαη ε ηθαλόηεηα ηνπ καζεηή λα 

αληηιακβάλεηαη ην λόεκα κίαο ηδέαο, ελόο 

γεγνλόηνο, ελόο νξηζκνύ, κίαο ζπζρέηηζεο. 

 

 

3. Δθαξκνγή 

 

 

Γεληθεύσ, Αμηνπνηώ,  

Υξεζηκνπνηώ, 

Αλαθαιύπησ 

ε απηό ην επίπεδν ν καζεηήο θαιείηαη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηηο γλώζεηο πνπ έρεη απνθηήζεη 

θαη λα ηηο εθαξκόζεη. 

4. Αλαιύσ 

 

 

Γηαθξίλσ, Αλαιύσ, 

Ξερσξίδσ, Τπνδηαηξώ 

Η αλάιπζε ζπλεπάγεηαη ηνλ δηαρσξηζκό ελόο 

πξνβιήκαηνο ή ελόο γεγνλόηνο ζε επηκέξνπο 

ζηνηρεία κε ζηόρν ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε 

θαη επεμεξγαζία ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ. 

5. Αμηνινγώ 

 

Γηαπηζηώλσ, Κξίλσ, 

Αμηνινγώ, πκπεξαίλσ 

Η αμηνιόγεζε είλαη ην επίπεδν ζην νπνίν ν 

καζεηή θαιείηαη λα θξίλεη ηελ αμία νξηζκέλσλ 

δεδνκέλσλ ή γεγνλόησλ κε βάζε 

πξνθαζνξηζκέλσλ θξηηεξίσλ.  

 

6. Γεκηνπξγώ 

 

Τπνζέησ, ρεδηάδσ, 

πλζέησ, 

ην ηειεπηαίν επίπεδν, ν καζεηήο έρεη ηε 

δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ζσζηά όιεο ηηο 
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 Καηαζθεπάδσ, 

Γεκηνπξγώ, 

Καηεγνξηνπνηώ 

γλώζεηο πνπ έρεη από ηα πξνεγνύκελα επίπεδα 

γηα λα δεκηνπξγήζεη κία άζθεζε ή λα 

θαηαζθεπάζεη έλαλ ράξηε, έλα αληηθείκελν, 

θ.ά. 

 

 ςναιζθημαηική πεπιοσή 

Μέρξη πξόηηλνο, ν θαζεγεηήο ελδηαθεξόηαλ κόλν γηα ηηο γλώζεηο ηνπ καζεηή θαη 

όρη γηα ηνλ ζπλαηζζεκαηηθό ηνπ θόζκν. Η ηαμηλνκία Bloom αζρνιείηαη θαη κε ηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθό θόζκν ηνπ καζεηή, δειαδή ηα ελδηαθέξνληά ηνπ, ηηο αμίεο ηνπ θ.ά.  

ΔΠΙΠΔΓΟ ΡΗΜΑΣΑ Δπεμήγεζε 

1. Απνδνρή 

 

 

Πξνζέρσ, Αθνύσ, 

Δλεκεξώλνκαη, 

Παξαηεξώ, Ρσηάσ, 

πγθεληξώλνκαη 

Ο καζεηήο παξαθνινπζεί ηα εξεζίζκαηα θαη 

ηα γεγνλόηα θαη επαηζζεηνπνηείηαη. 

2. Αληίδξαζε 

 

 

Μεηαηξέπσ, Ξερσξίδσ, 

Γηαθξίλσ, Αληηδξώ, 

Γξάθσ, Βνεζώ ηελ 

νκάδα 

ε απηό ην επίπεδν δίλεηαη ζηνλ καζεηή έλα 

εξέζηζκα θαη κειεηάηαη ην αλ ππήξμε 

ζέιεζε θαη ζπγθαηάζεζε γηα αληίδξαζε 

θαζώο θαη αλ ηθαλνπνηήζεθε από ηελ 

αληίδξαζε. 

3. Αμία 

 

 

Οξγαλώλσ, 

Παξνπζηάδσ, 

Λεηηνπξγώ, 

Υξεζηκνπνηώ,  

Ο καζεηήο θαιείηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη 

θαηάιιεια ηα αληηθείκελα, γεγνλόηα πνπ 

ηνπ δίλνληαη θαη λα θαηαλνήζεη ηελ αμία 

ηνπο. 

4. Οξγάλσζε 

 

 

Τπνδηαηξώ, πγθξίλσ, 

Αλαιύσ, Αληηπαξαζέησ, 

Σξνπνπνηώ, Βάδσ ζε 

πξνηεξαηόηεηα 

ην επίπεδν ηεο νξγάλσζεο θξίλεηαη ε 

ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ λα ρξεζηκνπνηνύλ 

ηηο αμίεο πνπ έρνπλ θαηαλνήζεη ζην 

πξνεγνύκελν επίπεδν. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

καζαίλνπλ λα ηηο ηαμηλνκνύλ, λα ηηο 

ζπζρεηίδνπλ θαη λα ηηο νξγαλώλνπλ.  

5. Υαξαθηεξηζκόο 

 

Καηεγνξηνπνηώ, 

Γεκηνπξγώ, ρεδηάδσ, 

Καηαζθεπάδσ, Λύλσ 

Ο ρξήζηεο θαιείηαη λα νξγαλώζεη 

θαηάιιεια ηηο αμίεο θαη λα δεκηνπξγήζεη 

κηα νινθιεξσκέλε θηινζνθία δσήο. 
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Ψςσοκινηηική πεπιοσή 

ε απηή ηελ πεξηνρή ζα αζρνιεζνύκε κε ηηο δεμηόηεηεο ησλ καζεηώλ ζηελ 

θαηαζθεπή αληηθεηκέλσλ, ζηε δεκηνπξγία έξγσλ θαη ζε νηηδήπνηε κπνξεί λα θάλεη ν 

καζεηήο κε ηα ρέξηα ηνπ θαη κε ην ζώκα ηνπ. 

ΔΠΙΠΔΓΟ ΡΗΜΑΣΑ Δπεμήγεζε 

1. Μίκεζε 

 

Αληηγξάθσ, Αθνινπζώ, 

Δπαλαιακβάλσ, 

Ο καζεηήο παξαηεξεί θαη αληηγξάθεη κία 

πξάμε.  

2. Υεηξηζκόο 

 

 

Δπαλαιακβάλσ, 

Δθηειώ, Δθαξκόδσ 

Καη ζε απηό ην επίπεδν ν καζεηήο κηκείηαη 

κία πξάμε. Όκσο, ηώξα, εθηειεί ηε κίκεζε 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηαο, ε νπνία 

θαζνξίδεηαη από ηηο νδεγίεο πνπ ηνπ έρνπλ 

δνζεί. 

3. Αθξίβεηα 

 

 

Γείρλσ, πκπιεξώλσ, 

Σειεηνπνηώ, 

Οινθιεξώλσ 

Φαλεξώλεη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ καζεηή λα 

εθηειεί ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο, ρσξίο λα 

ηνπ έρνπλ δνζεί νδεγίεο. 

4. πληνληζκόο 

 

 

Πξνζαξκόδσ, 

πλδπάδσ, πληνλίδσ, 

Γηαηππώλσ, Σξνπνπνηώ 

Αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ καζεηή λα 

εθηειεί κε αθξίβεηα νξηζκέλεο ελέξγεηεο.  

5. Φπζηθόηεηα 

 

Καηαζθεπάδσ, πλζέησ, 

Γεκηνπξγώ, Δπηλνώ 

ε απηό ην επίπεδν ν καζεηήο θαιείηαη λα 

νινθιεξώζεη έλα έξγν κε δεμηνηερλία. 

 

ε απηή ηελ εξγαζία ζα επηθεληξσζνύκε ζηε γλσζηηθή πεξηνρή ηεο 

αλαζεσξεκέλεο ηαμηλνκίαο Bloom. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα ρσξίζνπκε ην κάζεκά 

καο ζε έμη επίπεδα θαη ζε θάζε επίπεδν λα δεκηνπξγήζνπκε δηαθνξεηηθό ηξόπν 

δηδαζθαιίαο θαη δηαθνξεηηθό ηξόπν εμέηαζεο, έρνληαο πάληα ζην κπαιό καο ηα 

ξήκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη ζε θάζε επίπεδν θαη ηα νπνία παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ πξώην πίλαθα.  

Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηα παξαπάλσ θαη λα κπνξέζνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε απηό 

ηνλ ρσξηζκό, παξαζέηνπκε ηελ παξαθάησ εηθόλα, όπνπ ην θάζε επίπεδν 

παξνπζηάδεηαη σο έλα γξαλάδη. Σν κεγαιύηεξν γξαλάδη είλαη ην Create, δειαδή ην 

ηειεπηαίν επίπεδν πνπ είλαη ε Γεκηνπξγία. Μελ μερλάκε όηη γηα λα κπνξέζνπκε λα 

νινθιεξώζνπκε θαη λα θαηαλνήζνπκε πιήξσο ην κάζεκα ζα πξέπεη λα 
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θαηαλνήζνπκε όια ηα επίπεδα κε ηε ζεηξά, δειαδή είλαη ζαλ λα έρνπκε κηα κεραλή, 

όπνπ γηα λα θηλεζεί ην κεγαιύηεξν γξαλάδη ζα πξέπεη λα θηλεζνύλ όια ηα γξαλάδηα 

κε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά. Με ιίγα ιόγηα, ζα πξέπεη λα θηλεζεί πξώηα ην γξαλάδη 

Remembering (Γλώζε), έπεηηα ην Understanding (Καηαλόεζε), κεηά ην Applying 

(Δθαξκνγή), ελ ζπλερεία ην Analysing (Αλάιπζε), θαηόπηλ ην Evaluating 

(Αμηνιόγεζε) θαη ηέινο ην Creating (Γεκηνπξγία). 
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3. Αναζκόπηζη πεδίος 

Η αλαζεσξεκέλε ηαμηλνκία Bloom έρεη εθαξκνζηεί θαη ζε εθαξκνγέο 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο, αιιά θαη ζε ηάμε. Με ηε βνήζεηα απηήο ηεο ηαμηλνκίαο νη 

θαζεγεηέο έρνπλ αλαιύζεη καζήκαηα θαη γηα ηνπο αλήιηθνπο (Νεπηαγσγείν, 

Γεκνηηθό, Γπκλάζην, Λύθεην) θαη γηα ηνπο ελήιηθνπο (Πξνπηπρηαθό, Μεηαπηπρηαθό).  

Μεξηθά από ηα παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηαμηλνκίαο 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

 Φπζηθέο Δπηζηεκεο, όπσο αλαιύεηαη ζην κάζεκα ηεο Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθώλ 

Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. 

(http://old.primedu.uoa.gr/sciedu/new_ant/new_prak.htm). 

 Δπηρεηξεκαηηθά παηρλίδηα. Η αλάιπζε απηήο ηεο εθαξκνγήο παξνπζηάδεηαη ζην 

άξζξν ησλ Tal Ben-Zvi θαη Thomas C. Carton κε ηίηιν Applying Bloom’s Revised 

Taxonomy in business games. 

 Γηαρσξηζκόο θαηνηθίδησλ δώσλ, όπσο αλαθέξεηαη ζην παξαθάησ pdf 

http://www.calstatela.edu/sites/default/files/centers/spedintern/hints11bloomtaxono

my.pdf 

 Ιαηξνρεηξνπξγηθό κάζεκα λνζειεπηηθήο, όπσο αλαιύεηαη ζην βηβιίν ησλ Su 

WM1, Osisek PJ θαη Starnes B., κε ηίηιν Applying the Revised Bloom's 

Taxonomy to a medical-surgical nursing lesson, Purdue University North Central, 

14015 U.S. 421, Westville, IN 46391, USA. 

 Δθκάζεζε γιώζζαο (http://morethanenglish.edublogs.org/for-teachers/blooms-

revised-taxonomy/). 

 Σνπξηζκόο, όπσο αλαιύεη ε MGR. TAŤÁNA KARÁSKOVÁ, M. A., ζην άξζξν 

ηεο κε ηίηιν Application of Revised Bloom’s taxonomy in the branch of tourism. 

 Μαζεκαηηθά (https://mathematicsleadership.wordpress.com/2014/04/28/applying-

blooms-revised-taxonomy-to-mathematics/). 

http://old.primedu.uoa.gr/sciedu/new_ant/new_prak.htm
http://www.calstatela.edu/sites/default/files/centers/spedintern/hints11bloomtaxonomy.pdf
http://www.calstatela.edu/sites/default/files/centers/spedintern/hints11bloomtaxonomy.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Su%20WM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15167579
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Su%20WM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15167579
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Osisek%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15167579
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Starnes%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15167579
http://morethanenglish.edublogs.org/for-teachers/blooms-revised-taxonomy/
http://morethanenglish.edublogs.org/for-teachers/blooms-revised-taxonomy/
https://mathematicsleadership.wordpress.com/2014/04/28/applying-blooms-revised-taxonomy-to-mathematics/
https://mathematicsleadership.wordpress.com/2014/04/28/applying-blooms-revised-taxonomy-to-mathematics/
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 Internet γηα επηρεηξήζεηο ζηελ ηάμε, είλαη έλα κάζεκα ην νπνίν πξννξίδεηαη γηα 

κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο θαη αλαιύεηαη ζην άξζξν πνπ θέξεη ην όλνκα Unpacking 

the revised Bloom’s taxonomy: developing case-based learning activities, από ηνπο 

ζπγγξαθείο, Mathews Zanda Nkhoma, Tri Khai Lam, Narumon Sriratanaviriyakul, 

Joan Richardson, Booi Kam θαη Kwok Hung Lau. 

 Αμηνιόγεζε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο Linux, όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν ησλ G. 

Johnson, A. Gaspar, N. Boyer, C. Bennett θαη W. Armitage κε ηίηιν Applying the 

Revised Bloom’s Taxonomy of the Cognitive Domain to Linux System 

Administration Assessments. 

 Πιεξνθνξηθή, όπσο αλαιύεηαη ζην άξζξν ησλ Ariane Nunes Rodrigues θαη 

Simone Cristiane dos Santos κε ηίηιν Applying the Revised Bloom´s Taxonomy to 

Manage Teaching Processes in Problem Based Learning Systems. 

 Αλάιπζε παξακπζηνύ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο Κνθθηλνζθνπθίηζαο από ηνλ 

ζύιινγν γνλέσλ ηνπ 4
νπ

 Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ Βξηιεζζίσλ (http://parents-4dim-

vrilissia.blogspot.gr/2012/09/). 

 

http://www.emeraldinsight.com/author/Nkhoma%2C+Mathews+Zanda
http://www.emeraldinsight.com/author/Lam%2C+Tri+Khai
http://www.emeraldinsight.com/author/Sriratanaviriyakul%2C+Narumon
http://www.emeraldinsight.com/author/Richardson%2C+Joan
http://www.emeraldinsight.com/author/Kam%2C+Booi
http://www.emeraldinsight.com/author/Lau%2C+Kwok+Hung
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4. Παποςζίαζη και σπήζη εθαπμογήρ 

ηνλ ηζηόηνπν πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα πεξηεγεζείηε, 

ρσξίο λα θάλεηε εγγξαθή ή είζνδν, ζηα καζήκαηα, αιιά δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα 

εμεηαζηείηε ζε θάπνην quiz. Αλ πξνζπαζήζεηε λα ιάβεηε κέξνο ζε θάπνην ηεζη, ηόηε 

ζα εκθαληζηεί ην παξαθάησ κήλπκα. 

 

Δπηπιένλ, δελ κπνξείηε λα δείηε ηα κέιε ηνπ ηζηνηόπνπ νύηε ηηο νκάδεο πνπ 

ππάξρνπλ, αιιά νύηε θαη ην ηζηνιόγην. 

Δάλ, ηώξα, είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο, ηόηε κπνξείηε λα εηζάγεηε ηνλ θσδηθό θαη 

ην όλνκά ζαο ζηα θαηάιιεια παξάζπξα. 
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Αλ πάιη δελ έρεηε εγγξαθεί, ζα επηιέμεηε ην Register, ην νπνίν ζα ζαο κεηαθέξεη 

ζηελ παξαθάησ ζειίδα, όπνπ ζα κπνξέζεηε λα εγγξαθείηε θαη λα μεθηλήζεηε λα 

παξαθνινπζείηε καζήκαηα.  

Σν κόλν πνπ ρξεηάδεηαη λα δειώζεηε είλαη ην username, ην e-mail θαη έλαλ 

θσδηθό (Password).  

 

Αθνύ, νινθιεξώζεηε ην ζηάδην ηεο εγγξαθήο, ζα εηζέιζεηε ζηελ επόκελε 

ζειίδα, ζηελ νπνία ζα εηζάγεηε ηα ζηνηρεία ζαο θαη θαηόπηλ ζα πξνρσξήζεηε ζηελ 

πεξηήγεζε ηνπ ηζηνηόπνπ.  

Η Αξρηθή ζειίδα, ζαο θαισζνξίδεη ζηελ ηζηνζειίδα. Όπσο ζα παξαηεξήζεηε 

ζηελ παξαθάησ εηθόλα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηε δεμηά ζηήιε, έρεηε ηε δπλαηόηεηα 

λα εηζέιζεηε ζην πξνθίι ζαο θαη λα θάλεηε νπνηαδήπνηε αιιαγή ζέιεηε. Δπίζεο, 

κπνξείηε λα επηιέμεηε ην Logout γηα λα εμέιζεηε από ηνλ ηζηόηνπν. 
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Αλ επηιέμεηε λα αιιάμεηε ην πξνθίι ζαο, ηόηε ζα εηζέιζεηε ζηελ παξαθάησ 

ζειίδα. 

 

ην πξνθίι ζαο έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα αιιάμεηε ην νλνκαηεπώλπκό ζαο, ην 

ςεπδώλπκό ζαο, ην e-mail θαζώο θαη λα γξάςεηε νηηδήπνηε ζέιεηε γηα ηνλ εαπηό ζαο. 



Μεηαπηστιακή Γιαηριβή                     Σούγελα Δλένη 

18 

 

Έρνληαο θάλεη ηηο αιιαγέο πνπ ζέιεηε ζην πξνθίι ζαο κπνξείηε λα πξνρσξήζεηε 

ζηελ επηινγή θάπνηαο ζειίδαο από ηηο πξνηεηλόκελεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ κπάξα πνπ 

βξίζθεηαη πάλσ από ηελ εηθόλα. 

Αλ παηήζεηε ηε ιέμε αξρηθή, ηόηε ζα παξακείλεηε ζηε ζειίδα ζηελ νπνία 

βξίζθεζηε. Αλ επηιέμεηε ηε ιέμε Πεξί, ηόηε ζα εηζέιζεηε ζε κία άιιε ζειίδα, ζηελ 

νπνία ζα κάζεηε ιίγα πξάγκαηα γηα εκάο θαη γηα ηελ παηδαγσγηθή κέζνδν ζύκθσλα 

κε ηελ νπνία ζηήζακε ην ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα ειεθηξνληθήο κάζεζεο.  

ηελ επηινγή ρεηηθά κε εκάο ζα δείηε ηελ παξαθάησ ζειίδα, όπνπ αλαθέξνπκε 

ηνλ ιόγν δεκηνπξγίαο ηνπ ηζηνηόπνπ θαζώο θαη ην πνηνο ηνλ πινπνίεζε. 

 

Δλώ ζηελ επηινγή Αλαζεσξεκέλε Σαμηλνκία Bloom εκθαλίδεηε ε παξαθάησ 

ζειίδα, όπνπ πεξηγξάθεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ηαμηλνκία θαη ηα επίπεδά ηεο. 
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ε θάζε πεξηνρή ζαο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα δείηε κία εηθόλα γηα λα δηαθξίλεηε 

ηα επίπεδα. Γηα λα κπνξέζεηε λα δείηε ηηο εηθόλεο, αξθεί λα επηιέμεηε ηηο ιέμεηο πνπ 

είλαη κε γαιάδην ρξώκα. 

Αλ επηιέμεηε ηελ πξώηε ιέμε (Γλσζηηθή), ζα εκθαληζηεί έλα παξάζπξν κε έλα 

παγώλη, όπνπ ζε θαζέλα από ηα έμη θηεξά ηνπ ππάξρνπλ ηα επίπεδα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο καδί κε ηα ξήκαηα ηνπ θαζελόο. Σα επίπεδα μεθηλάλε από 

αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά.  

 

Αλ επηιέμεηε ηε δεύηεξε ιέμε (πλαηζζεκαηηθή) ζα δείηε ηελ παξαθάησ εηθόλα, 

όπνπ εκθαλίδεηαη έλα MindMap, ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα επίπεδα καδί κε ηα 

ξήκαηα ηνπ θάζε επηπέδνπ. 

 

Δλώ, ε ηξίηε ιέμε (Φπρνθηλεηηθή) ζα ζαο δείμεη κία ππξακίδα κε ηα επίπεδα πνπ 

έρνπκε ζε απηή ηελ πεξηνρή. Αλ παξαηεξήζεηε θαιά ζα δείηε όηη ην θαηώηεξν ζεκείν 
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ηεο ππξακίδαο πεξηέρεη ην θαηώηεξν επίπεδν ηε Φπρνθηλεηηθήο πεξηνρήο θαη όζν 

αλεβαίλνπκε ζηελ ππξακίδα, ηόζν αλεβαίλνπλ θαη ηα επίπεδα. 

 

Καη ζηηο ηξεηο πεξηπηώζεηο, γηα λα επηζηξέςεηε ζηελ αξρηθή ζειίδα, αξθεί λα 

παηήζεηε ην x πνπ βξίζθεηαη πάλσ δεμηά. 

ε απηό ηνλ ηζηόηνπν έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγήζεηε νκάδεο κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ζαο θαη λα αληαιιάδεηε κελύκαηα. Γηα λα ην πεηύρεηε απηό, ζαο δίλεηε 

πξόζβαζε ζηα κελύκαηά ζαο, ζηηο νκάδεο θαη ζηα ππόινηπα κέιε από ην κελνύ, αλ 

επηιέμεηε ην Οκάδεο-Μελύκαηα. Αλ πάηε πάλσ ζε απηή ηελ επηινγή, ζα δείηε όηη 

κπνξείηε λα επηιέμεηε είηε ηε ιέμε Οκάδεο είηε ηε ιέμε Μελύκαηα είηε θαη ηε ιέμε 

Μέιε. 

ηελ πεξίπησζε πνπ επηιέμεηε λα δείηε ηηο νκάδεο, ηόηε ζα εκθαληζηεί ε 

παξαθάησ ζειίδα. 

 

Αο δνύκε ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο λέαο νκάδαο, ε νπνία είλαη πνιύ εύθνιε θαη 

γηα ηνπ ιόγνπ ην αιεζέο, ζα ζαο δείμνπκε πσο δεκηνπξγείηε. 

Αξρηθά, επηιέγεηε ηε Γεκηνπξγία νκάδαο. 
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Έπεηηα, εηζάγεηε ηα ζηνηρεία πνπ ζαο δεηνύληαη (όλνκα νκάδαο, πεξηγξαθή 

νκάδαο) θαη πξνρσξάηε ζην επόκελν βήκα. 

Δλ ζπλερεία, επηιέγεηε αλ ζέιεηε ε νκάδα ζαο λα είλαη δεκόζηα, ηδησηηθή ή 

θξπθή θαζώο θαη ην πνηα κέιε απηήο ηεο νκάδαο κπνξνύλ λα πξνζθαινύλ λέα κέιε. 
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ην επόκελν βήκα, εηζάγεηε κία θσηνγξαθία, αλ ζέιεηε, θαζώο θαη κία εηθόλα 

εμσθύιινπ θαη ζην ηέινο πξνζθαιείηε άηνκα, ηα νπνία είλαη εγγεγξακκέλα ζηνλ 

ηζηόηνπν, αθνύ πξώηα ηνπο θάλεηε θίινπο. 

Η επόκελε επηινγή είλαη ηα Μελύκαηα. Απηή ε ζειίδα ιεηηνπξγεί ζαλ ην e-mail 

ζαο, δειαδή εκθαλίδεη ηα εηζεξρόκελα κελύκαηα, ηα κελύκαηα ηα νπνία έρνπλ 

επηζεκαλζεί κε αζηεξάθη, ηα απεζηαικέλα κελύκαηα θαζώο θαη ηε δεκηνπξγία 

κελπκάησλ. 

  

Όπσο είπακε πξνεγνπκέλσο, γηα λα ζηείιεηε πξνζθιήζεηο ζε άιια κέιε ηνπ 

ηζηνηόπνπ, ώζηε λα κπνξέζνπλ λα κπνπλ ζηελ νκάδα πνπ δεκηνπξγήζαηε, ζα πξέπεη 

λα ηνπο πξνζζέζεηε ζηνπο θίινπο ζαο. Γηα λα ην θαηαθέξεηε απηό, αξθεί λα επηιέμεηε 

ηε ιέμε Μέιε, ε νπνία ζα ζαο αλνίμεη ηελ παξαθάησ ζειίδα. 
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ε απηή ηε ζειίδα κπνξείηε λα πξνζζέζεηε όπνηα κέιε ζέιεηε, ζηέιλνληάο ηνπο 

αίηεκα θηιίαο. Όηαλ ηνπο πξνζζέζεηε ζηνπο θίινπο ζαο, απηνί ζα πξέπεη λα δερηνύλ 

ην αίηεκα. 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, παξαηεξνύκε όηη έρεη ζηαιεί αίηεκα θηιία από ηνλ 

lecturer1lecturer1 ζην student4. Αλ παηήζνπκε πάλσ ζε απηό ην θνπκπί πνπ ιέεη 

απνζηάιζεθε αίηεκα θηιίαο, ηόηε νδεγνύκαζηε ζην παξαθάησ. 
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Καη παηώληαο απνδνρή, απνδερόκαζηε ην ζπγθεθξηκέλν κέινο σο θίιν καο.  

 

Αλ, ηώξα, ζέινπκε λα κελ ηνλ δερηνύκε, παηάκε Απόξξηςε.  

Δπηπιένλ, κπνξνύκε λα δνύκε ηνπο Φίινπο καο επηιέγνληαο ην Φίινη, όπνπ εθεί 

βιέπνπκε πόζνπο θαη πνηνπο θίινπο έρνπκε. 

 

ε απηό ην ζεκείν κπνξνύκε λα αθπξώζνπκε θάπνηνλ θίιν.  

Σν επόκελν tab είλαη νη Οκάδεο, όπνπ εθεί βιέπνπκε ηηο νκάδεο ζηηο νπνίεο 

αλήθνπκε.  

Σέινο, έρνπκε ηηο Ρπζκίζεηο, όπνπ καο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα κπνύκε ζην 

πξνθίι καο θαη λα θάλνπκε όηη αιιαγέο ζέινπκε, όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, 

όηαλ αλαιύακε ην πξνθίι. 

Η επόκελε επηινγή είλαη ην Ιζηνιόγην, όπνπ εθεί κπνξείηε λα γξάςεηε θάηη πνπ 

ζα ζέιαηε λα πείηε ή λα δηαβάζεηε απηά πνπ έρνπλ γξάςεη ηα ππόινηπα κέιε ή θάηη 

πνπ έρνπλ δεκνζηεύζεη νη θαζεγεηέο ζαο. 
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Αο πξνρσξήζνπκε ηώξα θαη ζηελ επηινγή Μαζήκαηα. ε απηή ηελ επηινγή, 

κπνξείηε λα δηαιέμεηε αλ ζέιεηε λα παξαθνινπζήζεηε καζήκαηα γηα ηελ θαιύηεξε 

θαηαλόεζε ησλ Σξηγώλσλ ή ησλ Σεηξαπιεύξσλ. 

Σν θάζε πεδίν είλαη ρσξηζκέλν ζε 6 ζηάδηα. Σν πξώην ζηάδην, ζύκθσλα κε ηελ 

αλαζεσξεκέλε ηαμηλνκία ηνπ Bloom, πεξηέρεη slides κε ηνπ νξηζκνύο πνπ ζα 

ρξεηαζηείηε ζην εθάζηνηε κάζεκα. 
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Δλ ζπλερεία, δίλεηαη έλα quiz, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ν ζθνπόο ηνπ καζήκαηνο 

θαη πεξηέρεη νξηζκέλεο εξσηήζεηο γηα λα κπνξέζεη ν καζεηήο λα δεη αλ έρεη κάζεη 

θαιά ηνπο νξηζκνύο. 
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Αθνύ απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο θαη παηήζεηε νινθιήξσζε ηνπ quiz, ζα 

εκθαληζηνύλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ quiz, ηα νπνία πεξηέρνπλ: 

 Πόζεο ζσζηέο απαληήζεηο δώζαηε. 

 Σνλ ρξόλν πνπ ρξεηαζηήθαηε γηα λα νινθιεξώζεηε ην quiz. 

 Σελ θαηεγνξία ηνπ quiz θαζώο θαη ην βαζκό πνπ πήξαηε, δνζκέλν ζε 

κνξθή πνζνζηνύ. 

 Σν αλ πεξάζαηε ή όρη ην quiz. 

 

Αλ πεξάζαηε ην quiz ζα εκθαληζηεί έλα κήλπκα, ην νπνίν ζα ζαο ιέεη 

πγραξεηήξηα θαη κία ρακνγειαζηή εηθόλα. Αλ, πάιη, θνπήθαηε, ηόηε ζα ζαο 

εκθαλίδεη έλα κήλπκα πνπ ζα ζαο ιέεη όηη ζα πξέπεη λα μαλαπξνζπαζήζεηε λα 

απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο ηνπ quiz, θαζώο θαη κία ιππεκέλε εηθόλα. 
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Φπζηθά, έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα επαλαιάβεηε ην θνπίδ θαζώο θαη λα δείηε ηηο 

εξσηήζεηο όιεο καδί, παηώληαο ην θνπκπί επαλεθθίλεζε θνπίδ θαη πξνβνιή 

εξσηήζεσλ, αληίζηνηρα. 

Σν ηειεπηαίν βήκα απηνύ ηνπ επηπέδνπ είλαη λα θάλεηε κία απηναμηνιόγεζε θαη 

λα δειώζηε ην πόζν θαιά κάζαηε ηνπο νξηζκνύο. 

  

Αθνύ απαληήζεηε θαη ην αλ θαηαιάβαηε ην κάζεκα θαη πόζν θαιά ην 

θαηαιάβαηε ή δελ ην θαηαιάβαηε, κπνξείηε λα πξνρσξήζεηε ζην επόκελν βήκα. 

Σν επόκελν βήκα, είλαη ην επίπεδν ηεο θαηαλόεζεο. ε απηό ην βήκα ζα πξέπεη 

λα δείηε ην Mindmap, ην νπνίν έρνπκε εηνηκάζεη γηα εζάο, λα θάλεηε ην quiz, ην 

νπνίν έρεη σο ζθνπό λα ειέγμεη ην πόζν θαιά θαηαλνήζαηε ην κάζεκα θαη ηέινο λα 

απαληήζεηε ζην αλ θαηαιάβαηε ή όρη ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. 
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Έρνληαο, νινθιεξώζεη απηό ην επίπεδν, κπνξείηε λα πξνρσξήζεηε ζην επόκελν 

επίπεδν, ζην νπνίν έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη έλα πνιύ γλσζηό θαη ρξήζηκν εξγαιείν 

ησλ καζεκαηηθώλ, ηε GeoGebra. Μέζσ ηεο GeoGebra πξνζπαζνύκε λα ζαο 

βνεζήζνπκε λα κάζεηε λα εθαξκόδεηε ηα θξηηήξηα ηζόηεηαο ηξηγώλσλ, όζνλ αθνξά 

ην κάζεκα ησλ Σξηγώλσλ, θαζώο θαη ηηο ηδηόηεηεο ησλ ηεηξαπιεύξσλ, όζνλ αθνξά ην 

κάζεκα ησλ Σεηξαπιεύξσλ. 
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Αλ παηήζεηε πάλσ ζηε ιέμε θξηηήξηα, ε νπνία είλαη γξακκέλε κε γαιάδην ρξώκα, 

ηόηε ζα κπνξέζεηε λα πεξηεγεζείηε ζηνλ επόκελν ηζηόηνπν. 
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ε απηό ηνλ ηζηόηνπν, έρνπκε θηηάμεη animation γηα λα κπνξέζεηε λα 

θαηαλνήζεηε απηό ην επίπεδν. Αλ επηιέμνπκε λα δνύκε ην 1
ν
 θξηηήξην ηζόηεηαο 

ηξηγώλσλ, ζα εηζέιζνπκε ζηελ επόκελε ζειίδα, ζηελ νπνία θάλνληαο απηά πνπ καο 

ιέεη, ζα θηηάμνπκε έλα λέν ηξίγσλν, ην νπνίν ζα είλαη ίζν κε ην δνζκέλν ηξίγσλν, 

έρνληαο σο δεδνκέλν όηη ηα δύν ηξίγσλα έρνπλ δύν πιεπξέο ίζεο θαη ηελ πεξηερόκελε 

γσλία ίζε.  



Μεηαπηστιακή Γιαηριβή                     Σούγελα Δλένη 

32 

 

  

Γηα λα αλαθαιύςεηε ηηο ηδηόηεηεο ησλ ηεηξαπιεύξσλ, έρνπκε εηνηκάζεη ην 

αληίζηνηρν animation, όπνπ κπνξείηε, αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο πνπ ζαο δίλνπκε, λα 

θαηαζθεπάζεηε όια ηα είδε ησλ ηεηξαπιεύξσλ πνπ κάζαηε ζηα πξνεγνύκελα δύν 

επίπεδα θαη λα βξείηε ηηο ηδηόηεηεο ηνπ θαζελόο. 
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ην επόκελν επίπεδν, ζα πξνζπαζήζνπκε λα κάζνπκε λα μερσξίδνπκε ηηο 

ππνζέζεηο από ηα ζπκπεξάζκαηα. Γηα απηό ηνλ ζθνπό, έρνπκε εηνηκάζεη 3 αζθήζεηο. 

Οη αζθήζεηο είλαη δνζκέλεο ζε κνξθή βίληεν πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη κε ρξήζε ηνπ 

powerpoint. Καηόπηλ, ζα πξέπεη λα απαληήζεηε ζην quiz πνπ αθνινπζεί θαη ηέινο λα 

δειώζεηε αλ θαηαιάβαηε ην κάζεκα θαη πόζν θαιά ην θαηαιάβαηε. 
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Αθνύ θαηαλνήζεηε θαιά ην επίπεδν ηεο αλάιπζεο θαη πεξάζεηε ην θνπίδ, είζηε 

έηνηκνη λα πεξάζεηε ζην επόκελν επίπεδν, πνπ είλαη ην επίπεδν ηεο αμηνιόγεζεο. ε 

απηό ην επίπεδν, ζα πξέπεη λα δείηε ην βίληεν, πνπ έρνπκε εηνηκάζεη θαη λα θάλεηε ηα 

βήκαηα πνπ θάλαηε θαη ζηα κέρξη ηώξα επίπεδα, δειαδή λα απαληήζεηε ζηηο 

εξσηήζεηο ησλ quiz θαη λα καο πείηε αλ θαη πόζν θαιά θαηαιάβαηε ην ζπγθεθξηκέλν 

κάζεκα. 
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Αλ επηιέμεηε ηε ιέμε βίληεν, ζα νδεγεζείηε ζην youtube, όπνπ ζα δείηε ην 

παξαθάησ βίληεν. 
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Αθνύ δείηε ην παξαπάλσ βίληεν θαη απαληήζεηε ζην αληίζηνηρν θνπίδ θαη ζην 

reaction button πνπ αθνινπζεί, κπνξείηε λα πεξάζεηε ζην επόκελν επίπεδν, ην νπνίν 

είλαη ην επίπεδν ηεο δεκηνπξγίαο. 

ην ηειεπηαίν επίπεδν, έρνπκε δεκηνπξγήζεη έλα βίληεν κε έλαλ θαζεγεηή, 

νπνίνο ιύλεη κία άζθεζε, από ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο. Έρνληαο δεη ην βίληεν 

πξνζεθηηθά, ζα ζέιακε λα ιύζεηε ηηο αζθήζεηο ηηο νπνίεο ζαο παξαζέηνπκε θαη λα ηηο 

αλεβάζεηε ζηνλ ηζηόηνπό καο. Σέινο, ζα ζέιακε λα απαληήζεηε αλ θαηαλνήζεηε 

επαξθώο ην ηειεπηαίν επίπεδν. 
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Η επηινγή ηεο ιέμεο βίληεν ζα ζαο νδεγήζεη ζην youtube, όπνπ έρνπκε αλεβάζεη 

ην παξαθάησ βίληεν. 

 

Γηα λα κπνξέζεηο λα ιύζεηο ηηο αζθήζεηο, ζα πξέπεη λα έρεη θαηαλνήζεη θαιά όια 

ηα πξνεγνύκελα επίπεδα θαη λα έρεηο πεξάζεη ηα αληίζηνηρα θνπίδ. Γηα απηό ηνλ ιόγν, 
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δελ κπνξείο λα πξνρσξήζεηο ζε θνπίδ επόκελνπ επηπέδνπ, αλ δελ έρεηο νινθιεξώζεη 

ηα θνπίδ ησλ πξνεγνύκελσλ επηπέδσλ. 

 

Η ηειεπηαία επηινγή πνπ ζα κπνξνύζαηε λα θάλεηε είλαη λα επηιέμεηε ηε ιέμε 

Δπηθνηλσλία. Απηή ε επηινγή ζα ζαο νδεγήζεη ζηελ επόκελε ζειίδα, όπνπ 

αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ηζηνηόπνπ. 
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Αλ, ηώξα, είζηε θαζεγεηήο, ηόηε ζα παξαηεξήζεηε όηη όηαλ εηζέιζεηε ζηνλ ηζηόηνπν 

βάδνληαο ηα ζηνηρεία ζαο ζηελ είζνδν ή δεκηνπξγώληαο λέν ινγαξηαζκό, ε αξρηθή 

ζαο ζειίδα ζα είλαη ε παξαθάησ. 

 

Όληαο θαζεγεηήο έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα εηζέιζεηε ζηε ζειίδα ηεο Πξνόδνπ ησλ 

καζεηώλ, ε νπνία πεξηέρεη ηηο ζειίδεο ηαηηζηηθά θαη Αζθήζεηο καζεηώλ.  

ηε ζειίδα ηαηηζηηθά ζα δείηε ηα ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα από όια ηα θνπίδ 

πνπ δώζαλε νη καζεηέο, θαζώο θαη ηα ζηαηηζηηθά ησλ reaction αλά ελόηεηα.  



Μεηαπηστιακή Γιαηριβή                     Σούγελα Δλένη 

40 

 

 

Αλ επηιέμεηε, γηα παξάδεηγκα ην πξώην link, ηόηε εκθαλίδεηαη ν επόκελνο 

πίλαθαο: 

 

Δλώ, αλ επηιέμεηε ην link κε ηα reaction buttons, ηόηε εκθαλίδεηαη ην επόκελν: 
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Δλώ ζηε ζειίδα Αζθήζεηο καζεηώλ, ζα κπνξέζεηε λα θαηεβάζεηε ηηο αζθήζεηο 

πνπ έρνπλ αλεβάζεη νη καζεηέο ζαο ζην επίπεδν ηεο δεκηνπξγίαο, θαζώο θαη λα δείηε 

ην πνηνο καζεηήο αλέβαζε ηελ θάζε άζθεζε. 
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5. Απσιηεκηονική ζςζηήμαηορ 

5.1. Γενική πεπιγπαθή ζςζηήμαηορ και ηεσνολογίερ πος 

σπηζιμοποιήθηκαν 

Η εθαξκνγή πινπνηήζεθε ζε πεξηβάιινλ WordPress θαη ην ζέκα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ην Preschool and Kindergarden. Σν WordPress είλαη έλα 

ειεύζεξν θαη αλνηθηνύ θώδηθα ζύζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (CMS) βαζηζκέλν 

ζε PHP θαη MySQL. Πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξώζνπκε ηελ εθαξκνγή, ρξεηαζηήθακε 

θάπνηα plugins πνπ δηαζέηεη ην WordPress.  

Αξρηθά, εγθαηαζηήζακε ην BuddyPress, ην νπνίν καο παξείρε ηε δπλαηόηεηα λα 

ρηίζνπκε έλα θνηλσληθό δίθηπν κε πξνθίι κειώλ, νκάδεο ρξεζηώλ θαη αληαιιαγή 

κελπκάησλ κέζσ ησλ ρξεζηώλ. 

Πξνρσξώληαο ζην ζηήζηκν ηνπ ηζηνηόπνπ, ζπλεηδεηνπνηήζακε όηη αλ ν ρξήζηεο 

επέιεγε λα εηζέιζεη ζηελ ηζηνζειίδα καο, ε είζνδόο ηνπ γηλόηαλε από ηελ αξρηθή 

ζειίδα ηνπ WordPress. Γηα απηό ηνλ ιόγν ρξεζηκνπνηήζακε ην plugin Theme My 

Login γηα λα δηακνξθώζνπκε ηε ζειίδα Δηζόδνπ θαη Δμόδνπ ηνπ ρξήζηε. 

Δπηπιένλ, ρξεηαζηήθακε ην plugin Remove Dashboard Access γηα κεγαιύηεξε 

αζθάιεηα ηνπ ηζηνηόπνπ. Με απηό ην πξόζζεην, εμαζθαιίδνπκε όηη θαλέλαο δελ ζα 

κπνξέζεη λα εηζέιζεη ζην dashboard εθηόο από ηνλ δηαρεηξηζηή θαη ηνπο θαζεγεηέο, 

ζηνπο νπνίνπο έρνπκε δώζεη πξόζβαζε ζε νξηζκέλα θνκκάηηα.  

Φπζηθά ην λα δώζνπκε πξόζβαζε κόλν ζηνπο θαζεγεηέο ήηαλ δύζθνιν. 

Δπηπιένλ, ζέιακε λα πεξηνξίζνπκε ηηο δπλαηόηεηεο όισλ ησλ ρξεζηώλ λα βιέπνπλ 

όιεο ηηο ζειίδεο, νπόηε ρξεζηκνπνηήζακε ην If Menu plugin, ζην νπνίν δώζακε ηε 

δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο θαη ζηνπο θαζεγεηέο λα έρνπλ πξόζβαζε ζε πεξηζζόηεξεο 

ζειίδεο από ηνλ απιό επηζθέπηε.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ρσξίζακε ηνπο ρξήζηεο ζε 4 θαηεγνξίεο: 

 Η πξώηε θαηεγνξία πεξηέρεη ηνπο επηζθέπηεο, νη νπνίνη κπνξνύλ λα 

πεξηεγεζνύλ ζην site, αιιά δελ έρνπλ πξόζβαζε ζηηο ζειίδεο ησλ Οκάδσλ, 

ησλ Μειώλ, ησλ Μελπκάησλ, ηνπ Ιζηνινγίνπ θαη ησλ ηαηηζηηθώλ θαη ησλ 

Αζθήζεσλ ησλ καζεηώλ. 



Μεηαπηστιακή Γιαηριβή                     Σούγελα Δλένη 

43 

 

 Η δεύηεξε θαηεγνξία πεξηέρεη ηνπο εγγεγξακκέλνπο καζεηέο, νη νπνίνη έρνπλ 

ηε δπλαηόηεηα λα δνπλ όιεο ηηο ζειίδεο εθηόο από ηε ζειίδα ησλ ηαηηζηηθώλ 

θαη ησλ Αζθήζεσλ ησλ καζεηώλ. 

 Η ηξίηε θαηεγνξία είλαη νη θαζεγεηέο, νη νπνίνη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα 

αλεβάζνπλ πιηθό θαη λα δνπλ θαη ηα ηαηηζηηθά απνηειέζκαηα από ηα quiz 

θαζώο θαη ηηο Αζθήζεηο πνπ αλεβάδνπλ νη καζεηέο ζην Κεθάιαην 6. 

 Η ηειεπηαία θαηεγνξία πεξηέρεη ηνλ δηαρεηξηζηή, ν νπνίνο έρεη πξόζβαζε ζε 

όια. 

Σν επόκελν UML δηάγξακκα ζα καο βνεζήζεη λα θαηαιάβνπκε ζε πνηεο ζειίδεο 

έρνπλ πξόζβαζε νη ηξεηο πξώηνη ρξήζηεο. 
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Έλα άιιν πνιύ ρξήζηκν εξγαιείν είλαη ην MetaSlider. Με ηε βνήζεηα απηνύ ηνπ 

εξγαιείνπ, εηζάγακε ηα slides ησλ επηπέδσλ ηεο γλώζεο, όζνλ αθνξά ηα καζήκαηα, 

αιιά θαη ησλ slides πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζηελ αξρηθή ζειίδα, γηα λα θαίλεηαη πην 

όκνξθνο ν ηζηόηνπόο καο. 

ε θάζε επίπεδν ηεο αλαζεσξεκέλεο ηαμηλνκίαο Bloom ρξεζηκνπνηήζακε 

δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο εθκάζεζεο, γηα ηηο νπνίεο ρξεηαζηήθακε νξηζκέλα εξγαιεία. 

 Γηα ην επίπεδν ηεο γλώζεο ρξεηάζηεθε λα θαηαζθεπάζνπκε slides κε ηε 

βνήζεηα ηνπ PowerPoint θαη ην plugin MetaSlider γηα ηελ εηζαγσγή απηώλ 

ησλ slides ζηνλ ηζηόηνπν.  

 Γηα ην επίπεδν ηεο θαηαλόεζεο, δεκηνπξγήζακε MindMap κε ηε βνήζεηα ηνπ 

PowerPoint θαη ηεο δπλαηόηεηαο ηνπ λα εμάγεη βίληεν. Έπεηηα, κεηαηξέςακε 

ην βίληεν ζε mp4 γηα λα ην εηζάγνπκε ζην WordPress.  

 Γηα ην επίπεδν ηεο Δθαξκνγήο, ρξεζηκνπνηήζακε ην Geogebra, ην νπνίν είλαη 

έλα πνιύ ρξήζηκν εξγαιείν ησλ καζεκαηηθώλ θαη ην νπνίν πεξηέρεη animation 

γηα λα θάλεη ηελ επεμήγεζε ηνπ καζήκαηνο πην ελδηαθέξνπζα. 

 Γηα ην επίπεδν ηεο Αλάιπζεο, θαηαζθεπάζακε βίληεν κε ηε βνήζεηα ηνπ 

PowerPoint θαη ησλ animation ηα νπνία δηαζέηεη. Έπεηηα, ην εμάγακε ζε 

βίληεν θαη κεηαηξέςακε ηε κνξθή ζε mp4 γηα λα κπνξέζνπκε λα ην εηζάγνπκε 

ζην WordPress. 

 Γηα ην επίπεδν ηεο Αμηνιόγεζεο, ρξεζηκνπνηήζακε ην Αnimaker, ην νπνίν 

είλαη έλα εξγαιείν ζην δηαδίθηπν θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηε ζειίδα 

https://www.animaker.com κε ην νπνίν θαηαζθεπάζακε βίληεν κε Role 

Playing θαη ηα αλεβάζακε ζην youtube (https://www.youtube.com).  

 Γηα ην ηειεπηαίν επίπεδν, πνπ είλαη ε Γεκηνπξγία, ρξεζηκνπνηήζακε ην 

Αnimaker, γηα λα ιύζνπκε αζθήζεηο από ηελ αξρή σο ην ηέινο, 

ρξεζηκνπνηώληαο ηα πέληε πξνεγνύκελα επίπεδα. Έρνληαο δεη νη καζεηέο ην 

βίληεν ην νπνίν θαηαζθεπάζακε, ζα κπνξέζνπλ λα ιύζνπλ ηηο αζθήζεηο ηηο 

νπνίεο παξαζέζακε θαη ζα ηηο αλεβάζνπλ ζηνλ ηζηόηνπό καο. Γηα απηό ηνλ 

ιόγν ρξεζηκνπνηήζακε ην plugin WordPress File Upload, ην νπνίν ζα 

αλαιύζνπκε παξαθάησ. 

https://www.animaker.com/
https://www.youtube.com/
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ε όια ηα επίπεδα εηζάγνπκε ηα reaction buttons, ελώ κόλν ζηα πέληε πξώηα 

εηζάγνπκε ηα αληίζηνηρα θνπίδ, γηα ηα νπνία ζα κηιήζνπκε παξαθάησ. 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε quiz ρξεζηκνπνηήζακε ην plugin WP–

Pro–Quiz, ην νπνίν καο έδσζε ηε δπλαηόηεηα λα θαηαζθεπάζνπκε εξσηήζεηο 

πκπιήξσζεο Κελνύ, σζηνύ – Λάζνπο, Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Σαμηλόκεζεο θαη 

Αληηζηνίρηζεο. Δθηόο όκσο από ην λα ζρεκαηίζνπκε εξσηήζεηο, ην WP–Pro–Quiz 

καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγνύκε πξναπαηηνύκελα. Γειαδή, ν καζεηήο ζα 

πξέπεη λα έρεη νινθιεξώζεη όια ηα θνπίδ ησλ πξνεγνύκελσλ επηπέδσλ γηα λα πάεη ζε 

ηεζη επόκελνπ επηπέδνπ. Γηα παξάδεηγκα, αλ ζέιεη λα μεθηλήζεη έλα θνπίδ επηπέδνπ 

εθαξκνγήο (Κεθάιαην 3) ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξώζεη ηα θνπίδ ησλ επηπέδσλ 

γλώζεο θαη θαηαλόεζεο (Κεθάιαην 1 θαη 2) ηνπ αληίζηνηρνπ καζήκαηνο. Σέινο, θάζε 

θνξά πνπ ηειεηώλεη ν ρξήζηεο έλα θνπίδ, ηνπ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα δεη ηα 

απνηειέζκαηα, δειαδή αλ πέξαζε ην θνπίδ ή όρη, θαζώο θαη λα δεη ηηο εξσηήζεηο θαη 

ηηο αληίζηνηρεο ζσζηέο απαληήζεηο θαη ζηνλ θαζεγεηή δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα 

γλσξίδεη ηα ηαηηζηηθά απνηειέζκαηα γηα θάζε θεθάιαην γηα θάζε καζεηή. 

Κάζε καζεηήο ζα πξέπεη λα θάλεη ηελ απηναμηνιόγεζή ηνπ θαη λα δεη αλ θαη 

πόζν θαιά θαηαλόεζε ην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν. Γηα απηό ηνλ ζθνπό εγθαηαζηήζακε 

ην plugin Reaction Buttons, ην νπνίν εκθαλίδεη ηηο επηινγέο: Σν θαηάιαβα, 

Μπεξδεύηεθα, Πξνβιεκαηίζηεθα, Γελ ην θαηάιαβα. Σν ζπγθεθξηκέλν plugin δίλεη ηε 

δπλαηόηεηα ζηνλ εγγεγξακκέλν ρξήζηε λα επηιέμεη έλα από απηά ηα θνπκπηά θαη 

ζηνλ θαζεγεηή θαη ηνλ δηαρεηξηζηή λα δεη ηα ηαηηζηηθά απνηειέζκαηα όισλ ησλ 

θεθαιαίσλ.  

Σν επόκελν plugin πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηα Μαζήκαηα είλαη ην WordPress 

File Upload, ην νπνίν δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ καζεηή λα αλεβάζεη αξρεία κε ηηο 

ιύζεηο ησλ αζθήζεσλ θαη ζηνλ θαζεγεηή θαη ηνλ δηαρεηξηζηή λα ιάβεη ηα αξρεία πνπ 

αλέβαζε ν καζεηήο. 

Δγθαηαζηήζακε, επηπιένλ, ην Popup Builder, ην νπνίν είλαη έλα plugin pop-up 

πνπ καο επηηξέπεη λα πξνζζέζνπκε pop up παξάζπξα. 

Έλα άιιν plugin πνπ ρξεζηκνπνηήζακε θαη αθνξά ηνλ δηαρεηξηζηή είλαη ην WP 

Statistics θαη εκθαλίδεη ηελ επηζθεςηκόηεηα ηνπ ηζηνηόπνπ καο κέζσ δηαγξακκάησλ 

θαη πηλάθσλ. Δπηπιένλ, δείρλεη ηελ επηζθεςηκόηεηα θάζε ζειίδαο μερσξηζηά.  
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Σέινο, εγθαηαζηήζακε ην plugin All–in–One WP Migration. Σν ζπγθεθξηκέλν 

plugin εμάγεη ηνλ ηζηόηνπό καο ζην WordPress, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ, ησλ αξρείσλ πνιπκέζσλ, ησλ plugins θαη ησλ ζεκάησλ πνπ δελ απαηηνύλ 

ηερληθέο γλώζεηο θαη κπνξεί λα ηνλ κεηαθνξηώζεη ζε κηα δηαθνξεηηθή ηνπνζεζία 

θάλνληαο κία απιή εηζαγσγή ζε έλαλ άιινλ ππνινγηζηή, ν νπνίνο δηαζέηεη 

WordPress.  

5.2. Χπήζη ηος RBT μονηέλος ζηην εθαπμογή 

ΔΠΙΠΔΓΟ ΡΗΜΑΣΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΣΟΥΟ 

ΑΠΟΚΣΗΗ ΓΝΧΗ  

1. Γλώζε 

 

Αλαθαιώ 

ζρεηηθή γλώζε 

από ηε κλήκε. 

 

Οξίδσ, Γξάθσ, 

Τπνγξακκίδσ, 

Δληνπίδσ  

Γεκηνπξγία slides κε ηνπο 

νξηζκνύο ησλ εηδώλ ησλ 

ηξηγώλσλ, ησλ δεπηεξεπόλησλ 

ζηνηρείσλ ησλ ηξηγώλσλ θαη 

ησλ ηεηξαπιεύξσλ. Παξάζεζε 

quiz ζπκπιήξσζεο θελώλ, 

όπνπ δεηείηε από ηνλ καζεηή 

λα ζπκπιεξώζεη ηνπο 

νξηζκνύο, όπσο αλαθέξεηαη 

ζην pdf κε ην όλνκα 

bloomsarticulatestorylinequiz, 

ην νπνίν παξαζέηνπκε ζηε 

βηβιηνγξαθία. 

ηόρνο καο είλαη 

λα κάζνπλ νη 

καζεηέο ηνπο 

νξηζκνύο πνπ 

ππάξρνπλ ζηα 

slides, ώζηε λα 

απαληήζνπλ κε 

επηηπρία ζην quiz 

πνπ αθνινπζεί. 

2. Καηαλόεζε 

 

Καηαλνώ ην 

λόεκα ελόο 

νξηζκνύ. 

Δμεγώ, 

πκπεξαίλσ, 

Δθηηκώ, 

Τπνζέησ, 

Σαμηλνκώ, 

Οξγαλώλσ 

πιεξνθνξίεο, 

Πξνβιέπσ, 

Καηαλνώ 

Υξεζηκνπνηήζακε Mindmap 

γηα ηνλ δηαρσξηζκό ησλ εηδώλ 

ησλ ηξηγώλσλ σο πξνο ηηο 

πιεπξέο ή σο πξνο ηηο γσλίεο 

θαη γηα ηνλ δηαρσξηζκό ησλ 

εηδώλ ησλ ηεηξαπιεύξσλ. Δλ 

ζπλερεία, δίλνπκε έλα quiz κε 

εξσηήζεηο όπνπ δεηείηαη από 

ηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο 

λα ηαμηλνκήζνπλ ηα ζρήκαηα 

ε απηό ην ζηάδην 

πξνζπαζνύκε λα 

βνεζήζνπκε ηα 

παηδηά λα κάζνπλ 

λα νξγαλώλνπλ 

ηα είδε ησλ 

ηξηγώλσλ 

αλάινγα κε ηηο 

πιεπξέο ή ηηο 

γσλίεο. Δπίζεο, 

https://www.adelaide.edu.au/myuni/documents/bloomsarticulatestorylinequiz.pdf
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σο πξνο θάπνηα δεδνκέλα πνπ 

ηνπο δίλνληαη. Γηα παξάδεηγκα 

ηνπο δεηείηαη λα ηαμηλνκήζνπλ 

ηα ηξίγσλα σο πξνο ην πιήζνο 

ησλ ίζσλ πιεπξώλ. Απηό ην 

είδνο θνπίδ αλαθέξεηαη ζην 

pdf κε ην όλνκα 

bloomsarticulatestorylinequiz, 

ην νπνίν παξαζέηνπκε ζηε 

βηβιηνγξαθία. 

καο βνεζάεη λα 

θαηαλνήζνπκε ηηο 

ζρέζεηο κεηαμύ 

ησλ 

ηεηξαπιεύξσλ. 

Γηα παξάδεηγκα, 

όηη έλα ηεηξάγσλν 

είλαη θαη 

νξζνγώλην θαη 

ξόκβνο θαη 

παξαιιειόγξακκ

ν.  

ΔΜΒΑΘΤΝΗ ΓΝΧΗ  

3. Δθαξκνγή 

 

Υξεζηκνπνηώ 

ηε γλώζε θαη 

ηελ εθαξκόδσ. 

Γεληθεύσ, 

Αμηνπνηώ,  

Υξεζηκνπνηώ, 

Αλαθαιύπησ 

Αλαθαιύπησ κε ρξήζε ηνπ 

Geogebra ηηο ηδηόηεηεο ησλ 

ηεηξαπιεύξσλ θαη ηα θξηηήξηα 

ηζόηεηαο ηξηγώλσλ. Η 

νινθιήξσζε απηνύ ηνπ 

επηπέδνπ γίλεηαη κε ηε ρξήζε 

ελόο quiz, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο 

σζηνύ Λάζνπο. Καη ζε απηή 

ηελ πεξίπησζε 

ζπκβνπιεπηήθακε ην pdf κε ην 

όλνκα 

bloomsarticulatestorylinequiz, 

ην νπνίν αλαθέξνπκε ζηε 

βηβιηνγξαθία. 

ηόρνο καο είλαη 

λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ηα παηδηά ηηο 

γλώζεηο πνπ 

έρνπλ ήδε 

απνθηήζεη από ηα 

δύν παξαπάλσ 

επίπεδα θαη κε ηε 

ρξήζε ηνπ 

Geogebra λα 

αλαθαιύςνπλ ηα 

θξηηήξηα ηζόηεηαο 

ησλ ηξηγώλσλ, 

δειαδή πόηε δύν 

ηξίγσλα είλαη ίζα. 

Δπηπιένλ, ζα 

γεληθεύζνπλ ηηο 

ηδηόηεηεο ησλ 

ηεηξαπιεύξσλ. 

https://www.adelaide.edu.au/myuni/documents/bloomsarticulatestorylinequiz.pdf
https://www.adelaide.edu.au/myuni/documents/bloomsarticulatestorylinequiz.pdf
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Γηα παξάδεηγκα, 

ζα αλαθαιύςνπλ 

όηη έλα 

παξαιιειόγξακκ

ν έρεη ηηο 

απέλαληη γσλίεο 

αλά δύν ίζεο, όηη 

έρεη ηηο απέλαληη 

πιεπξέο αλά δύν 

ίζεο θαη όηη νη 

δηαγώληνί ηνπ 

δηρνηνκνύληαη.  

4. Αλαιύσ 

 

Γηαρσξηζκόο 

κηαο άζθεζεο 

ζε επηκέξνπο 

ζηνηρεία. 

Γηαθξίλσ, 

Αλαιύσ, 

Ξερσξίδσ, 

Τπνδηαηξώ 

Γεκηνπξγία powerpoint κε 

αζθήζεηο γηα ηνλ δηαρσξηζκό 

ελόο πξνβιήκαηνο ζε 

ππνζέζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα. 

Σν επόκελν ζηάδην είλαη λα 

απαληήζεη ν εγγεγξακκέλνο 

καζεηήο ζην quiz πνπ έρνπκε 

δηαιέμεη γηα λα δνύκε αλ 

έκαζε λα δηαθξίλεη ηηο 

επηκέξνπο πιεξνθνξίεο πνπ 

ηνπ δίλνληαη ζηα πξνβιήκαηα. 

Σν quiz πεξηιακβάλεη 

εξσηήζεηο αληηζηνίρηζεο, όπνπ 

δίλνληαη ζηνπο καζεηέο 

αζθήζεηο γηα λα μερσξίζνπλ 

ηηο ππνζέζεηο από ηα 

ζπκπεξάζκαηα. Γηα λα βξνύκε 

ην είδνο ηνπ quiz πνπ ζα 

δεκηνπξγήζνπκε, 

ρξεζηκνπνηνύκε ην pdf κε ην 

όλνκα 

Παξαζέηνπκε 

νξηζκέλα 

πξνβιήκαηα θαη 

πξνζπαζνύκε λα 

βνεζήζνπκε ηα 

παηδηά λα κάζνπλ 

λα δηαθξίλνπλ ηα 

ρξήζηκα ζηνηρεία 

πνπ δίλνληαη ζε 

έλα πξόβιεκα. 

Έπεηηα, 

καζαίλνπλ λα 

μερσξίδνπλ ηηο 

ππνζέζεηο, 

δειαδή απηά πνπ 

ηνπο δίλνληαη σο 

δεδνκέλα από ηα 

ζπκπεξάζκαηα, 

δειαδή απηά πνπ 

ζα πξέπεη λα 

απνδείμνπλ. 
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bloomsarticulatestorylinequiz, 

ην νπνίν αλαθέξνπκε ζηε 

βηβιηνγξαθία. 

ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΓΝΧΗ  

5. Αμηνινγώ 

 

Αλάπηπμε 

θξηηηθήο 

ζθέςεο. 

Γηαπηζηώλσ, 

Κξίλσ, 

Αμηνινγώ, 

πκπεξαίλσ 

Role playing κεηαμύ δύν 

καζεηώλ γηα ηελ θαηαζθεπή 

θξηηεξίσλ θαη ζρέζεσλ κε 

ρξήζε animaker. Σν επίπεδν 

ηεο αμηνιόγεζεο 

νινθιεξώλεηαη κε έλα quiz, 

όπνπ εθεί νη καζεηέο 

καζαίλνπλ λα αμηνινγνύλ πνην 

θξηηήξην ηνπο ρξεηάδεηαη θαη 

λα ην ρξεζηκνπνηνύλ ζηηο 

εξσηήζεηο πνιιαπιήο 

επηινγήο. ε απηό ην θνπίδ νη 

καζεηέο επηιέγνπλ, όπσο 

αλαθέξεηαη ζην 

bloomsarticulatestorylinequiz.

pdf από έλα πιήζνο 

απαληήζεσλ, πνηα είλαη ε 

ζσζηή. 

ε απηό ην 

επίπεδν, ν 

καζεηήο ζα 

δηαπηζηώζεη πόηε 

έλα ηεηξάπιεπξν 

είλαη 

παξαιιειόγξακκ

ν, νξζνγώλην, 

ξόκβνο, 

ηεηξάγσλν, 

ηξαπέδην ή 

ηζνζθειέο 

ηξαπέδην. Δπίζεο, 

ζα ζπκπεξάλεη 

επηπιένλ θξηηήξηα 

ηζόηεηαο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ηα 

ηξίγσλα ηα νπνία 

κειεηάεη είλαη 

νξζνγώληα. 

Δπηπιένλ, ζα 

βγάιεη 

ζπκπεξάζκαηα 

γηα ηα ηζνζθειή 

θαη ηα ηζόπιεπξα 

ηξίγσλα θαζώο 

θαη γηα ηα 

δεπηεξεύνληα 

ζηνηρεία ηνπ 

https://www.adelaide.edu.au/myuni/documents/bloomsarticulatestorylinequiz.pdf
https://www.adelaide.edu.au/myuni/documents/bloomsarticulatestorylinequiz.pdf
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ηξηγώλνπ. 

6. Γεκηνπξγώ 

 

πλδπάδσ 

ζηνηρεία γηα λα 

δεκηνπξγήζσ 

έλα πξόβιεκα 

ή γηα λα ιύζσ 

έλα πξόβιεκα. 

Τπνζέησ, 

ρεδηάδσ, 

πλζέησ, 

Καηαζθεπάδσ, 

Γεκηνπξγώ, 

Καηεγνξηνπνηώ 

Δπίιπζε πξνβιήκαηνο από ηνλ 

καθηγηηή κε ρξήζε animaker.  

Η θαηαλόεζε απηνύ ηνπ 

επηπέδνπ ειέγρεηε κε 

απνζηνιή ιπκέλσλ αζθήζεσλ 

από ηνπο καζεηέο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, δεηάκε από 

ηνπο καζεηέο λα ζπλδπάζνπλ 

όια ηα πξνεγνύκελα επίπεδα 

γηα λα κπνξέζνπλ λα ιύζνπλ 

αζθήζεηο, όπσο αλαθέξεηε ζην 

pdf ACM-March15-

BloomRevisedMath.  

Σν ηειεπηαίν 

ζηάδην, έρεη σο 

ζηόρν ηε ρξήζε, 

από ηνπο καζεηέο, 

όισλ ησλ 

γλώζεσλ πνπ 

έρνπλ απνθηήζεη 

από ηα παξαπάλσ 

επίπεδα θαη ηελ 

ζρεδίαζε ηεο 

νινθιεξσκέλεο 

επίιπζεο 

αζθήζεσλ.  
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6. ςμπεπάζμαηα και Μελλονηικέρ πποεκηάζειρ 

Ο ηξόπνο κάζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηζηόηνπν είλαη ε 

αλαζεσξεκέλε ηαμηλνκία ηνπ Bloom. ηόρνο καο ήηαλ λα κπνξέζνπλ νη καζεηέο λα 

ιύζνπλ κία νινθιεξσκέλε άζθεζε θαη γηα λα ηνλ πεηύρνπκε επηιέμακε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα 6 επίπεδα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηαμηλνκίαο. 

Κάζε καζεηήο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζεί ην κάζεκα, λα απαληάεη ζηηο 

εξσηήζεηο ηνπ quiz θαη λα θάλεη κία απηναμηνιόγεζε γηα ην αλ θαη πόζν θαιά 

θαηάιαβε ην θαζέλα από ηα 5 επίπεδα. Έπεηηα, ηνπ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα 

ρξεζηκνπνηήζεη όιεο ηηο γλώζεηο πνπ απνθόκηζε από ηα πξνεγνύκελα επίπεδα θαη λα 

ιύζεη κία άζθεζε. 

Γηα ην δείγκα καο ρξεζηκνπνηήζακε καζεηέο ηεο Α’ ιπθείνπ θαη ηα 

απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηα παξαθάησ ξαβδνγξάκκαηα. 

Σξίγσλα 

 

Παξαηεξνύκε όηη έρνπκε πνιύ θαιά απνηειέζκαηα ζε όια ηα επίπεδα θαη 

εηδηθόηεξα ζην επίπεδν ηεο αλάιπζεο, όπνπ εθεί όινη νη καζεηέο απαληήζαλε ζσζηά 

ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. 
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Σεηξάπιεπξα 

 

ε απηή ηελ θαηεγνξία παξαηεξνύκε όηη έρνπκε θαιύηεξα απνηειέζκαηα θαη 

εηδηθόηεξα ζην επίπεδν ηεο γλώζεο. 

πκπεξαίλνπκε ινηπόλ όηη, ε αλαζεσξεκέλε ηαμηλνκία Bloom κε ηε δηάζπαζε 

ηνπ καζήκαηνο ζε έμη επίπεδα βνήζεζε πνιύ ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ην 

κάζεκα ηεο Γεσκεηξίαο, ην νπνίν είλαη έλα κάζεκα πνπ ηνπο δπζθνιεύεη πνιύ ζηελ 

Α’ ιπθείνπ.  

Σν παξαθάησ ξαβδόγξακκα καο δείρλεη όηη νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο θαηάιαβαλ 

θάζε επίπεδν ηνπ καζήκαηνο. Βέβαηα, ππήξραλ νξηζκέλνη καζεηέο, νη νπνίνη 

κπεξδεύηεθαλ ζε όια ηα επίπεδα ή πξνβιεκαηίζηεθαλ ζην επίπεδν ηεο γλώζεο, ηεο 

αμηνιόγεζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο. Σέινο, παξαηεξνύκε όηη ηελ επηινγή ‶Γελ ην 

θαηάιαβα″ ηελ είδακε κόλν ζην επίπεδν ηεο δεκηνπξγίαο, αιιά θαη ζε απηό ην 

επίπεδν ην πνζνζηό ησλ καζεηώλ πνπ δελ ην θαηάιαβε είλαη πνιύ κηθξό. 
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θνπόο καο είλαη λα εκπινπηίζνπκε ην πιηθό ηνπ ηζηνηόπνπ καο θαη κε άιια 

καζήκαηα ηνπ ηνκέα ησλ καζεκαηηθώλ, ηα νπνία δπζθνιεύνπλ ηνπο καζεηέο, όπσο 

ηελ παξαγνληνπνίεζε, ηηο παξαγώγνπο θ.ά. κε ηε ρξήζε ηεο αλαζεσξεκέλεο 

ηαμηλνκίαο Bloom. Δπηπιένλ, ζην κέιινλ ζα ζέιακε λα επεθηείλνπκε ην 

ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθό δίθηπν ζε θηλεηέο ζπζθεπέο, όπσο smartphones θαη tablet. 
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