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i 

 

Πεπίλητη 

 

Σα εθπαηδεπηηθά θφκηθο έρνπλ αξρίζεη λα γίλνληαη επξέσο γλσζηά ζην εμσηεξηθφ 

φπνπ πνιιά ζρνιεία ηα έρνπλ ήδε εληάμεη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπο. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο κφξθσζε κε ζχγρξνλεο ηερληθέο 

δηδαζθαιίαο. ηε ρψξα καο κεκνλσκέλεο πξνζπάζεηεο αλαβάζκηζεο ηεο ζέζεο 

ησλ θφκηθο ζηελ εθπαίδεπζε, θαηαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε γηα δεκηνπξγία 

θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κε ηελ ηαπηφρξνλε επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ επηζπκνχλ λα ελζσκαηψζνπλ  ηα θφκηθο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πξάμε.  

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε ζρεδίαζε θαη 

πινπνίεζε κηαο αλνηθηήο, ζπλεξγαηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο πιαηθφξκαο ζηελ 

νπνία ζα κπνξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο λα απηνεπηκνξθψλνληαη εμ απνζηάζεσο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ 

θφκηθο ζην κάζεκά ηνπο. Δπίζεο, ζηελ παξνχζα εξγαζία ζρεδηάδεηαη θαη 

πινπνηείηαη θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ζα θηινμελεί ε πιαηθφξκα θαη ην 

νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί ζα κπνξνχλ λα αλαλεψλνπλ θαη λα επηθαηξνπνηνχλ. 

 

 

 

 

 

 



ii 

 

 

Summary 

 

Educational comics are becoming widely known abroad, where many schools 

have already integrated them into their curriculum. Thereby these schools are 

providing their students education with modern teaching techniques. In Greece 

individual efforts to upgrade the status of comics in education, demonstrate the 

need for creating appropriate educational material with the simultaneous training 

of teachers who wish to integrate comics in educational practice. 

 

Scope of this paper is the design and implementation of an open, collaborative and 

educational platform that will enable teachers of Primary and Secondary 

education to be trained by themselves on the use of comics in their lessons. Also, 

in this paper appropriate educational material is designed and implemented w hich 

will be hosted by the educational platform. This matterial teachers will be able to 

renew and refresh online. 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

Δςσαπιζηίερ 

 

Θεξκέο επραξηζηίεο εθθξάδσ ζηνλ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή θν Ρεηάιε πκεψλ 

γηα ηελ επίβιεςε θαη ηε βνήζεηα πνπ κνπ παξείρε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηπισκαηηθήο κνπ. Δπραξηζηίεο επίζεο νθείινληαη ζηηο ζπλεμεηάζηξηεο Δπίθνπξεο 

Καζεγήηξηεο Παξαζθεπά Φσηεηλή θαη Πξέληδα Αλδξηάλα. 

 

Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείινληαη ζηνπο δαζθάινπο ησλ Ηδησηηθψλ 

Δθπαηδεπηήξησλ Β. Καξγάθνπ θαη ηνπο θαζεγεηέο ηνπ 1
νπ

 Γπκλαζίνπ 

Μεηακφξθσζεο γηα ηα δεδνκέλα πνπ κνπ θαηέζηεζαλ δηαζέζηκα. 

 

Σέινο, εθθξάδσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ ζηνλ ζχδπγν θαη ζηνπο γνλείο κνπ γηα ηελ 

ππνζηήξημε θαη βνήζεηά ηνπο ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ 

κνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΔΙΑΓΧΓΗ- ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΥΙΚΗ ΙΓΔΑ 

 

 

1.1 Φηθιακό ζσολείο και πποοπηικέρ ηος  

 

Ζ βαζηθή πξφθιεζε πνπ θαιείηαη  λα αληηκεησπίζεη ην ζεκεξηλφ ειιεληθφ 

ζρνιείν είλαη ε νπζηαζηηθή ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία 

φισλ ησλ καζεκάησλ αιιά θαη ζηε ζρνιηθή δσή γεληθφηεξα. ε απηή ηελ 

πξφθιεζε ν εθπαηδεπηηθφο δε κπνξεί λα κείλεη απιφο ζεαηήο αθνχ είλαη απηφο 

πνπ θαιείηαη λα κεηνπζηψζεη ην φξακα ζε δηδαθηηθή πξάμε κέζα ζηελ ηάμε. 

Πξνζπάζεηεο εθαξκνγήο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή 

πξαθηηθή γηα ηε βειηίσζε ηεο δηδαθηηθήο θαη καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο έρνπλ ήδε 

γίλεη απφ ηδησηηθνχο θνξείο εθπαίδεπζεο θαηαδεηθλχνληαο ηελ αλάγθε δξάζεσλ 

ζηνλ ηνκέα απηφ. Σα εθπαηδεπηήξηα Γνχθα ζε ζπλεξγαζία κε ην Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην  Θεζζαινλίθεο, σο αλάδνρνο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

"Αληαγσληζηηθφηεηα", «Πξφγξακκα Αλάπηπμεο Βηνκεραληθήο Έξεπλαο θαη 

Σερλνινγίαο» (ΠΑΒΔΣ 2005), πινπνηνχλ ήδε ην εξεπλεηηθφ έξγν « Ζ Σάμε ηνπ 

Μέιινληνο» ζρεδηάδνληαο θαη πινπνηψληαο ζηαδηαθά κηα «ειεθηξνληθή» ηάμε 

πιαηζησκέλε κε θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, θαηάιιειεο κεζνδνινγίεο 

θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο (http://www.sof.gr/, πξνζπ. 15/09/11). Ζ πξψηε 

ςεθηαθή ηάμε ιεηηνχξγεζε πηινηηθά ην 2007 κε ηηο απαηηνχκελεο ππνδνκέο 

(δηαδξαζηηθνί πίλαθεο, νπηηθν-αθνπζηηθφο εμνπιηζκφο, εξγαιεία θαη εθπαηδεπηηθφ 

http://www.sof.gr/
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ινγηζκηθφ, αζχξκαηε δηθηχσζε, θνξεηνί ππνινγηζηέο αθήο γηα θάζε καζεηή θαη 

εθπαηδεπηηθφ), εθαξκφδνληαο νκαδνζπλεξγαηηθά δηδαθηηθά κνληέια 

(http://www.schoolofthefuture.gr/?p=109, πξνζπ. 20/09/11).  

Μηα πξψηε πξνζπάζεηα γηα λα αλαθηήζεη ην δεκφζην ειιεληθφ ζρνιείν ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηά ηνπ ζηνλ επξσπατθφ ρψξν θαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

ζχγρξνλεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη απαηηήζεηο ηεο λέαο επνρήο 

μεθίλεζε ην 2007 κε ηε δξάζε «Φεθηαθή Σάμε» απφ ην Τπνπξγείν Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. Ζ δξάζε απηή εληάζζεηαη  ζηελ Φεθηαθή 

ηξαηεγηθή ηεο Διιεληθήο Κπβεξλήζεσο θαη ρξεκαηνδνηείηαη κε εζληθνχο θαη 

Δπξσπατθνχο πφξνπο, κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο  «Φεθηαθή χγθιηζε» (ΔΠΑ 

2007-2013). Ζ δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πξψηνπ Φεθηαθνχ ρνιείνπ 

(http://digitalschool.minedu.gov.gr/, πξνζπ. 16/09/11) θαζψο θαη ε ρξήζε 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ, ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ (e-books) θαη 

ςεθηαθψλ βνεζεκάησλ απνηειεί πιένλ κηα λέα πξαγκαηηθφηεηα ζην ρψξν ηεο 

ειιεληθήο εθπαίδεπζεο. Ζ νινθιήξσζε ηνπ δεκφζηνπ ςεθηαθνχ ζρνιείνπ έρεη σο 

ζηφρν ηε δεκηνπξγία κηαο ςεθηαθήο πιαηθφξκαο πνπ ζα παξέρεη πξφζβαζε απφ 

ην ζπίηη, δίλνληαο ζην καζεηή ηε δπλαηφηεηα γηα πεξαηηέξσ εκπέδσζε ηεο χιεο 

θαη εμάζθεζε κε ηνλ ηδηαίηεξν δηθφ ηνπ ξπζκφ. Παξάιιεια, ν γνλέαο ζα κπνξεί 

λα  ελεκεξψλεηαη γηα φιε ηελ πξφνδν θαη ηε ζρνιηθή πνξεία ηνπ παηδηνχ ηνπ θαη 

ν εθπαηδεπηηθφο λα απνθηήζεη έλα δπλακηθφ εξγαιείν γηα λα αλαβαζκίζεη 

ζεκαληηθά ηε δηδαζθαιία ηνπ ζηελ ηάμε.  

 

http://www.schoolofthefuture.gr/?p=109
http://digitalschool.minedu.gov.gr/
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Με ηελ αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ 

(ΣΠΔ) θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία  ε παξαδνζηαθή ηάμε κπνξεί λα 

κεηαζρεκαηηζηεί ζε ςεθηαθή αλαβαζκίδνληαο ην ζχλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο. Μηα ηάμε κε βηβιία ζε ςεθηαθή κνξθή, δηαδξαζηηθφ εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ, ςεθηαθά εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα, γξήγνξε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη 

δηαδξαζηηθά ζπζηήκαηα  δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο (αληαιιαγή εξγαζηψλ κεηαμχ 

καζεηψλ-εθπαηδεπηηθψλ, αλαθνηλψζεηο, δηαγσλίζκαηα, βαζκνινγίεο, απνπζίεο) 

είλαη ην φξακα ηεο ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο. Γη‟ απηφ ην 

ιφγν ην φξακα ελφο ςεθηαθνχ ζρνιείνπ σο πξνέθηαζε ηνπ παξαδνζηαθνχ 

ζρνιείνπ  ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηε δπλαηφηεηα εκπινθήο ησλ ρξεζηψλ κε 

επγαλεία Web 2.0 θαζψο θαη ζηε δεκηνπξγία πινχζηνπ, δηαδξαζηηθνχ θαη 

αληηζηνηρηζκέλνπ κε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ τηθιακού εκπαιδεςηικού 

πεπιεσομένος. ε απηφ ην πιαίζην ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε παξάιιειε 

αλάπηπμε φισλ ησλ παξακέηξσλ αιιά εηδηθφηεξα ε επιμόπθυζη ηυν ίδιυν ηυν 

εκπαιδεςηικών γηα ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θξίλεηαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ επηηπρή εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζην ειιεληθφ ζρνιείν (ζρήκα 1). 

 

ρήκα 1.1 Παξάκεηξνη επηηπρίαο πινπνίεζεο Φεθηαθνχ ρνιείνπ 
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ηηο επφκελεο ελφηεηεο ζα αλαιπζνχλ νη ηξείο παξάκεηξνη επηηπρίαο ηνπ 

ςεθηαθνχ ζρνιείνπ κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο 

δεκηνπξγίαο ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

 

1.2 Αναγκαιόηηηα επιμόπθυζηρ εκπαιδεςηικών 

 

Ο δπλακηθφο ραξαθηήξαο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κε ηηο ζπλερψο δηεπξπλφκελεο 

εθαξκνγέο ηνπο ζηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία ζέηεη ππφ εμέηαζε ηνλ νξηζκφ 

ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ θαη αλαγθάδεη θάζε άηνκν λα βειηηψλεη ηηο ηθαλφηεηέο 

ηνπ θαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη ζην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν νηθνλνκηθνθνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ (European e-Skills Forum, 2004).   

Ο θιάδνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, εμ αληηθεηκέλνπ ζρεηηθφο κε ηε γλψζε, δε ζα 

κπνξνχζε λα απαγθηζηξσζεί ζηελ αξρηθή θαηάξηηζε πνπ παξέρεη ην εζληθφ 

ζχζηεκα Παηδείαο κέζσ ηεο ηξηηνβάζκηαο ζπλήζσο εθπαίδεπζεο θαη λα 

επαλαπαπζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία. ην 6ν Παλειιήλην πλέδξην ησλ Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο ΣΠΔ 

(Γνπθάθεο, 2011) ππνγξακκίζηεθε ε αλαγθαηφηεηα ηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη 

ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο 

Δπηθνηλσλίαο ζηε δηδαθηηθή πξάμε.  

Όπσο αλαπηχρζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, νη  γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε δηδαζθαιία αιιάδνπλ θαη απμάλνληαη ζπλερψο θαηά  ηε 

δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  Δπίζεο, ε ηαρεία αλάπηπμε ησλ 
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επηζηεκψλ ηεο αγσγήο ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, ε αλάγθε εηζαγσγήο λέσλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζην ρψξν ηεο κάζεζεο, ε 

εηζαγσγή λέσλ ζεκαηηθψλ ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα,  ν εκπινπηηζκφο 

παξαδνζηαθψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ κε λέεο δηαζηάζεηο, ε δηείζδπζε ηεο 

Σερλνινγίαο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ  (ΣΠΔ) αιιά θαη ησλ αξρψλ 

ηεο Γηαρείξηζεο θαη Πξνψζεζεο πξντφλησλ ζηνλ θιάδν ηεο εθπαίδεπζεο,  νη 

αιιαγέο ζην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ ζρνιείνπ σζνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

λα αλαδεηήζεη ηε λέα ηνπ ηαπηφηεηα. Έηζη, νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο απμάλνπλ ηε 

ζπνπδαηφηεηα θαη δίλνπλ δπλακηθή ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(Βηηζηιάθε, 2007). 

Ζ αλάγθε επηκφξθσζεο ζηνλ θιάδν ησλ εθπαηδεπηηθψλ απαζρνιεί ην ζεζκφ ηνπ 

Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ εδψ θαη θαηξφ. Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο 

Βαξθειψλεο ήδε απφ ην Μάξηην ηνπ 2002  είρε ζεζπίζεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο 

γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ θξαηψλ 

κειψλ,  ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο βειηίσζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

θαηάξηηζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη εθπαηδεπηψλ (Βηηζηιάθε, 2007).  Καηφπηλ, ην 

Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ Μαξηίνπ 2006 επεζήκαλε φηη «ε εθπαίδεπζε θαη ε 

θαηάξηηζε απνηεινχλ θξίζηκνπο παξάγνληεο αλάπηπμεο ηνπ καθξνπξφζεζκνπ 

δπλακηθνχ ηεο ΔΔ γηα αληαγσληζηηθφηεηα αιιά θαη θνηλσληθή ζπλνρή»,  

πξνζζέηνληαο φηη  «πξέπεη λα επηηαρπλζνχλ νη κεηαξξπζκίζεηο γηα λα 

δηαζθαιηζηνχλ εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πςειήο πνηφηεηαο, πνπ λα είλαη ηφζν 

απνηειεζκαηηθά φζν θαη δίθαηα».  

http://eurex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0392:FIN:EL:PDF
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ηνλ ειιεληθφ ρψξν ππεχζπλνο θνξέαο γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

είλαη ν Οξγαληζκφο Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ (ΟΔΠΔΚ) 

(http://www.oepek.gr/portal/index.php, πξνζπ. 20/09/11) ν νπνίνο ελεκεξψλεη θαη 

δηνξγαλψλεη επηκνξθψζεηο κε ζηφρν ηελ ζπλερή επαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Έλα θνηλνηηθφ πξφγξακκα καδηθήο επηκφξθσζεο ησλ Διιήλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη 

Δπηθνηλσληψλ κε δηαδηθηπαθά πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα επηκφξθσζεο θαη 

πηζηνπνίεζεο ήηαλ ην «Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 

(ΔΠΚηΠ) (2002- 2006) θαζψο θαη ην «Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο 

Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ) (2006- 2008) 

(http://epimorfosi.cti.gr/, 10/11/11). Δπίζεο, απφ ηνλ Φεβξνπάξην 2010 έσο 

ηνλ Ηνχλην 2010 θαη απφ ην Γεθέκβξην 2010 έσο ηνλ Ηνχλην 2011 έιαβε ρψξα ε 

«Δπηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ 

ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε» (http://b-epipedo2.cti.gr/, πξνζπ. 3/10/11). Σέινο απφ ηε 

ρξνληθή πεξίνδν 2007-2013 πινπνηείηαη ην πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη δηα βίνπ 

κάζεζε», κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Σακείν) θαη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.  

Παξ‟ φιεο ηηο παξαπάλσ πξνζπάζεηεο, ν έιιελαο εθπαηδεπηηθφο παξακέλεη πίζσ 

ζηελ ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ κε βάζε ηα πην πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ 

(http://digitalschool.minedu.gov.gr/, πξνζπ. 16/09/11) πνπ παξαηίζεληαη 

παξαθάησ. 

o 35% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δειψλνπλ φηη έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ΣΠΔ γηα 

ηα καζήκαηά ηνπο (κέζνο φξνο ζηελ Δ.Δ. 74%) 

http://www.oepek.gr/portal/index.php
http://epimorfosi.cti.gr/
http://b-epipedo2.cti.gr/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/
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o 31% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δειψλνπλ φηη δελ έρνπλ θακία ή ζρεδφλ θακία 

εκπεηξία ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ (κέζνο φξνο ζηελ Δ.Δ. 7%) 

o 40% ησλ ζρνιείσλ έρνπλ δηθή ηνπο ηζηνζειίδα (εθηηκάηαη φηη κφιηο ην 10-

15% είλαη ελεξγέο) 

o Μφιηο ην 1.4% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Α/ζκηαο θαη ην 3.7% ηεο Β/ζκηαο 

έρνπλ ελεξγή ηζηνζειίδα ζην ΠΓ 

Απφ φια ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ε επηκφξθσζε αιιά θαη 

απηνεπηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θξίλεηαη επηβεβιεκέλε πξαθηηθή, 

επηβεβαηψλνληαο φηη νη παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο δελ πξνζθέξνπλ εθπαίδεπζε 

θαη εηδίθεπζε «κηα γηα πάληα» (Υησηάθεο, 2002). Δπηπξνζζέησο, ε θαηάξηηζε θαη 

ε επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε θάζε εθπαηδεπηηθνχ εάλ  αληηκεησπηζηνχλ σο έλα 

δηα βίνπ θαζήθνλ θαη εθνδηαζηνχλ κε πφξνπο αλάινγα (Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ, 2007) ζα βνεζήζνπλ φρη κφλν ζηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αιιά θαη ζηελ εμέιημε ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο.  

 

1.3 Δπιμοπθυηικέρ ανάγκερ εκπαιδεςηικών 

 

Ζ νξγάλσζε θαη ην πεξηερφκελν ηεο επηκφξθσζεο θάζε θιάδνπ βαζίδεηαη ζηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ επαγγεικαηία ηηο νπνίεο θαη θαιείηαη λα ηθαλνπνηήζεη έλα 

επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα. Χο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ νη αλάγθεο ηνπ 

ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζα ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο 
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ελειίθσλ θαζψο απηφο νθείιεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο λέεο θνηλσληθέο, 

πνιηηηζηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο απαηηήζεηο θαη πξνθιήζεηο. 

Mε βάζε ηελ αλάιπζε πνπ έγηλε ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο βαζηθή αλάγθε ηνπ 

ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη ε ζπλερήο θαη δηαξθήο επαγγεικαηηθή εμέιημή ηνπ 

ζην πιαίζην ηεο δηά βίνπ κάζεζεο. χκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ηνπ εξεπλεηηθνχ 

έξγνπ «Αλίρλεπζε επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε» 

(2007) πνπ αλέιαβε ε έλσζε Κέδξνο Α.Δ.- Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Οξγαληζκνχ Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ, νη εθπαηδεπηηθνί 

έρνπλ αλάγθε φρη κφλν έλα δηνξζσηηθφ θαη ζεξαπεπηηθφ είδνο επηκφξθσζεο αιιά 

θπξίσο έλα παξεκβαηηθφ θαη επέιηθην ζχζηεκα, κε δπλαηφηεηεο απηελέξγεηαο θαη 

απηνδηεξεχλεζεο γηα ηελ επίιπζε ησλ θαζεκεξηλψλ παηδαγσγηθψλ ηνπο 

πξνβιεκάησλ. Δπίζεο, ηνλίδεηαη φηη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ κπνξεί 

λα γίλεηαη κφλν κε ηελ παξαθνινχζεζε θάπνησλ ππνρξεσηηθψλ ή πξναηξεηηθψλ 

ζεκηλαξίσλ, αιιά λα είλαη κέξνο κηαο ζπλερνχο θαη δηαξθνχο επαγγεικαηηθήο 

εμέιημεο θαη αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην πιαίζην ηεο ζπλνιηθήο αλάπηπμεο 

θαη αιιαγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σέινο, ε αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο 

εμ απνζηάζεσο δηθηχνπ αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη ςεθηαθνχ δηδαθηηθνχ 

πιηθνχ  είλαη νπζηαζηηθή γηα λα κπνξέζεη ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα λα απνθηήζεη 

επειημία θαη θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. ην παξαθάησ ζρήκα εκθαλίδνληαη νη 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο επηκφξθσζεο ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην πιαίζην ηεο 

δηά βίνπ κάζεζεο. 
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ρήκα 1.2 Δθπαηδεπηηθέο αλάγθεο επηκφξθσζεο ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ 

 

Με βάζε ην παξαπάλσ ζρήκα αλαγθψλ ζα ήηαλ ζθφπηκν λα εξεπλεζεί ε ρξήζε 

ησλ δηαδηθηπαθψλ ζπλεξγαηηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο σο έλα ελαιιαθηηθφ 

πεξηβάιινλ κάζεζεο πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο απηέο. 

 

 1.4 Πποζηιθέμενη αξία σπήζηρ διαδικηςακών ζςνεπγαηικών 

πεπιβαλλόνηυν ζηην επιμόπθυζη εκπαιδεςηικών 

 

Ζ επίδξαζε γεληθά ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε έρεη δηεξεπλεζεί απφ ηνπο  Murphy 

(2003) θαη Osborne θαη Hennessy (2003) θαη έρνπλ πξνθχςεη νη παξαθάησ 

ζεηηθέο επηδξάζεηο  θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

(http://www.oepek.gr/pdfs/tpe_eaep_800sch.pdf, πξνζπ. 21/09/11). 

 

http://www.oepek.gr/pdfs/tpe_eaep_800sch.pdf
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o Οη καζεηέο δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν φηαλ ην κάζεκα 

ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο ΣΠΔ.  

o Οη καζεηέο εκπιέθνληαη πην ελεξγά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη δείρλνπλ απμαλφκελν ελδηαθέξνλ. 

o Οη ΣΠΔ πξνζθέξνπλ ηαρεία πξφζβαζε ζε πςειήο πνηφηεηαο θαη 

ζρεηηθέο κε ηελ εθπαίδεπζε πεγέο (π.ρ. ζπιινγέο πξνζνκνηψζεσλ 

γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, πξφζβαζε ζε έγθπξνπο νξγαληζκνχο). 

Έηζη, βνεζνχλ ζην λα «πέζνπλ ηα ηείρε» κεηαμχ ηεο ηάμεο θαη ηνπ 

θφζκνπ έμσ απφ ην ζρνιείν.  

o Οη πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα 

νπηηθνπνίεζε θαη ρεηξηζκφ ζχλζεησλ ελλνηψλ θαη κνληέισλ, 

ηξηζδηάζηαησλ εηθφλσλ, πξνζνκνηψζεσλ πξαγκαηηθψλ θαη 

θαληαζηηθψλ θφζκσλ πνπ απμάλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο θαηαλφεζεο 

ησλ επηζηεκνληθψλ ηδεψλ.  

o Οη ΣΠΔ κεγαιψλνπλ ην εχξνο ηνπ πιηθνχ πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θεηκέλσλ, θηλνχκελσλ θαη ζηαηηθψλ 

εηθφλσλ, ήρσλ, καγλεηνζθνπεκέλσλ ζηηγκηφηππσλ, εηθνληθψλ 

επηζηεκνληθψλ νξγάλσλ θ.ιπ., θαη απμάλνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο απηφ ην πιηθφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηα πιαίζηα 

αηνκηθψλ ή ζπλεξγαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ.  

o Οη ΣΠΔ, κε θαηάιιειν ρεηξηζκφ, κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ 

πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ζηα νπνία έρνπλ πξφζβαζε νη καζεηέο. Ζ 

πιεξνθνξία πνπ αληιείηαη απφ ην Γηαδίθηπν, κπνξεί λα είλαη 
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επίθαηξε, ελψ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα κέζσ αηζζεηήξσλ γηα ηελ 

απφθηεζε ζπρλψλ ζε βάζνο ρξφλνπ θαη αθξηβψλ πεηξακαηηθψλ 

κεηξήζεσλ.  

o Οη ππνινγηζηέο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα ηε γξήγνξε θαη άθνπε 

πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ ξνπηίλαο, νη νπνίεο εθηεινχληαη κε 

ηαρχηεηα θαη αθξίβεηα.  

o Οη ΣΠΔ πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε δεκηνπξγηθνχο 

εθπαηδεπηηθνχο λα δνκήζνπλ πην πινχζηα καζεζηαθά 

πεξηβάιινληα (πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, 

πξφζβαζε ζε πξσηνγελείο πεγέο, άκεζε επαθή κε εηδηθνχο, 

ζπκκεηνρή ζε δίθηπν θνηλνηήησλ κάζεζεο θ.ιπ.). 

 

Δηδηθφηεξα ε ρξήζε ζπλεξγαηηθψλ δηαδηθηπαθψλ πεξηβαιιφλησλ ζπλδπάδνπλ ηα 

νθέιε ηεο ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ηεο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ. Ζ Hiltz (Hiltz 

θαη Wellman, 1997)  νξίδεη ηε ζπλεξγαηηθή  µάζεζε σο  ηε  µάζεζε φπνπ δίλεηαη 

κε έµθαζε ζε νµαδηθή ζπλεξγαζία  µεηαμχ δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ, 

πξνσζψληαο ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη αιιειεπίδξαζε ζε φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. 

Σέηνηα δηαδηθηπαθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα κπνξνχλ λα είλαη δηαζέζηµα 

αλεμάξηεηα απφ ηελ ψξα ηεο εµέξαο ή ηελ γεσγξαθηθή απφζηαζε εθπαηδεπηψλ 

θαη εθπαηδεπκέλσλ  (Collis θαη Smith, 1997) θαη λα πξνζθέξνπλ πιεζψξα 

δσξεάλ καζεκάησλ ρσξίο ζχλνξα κε ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν 

(http://digitalschool.minedu.gov.gr/, πξνζπ. 16/09/11).   

 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/
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1.5 Δκπαιδεςηική αξία ηηρ ειζαγυγή ηυν κόμικρ ζηην 

εκπαιδεςηική διαδικαζία 

 

ηηο παξαπάλσ ελφηεηεο έγηλε αλαθνξά ζηηο δχν παξακέηξνπο επηηπρίαο ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ ςεθηαθνχ ζρνιείνπ πνπ ζέζακε ζηελ εηζαγσγή (βιέπε ζρήκα 

1.1). Αλαιχζακε δειαδή ηελ παξάκεηξν ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο Web 2.0. ηελ ελφηεηα απηή ζα αλαιχζνπκε ηελ 

παξάκεηξν ηνπ ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ ζηελ παξνχζα 

εξγαζία αθνξά ηα εθπαηδεπηηθά θφκηθο, ε ρξήζε ησλ νπνίσλ σο εξγαιείν 

αλαβάζκηζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη επξεία ζε πνιιά κέξε ηνπ 

αλεπηπγκέλνπ θφζκνπ. 

 Ο Ακεξηθαλφο θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο Yang Gene (2003) θαη ζπγγξαθέαο 

βηβιίσλ θφκηθο ραξαθηεξίδεη ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ σο νξφζεκν πνπ 

ζεκαηνδνηεί κηα λέα επνρή ζηελ εθπαίδεπζε. ηελ Ακεξηθή ηα παηδηά 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα ειεθηξνληθά βηβιία ηνπο πξνηνχ λα πεξπαηήζνπλ θαη πνιχ 

πξηλ λα κάζνπλ λα δηαβάδνπλ (Midwest Popular Culture Association, 2005). Σα 

θαηαζηήκαηα γεκίδνπλ κε παηρλίδηα γηα ηα κηθξά παηδηά πνπ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη ειεθηξνληθά βηβιία. Αθφκα θαη ηα έληππα βηβιία, 

πεξηιακβάλνπλ ζπρλά ειεθηξνληθά cds, θαζέηεο ερνγξάθεζεο θαη ειεθηξνληθά 

παηρλίδηα.  

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1940, εθπαηδεπηηθνί ζηελ Ακεξηθή εξεπλνχζαλ θαη 

επηβεβαίσλαλ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ θφκηθο ζηελ εθπαίδεπζε (Sones, 1944). 

Δληνχηνηο ππήξραλ πνιινί επηθξηηέο ηεο σθειηκφηεηαο ησλ θφκηθο σο 
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εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν, πξνηάζζνληαο θπξίσο ηε ζρέζε ηνπο κε ηπρφλ ζεμνπαιηθφ 

θαη  βίαην πεξηερφκελν. 

Σε δεθαεηία ηνπ 1970 εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνίεζαλ ηα θφκηθο ζηελ εθπαίδεπζε 

(Koenke, 1981, Brocka, 1979). Σν 1992 ζεκαηνδνηείηαη απφ ην βξαβείν 

Πνχιηηδεξ πνπ δίδεηαη ζην βηβιίν θφκηθ «Maus» ηνπ Art Spiegelman  κε ζέκα ην 

Οινθαχησκα (Sturm, 2001). Σν γεγνλφο απηφ απέδεημε φηη ηα θφκηθο κπνξνχλ λα 

έρνπλ αηζζεηηθή θαη εθπαηδεπηηθή αμία, κε απνηέιεζκα πνιινί εθπαηδεπηηθνί λα 

ζπλερίζνπλ λα εξεπλνχλ ηελ επηπξφζζεηε εθπαηδεπηηθή ηνπο αμία (Versaci, 2001,  

Kakalios, 2002, Williams, 1995). ηηο κέξεο καο, ελδεηθηηθέο πξνζπάζεηεο 

αμηνπνίεζεο ησλ θφκηθο ζηελ εθπαίδεπζε απνηεινχλ ηα ελλνηνινγηθά θηλνχκελα 

ζρέδηα (concept Cartoons) ησλ  Keogh θαη Naylor (1999) γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ.  

Ζ ρξήζε ησλ θφκηθο ζηελ ηάμε ππνζηεξίδεη ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε κέζσ 

ζπδήηεζεο, έξεπλαο θαη  νπζηαζηηθήο εκπινθήο θαη θηλεηνπνίεζεο ησλ καζεηψλ. 

Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε ρξήζε ησλ θφκηθο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία είλαη ηα παξαθάησ (Vassilikopoulou, Boloudakis, Retalis, 2007): 

1. Κίνηηπα-Δπαζηηπιοποίηζη 

2. Εποπηεία 

3. Μονιμόηηηα 

4. Διαμεζολαβηηικόηηηα 

5. Δημοηικόηηηα 
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6. Ανάπηςξη ηυν δεξιοηήηυν ζκέτηρ 

πκπεξαζκαηηθά φηαλ ν ίδηνο ν καζεηήο δεκηνπξγεί θφκηθο, αλαγθάδεηαη λα 

ζθεθηεί ζε βάζνο γηα θάζε πιεξνθνξία πνπ ζθνπεχεη λα κεηαβηβάζεη. Πξέπεη 

ζπλερψο λα αλαξσηηέηαη αλ ε πιεξνθνξία ζα εθθξαδφηαλ απνηειεζκαηηθφηεξα 

σο εηθφλα ζην θαξέ ή σο θείκελν ζηε ιεδάληα, αθνχ ηα θφκηθο πξνζθέξνπλ 

επηινγή κεηαμχ ησλ δχν, ρσξίο λα ζεσξείηαη θάπνην σο δεδνκέλν. Ο καζεηήο 

πξέπεη λα βαζίζεη ηελ επηινγή ηνπ ζε κηα αλάιπζε ηεο θχζεο ησλ πιεξνθνξηψλ 

θαη έπεηηα λα ππνινγίζεη πψο ζα θέξεη απηά ηα δχν αλφκνηα κέζα - θείκελν θαη 

εηθφλα - ζε έλα αηζζεηηθά ελνπνηεκέλν ζχλνιν. Δπηπιένλ, νη καζεηέο ζα 

ελειηθησζνχλ ζε έλαλ θφζκν πνιπκέζσλ. Θα ηνπο δεηεζεί λα ζπλζέζνπλ 

έγγξαθα πνπ εθθξάδνπλ ηηο ηδέεο ηνπο φζν ην δπλαηφλ απνηειεζκαηηθφηεξα, 

ρξεζηκνπνηψληαο νπνηαδήπνηε κέζα (media) θξίλνπλ απαξαίηεηα, ε επηινγή ησλ 

νπνίσλ ζα είλαη έλα εξγαιείν επηθνηλσλίαο. Σα θφκηθο ινηπφλ κπνξνχλ λα γίλνπλ 

έλα δσηηθήο ζεκαζίαο εξγαιείν ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα ηελ ελήιηθε 

δσή ηνπο. Ο αθαδεκατθφο θφζκνο νθείιεη λα ιάβεη ηα παξαπάλσ ππφςε, ψζηε λα 

πξνζθέξεη θάηη λέν ζηελ εθπαίδεπζε εθφζνλ ηα θφκηθο σο εθπαηδεπηηθά εξγαιεία 

παξέρνπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λέεο δπλαηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα θαηαζηήζνπλ πην 

απνηειεζκαηηθή ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Vassilikopoulou, Boloudakis, 

Retalis, 2007). 
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1.6 Ανηικείμενο ηηρ παπούζαρ επγαζίαρ 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο απηνεπηκνξθσηηθνχ 

πιηθνχ γηα λα αμηνπνηήζεη ν εθπαηδεπηηθφο Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θάζε εηδηθφηεηαο ηα εθπαηδεπηηθά θφκηθο ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ 

πξαθηηθή κε ζηφρν λα αλαδείμεη ην κάζεκά ηνπ θαη λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθφο 

ζην ιεηηνχξγεκα πνπ επηηειεί. Σν επηκνξθσηηθφ απηφ πιηθφ δεκηνπξγήζεθε κε 

βάζε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη θαηφπηλ δηεμνδηθήο έξεπλαο ζε δηαδηθηπαθνχο 

ηζηφηνπνπο ζηνπο νπνίνπο έρεη ήδε δεκηνπξγεζεί εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν γηα 

ηε ρξήζε ησλ θφκηθο ζηελ εθπαίδεπζε. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο 

νκαδνπνηήζεθαλ αλά κάζεκα θαη κέξνο ηνπο πινπνηήζεθε ζε ειεθηξνληθφ 

βηβιίν. 

Ο εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο πνπ αθνινπζήζεθε βαζίδεηαη ζε ζχγρξνλεο ζεσξίεο 

κάζεζεο θαη εθπαηδεπηηθά κνληέια πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ απηνεπηκφξθσζε κέζα 

απφ ζρήκαηα ζπλεξγαηηθά. 

 Γη‟ απηφ ην ιφγν, ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ν εθπαηδεπηηθφο ζα απηνεπηκνξθσζεί 

επηιέρζεθε λα είλαη ην ζπλεξγαηηθφ δηαδηθηπαθφ  πεξηβάιινλ ησλ Wikispaces 

θαζφηη απηφ ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηηο αξρέο ηεο δηά βίνπ θαη εμ απνζηάζεσο 

κάζεζεο. Σν ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ παξέρεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα ζπλερνχο 

αλαλέσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ παξνχζα 

δηπισκαηηθή εξγαζία.  
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1.7 Γομή ηηρ παπούζαρ επγαζίαρ 

 

ην πξψην θεθάιαην αλαπηχζζεηαη ε αξρηθή ηδέα θαη παξνπζηάδεηαη ην 

αληηθείκελν ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Αλαιχεηαη ε έλλνηα ηνπ ςεθηαθνχ ζρνιείνπ 

θαη νη πξννπηηθέο ηνπ κέζα ζην ζχγρξνλν κεηαβαιιφκελν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην 

θαη αλαιχεηαη ε αλάγθε επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζσο θαη ε 

πξνζηηζέκελε αμία ηεο ρξήζεο δηαδηθηπαθψλ ζπλεξγαηηθψλ πεξηβαιιφλησλ γηα 

ηελ επηκφξθσζήο ηνπο. Δπίζεο, αλαπηχζζνληαη νη ηδηαίηεξεο επηκνξθσηηθέο 

αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε εθπαηδεπηηθή αμία ηεο εηζαγσγήο ησλ θφκηθο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε 

ηεο έλλνηαο ησλ θφκηθο ζηελ έληππε θαη ειεθηξνληθή βηβιηνγξαθία. 

Αλαιπηηθφηεξα, παξνπζηάδεηαη κε παξαδείγκαηα ε ρξήζε ησλ comic strips, ησλ 

comic books θαη ησλ ςεθηαθψλ- δηαδηθηπαθψλ θφκηθ κε ηδηαίηεξε αλάιπζε ζηα 

εθπαηδεπηηθά θφκηθο παξαζέησληαο παξαδείγκαηα ρξήζεο ζηελ Διιάδα θαη ην 

εμσηεξηθφ. Σέινο,  εξεπλάηε ε αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζρεηηθά κε ηα 

εθπαηδεπηηθά θφκηθο, κέζα απφ δηεζλείο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο θαη 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλά κάζεκα, ην νπνίν 

απνηειεί κέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ δεκηνπξγήζεθε. 

ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ν εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο αλαιχνληαο ηε 

δηδαθηηθή κεζνδνινγία κε ηα θαηάιιεια δηδαθηηθά κνληέια πνπ επηιέρζεθαλ γηα 

ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Δπίζεο, αλαιχνληαη νη εθπαηδεπηηθέο 

ζηξαηεγηθέο δεκηνπξγίαο ηνπ πιηθνχ κε βάζε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο θαη 

ζηφρνπο θαη ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηή. Σέινο, αλαιχεηαη ν ηξφπνο αλάπηπμεο ηνπ  



17 

 

ινγηζκηθνχ θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηα ηερλνινγηθά θαη ζην πψο  απηά 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πιαηθφξκαο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ απηή πεξηέρεη. 

ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην αλαιχεηαη ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ηε 

εθπαηδεπηηθήο πιαηθφξκαο θαη ηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ πξνηείλεηαη κε 

ηελ παξνχζα εξγαζία, θαηαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη παξνπζηάδνληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο. Σέινο, γίλεηαη αλαζθφπηζε ηεο πηπρηαθήο 

εξγαζίαο θαη γίλνληαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ κειέηε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ 

 

2.1 Διζαγυγή  

 ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηεο ρξήζεο ησλ θφκηθο 

ηφζν ζε εκπνξηθφ φζν θαη ζε εθπαηδεπηηθφ επίπεδν. Αληηθείκελν έξεπλαο 

απνηεινχλ ηα θφκηθο ζε φιεο ηηο κνξθέο ηνπο (comic strips, comic books, 

ςεθηαθά- δηαδηθηπαθά θφκηθο) κε εηδηθφηεξε αλαθνξά ζηα εθπαηδεπηηθά θφκηθο 

ηα νπνία ε παξνχζα εξγαζία πξνηείλεη σο ελαιιαθηηθφ εξγαιείν κάζεζεο γηα ηελ 

Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο ρψξαο καο. Δπίζεο ζην ηέινο 

ηνπ θεθαιαίνπ αλαθέξνληαη νη πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ ήδε γίλεη γηα ηε ρξήζε ησλ 

θφκηθο ζηε εθπαίδεπζε ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ.  

 

2.2 Βιβλιογπαθική επιζκόπηζη ηυν κόμικρ  

 

Σα θφκηθο (comics), πνπ είλαη γλσζηά θαη σο έλαηε ηέρλε, είλαη κηα κνξθή 

νπηηθήο ηέρλεο πνπ απνηειείηαη απφ εηθφλεο νη νπνίεο ζπλήζσο ζπλδπάδνληαη κε 

θείκελν, ην νπνίν ζπρλά βξίζθεηαη ζε ζπλλεθάθηα θεηκέλνπ ή ιεδάληεο. Ο 

κεγάινο ζεσξεηηθφο θαη δεκηνπξγφο θφκηθο Scott McCloud (1993) ζην βηβιίν ηνπ 

Understanding Comics δίλεη έλαλ πιήξε νξηζκφ ηεο ηέρλεο ζαλ "ζρήκαηα θαη 

εηθφλεο επξηζθφκελα εζθεκκέλα ζε ζεηξά κε ζθνπφ λα κεηαδψζνπλ πιεξνθνξίεο 

θαη/ή λα πξνθαιέζνπλ κηα αηζζεηηθή αληίδξαζε απφ ηνλ ρξήζηε (Wiater, 

Bissette, 1993). Ο νξηζκφο απηφο αθήλεη νξζά έμσ ηηο γεινηνγξαθίεο πνπ είλαη 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%BD%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B9_%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
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κεκνλσκέλεο εηθφλεο, αθνχ ζηα θφκηθο ππάξρεη ζαθψο κηα αθεγεκαηηθή 

αιιεινπρία κεηαμχ ησλ εηθφλσλ (http://el.wikipedia.org, 16/10/09).  

Καηά ηνλ βξαβεπκέλν κε ην βξαβείν Eisner, James Sturm (Fantastic Four: 

Unstable Molecules 2004), είλαη δχζθνιν λα δνζεί έλαο νξηζκφο γηα ην ηη είλαη 

θφκηθ. Γηα κεξηθνχο είλαη νπνηαδήπνηε εηθφλα ελφο θαξηνχλ ελψ γηα άιινπο είλαη 

νπνηνζδήπνηε ζπλδπαζκφο εηθφλαο θαη θεηκέλνπ πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

παηδηθά βηβιία ή θάξηεο αζθάιεηαο γηα ηηο πηήζεηο (Sturm, 2002).  

O Coulton Waugh (The Cartoon, 1947) ζεκεηψλεη φηη φια ηα θφκηθ έρνπλ ηξία 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

o ηελ αθεγεκαηηθά ηζηνξία κέζσ κηαο αθνινπζίαο απφ εηθφλεο 

o ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο  ραξαθηήξεο ηεο ηζηνξίαο 

o ηελ χπαξμε πιαηζίσλ ή θεηκέλσλ κέζα ζηα θαξηνχλ 

Σν ζίγνπξν είλαη φηη ηα θφκηθο φπσο θαη ε γεινηνγξαθία αλήθνπλ ζηηο γξαθηθέο 

ηέρλεο. Πξφθεηηαη γηα έλα είδνο θαληαζηηθήο ή πξαγκαηηθήο αθήγεζεο πνπ 

γίλεηαη κε εηθφλεο, ιφγν ή θαη κε ήρνπο θαη απνδίδνληαη κε ηελ παξάζεζε 

γξακκάησλ (Αλησληάδεο, 1995).  

 

2.3 Ιζηοπική αναδπομή ηηρ σπήζηρ ηυν κόμικρ 

 

Σα comic strips είραλ ζπιιερζεί κε κνξθή βηβιίσλ απφ ην 1833, κε ηηο 

πεξηπέηεηεο ηνπ Obadiah Oldbuck, πνπ εκθαλίζηεθε ζηε Νέα Τφξθε ην 1842 θαη 

ήηαλ ην πξψην comic strip πνπ δεκνζηεχηεθε ζηα αγγιηθά 

http://el.wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Comic_strip
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(American_comic_book, 2008). Ζ επηηπρία ηέηνησλ ζπιινγψλ νδήγεζε ζηε 

δεκηνπξγία ησλ επίζεκσλ comic books, ηα νπνία πεξηείραλ νιφθιεξεο ζειίδεο κε 

έλα κεγάιν θαξέ. Σα comic books νλνκάζηεθαλ θαη γξαθηθέο λνπβέιεο αιιά νη 

νξηζκνί πνηθίινπλ θαη πνιιέο θνξέο είλαη αληηθξνπφκελνη.  

Σα comics strips θαη ηα comic books είλαη γλσζηφ φηη ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηηο 

ακεξηθαληθέο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο σο εθπαηδεπηηθά εγρεηξίδηα θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ Γεχηεξνπ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ (γηα παξάδεηγκα, γηα λα δηδάμεη ηε 

ζηεξεφηππε ζπληήξεζε ησλ κεραλψλ), ίζσο θαη αθφκα λσξίηεξα (Dunn,  2003). 

Σα πξψηα πξαγκαηηθά θφκηθο πσιήζεθαλ ην 1933 ζην ρψξν ηεο δηαθήκηζεο 

(http://www.britannica.com/EBchecked/topic/127569/comic-book, πξνζπ. 

18/10/09). Μέρξη ην 1935 ηα θφκηθ ζηξηπο θαη βηβιία θφκηθο πσινχληαλ ζε 

κεγάιεο πνζφηεηεο ζηηο εθεκεξίδεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γεχηεξνπ Παγθφζκηνπ 

Πνιέκνπ ηα θφκηθο πνπ εμέηαδαλ ηνλ πφιεκν θαη ην έγθιεκα βξήθαλ πνιινχο 

αλαγλψζηεο κεηαμχ ησλ ζηξαηησηψλ πνπ ζηάιζεθαλ ζην πφιεκν, ελψ ζηε 

δεθαεηία ηνπ '50 ηα θφκηθο θαηεγνξήζεθαλ γηα ηε λεαληθή εγθιεκαηηθφηεηα. Αλ 

θαη ε βηνκεραλία ησλ θφκηθο απάληεζε κε απηνινγνθξηζία, κεξηθέο πεξηπέηεηαο 

ζπλέρηζαλ λα επηθξίλνληαη. 

Ο David Dunn ζην βηβιίν ηνπ Comic Book Political Markewting (2003) 

πεξηγξάθεη ηελ θαηάζηαζε ζην ρψξν ησλ θφκηθο κεηά ηνλ πφιεκν θαη ζεκεηψλεη 

φηη απηή ηελ πεξίνδνο ε ρξήζε ησλ comic strips γηα εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο 

άξρηζε λα απμάλεηαη. Παξαδείγκαηνο ράξηλ ε Picture News, πνπ ηδξχζεθε ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 1946 ζην Μπξίηδπνξη ηνπ Κνλλέθηηθαη, ρξεζηκνπνίεζε ηελ 

ηερληθή ησλ comic books θαη ησλ κπαινληψλ κε θείκελν ζηελ αξρηθή ηεο ηζηνξία 

„Could Science Blow the World Apart?‟ [ „Will the Atom Blow the World 

http://en.wikipedia.org/wiki/American_comic_book%2016/11/08
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/127569/comic-book
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Apart‟?]. Ζ έθδνζε ηνπ Popular Science ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ 1948 είρε 

θηλνχκελα ζρέδηα φπνπ ν ήξσαο Dagwood ρψξηδε ην άηνκν κε ηε βνήζεηα ηεο 

ζπδχγνπ ηνπ, Blondie Bumstead, θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ κάγνπ Mandrake. Με 

ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ νη αλαγλψζηεο άξρηζαλ θαη εμνηθεηψλνληαη κε ην χθνο 

ησλ θφκηθο γεγνλφο πνπ νδήγεζε ην Weekly Reader λα έρεη ζηηο ζειίδεο ηνπ 

θαξηνχλο ή θφκηθο ηεο ζνβηεηηθήο απεηιήο (Dunn, 2003). 

ηε δεθαεηία ηνπ '60 ηα θφκηθο πνπ ζαηίξηδαλ ηνλ πνιηηηζηηθφ ππφθνζκν έγηλαλ 

δεκνθηιή, εηδηθά κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ, θαη ηα comic books ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα λα εμεηάζνπλ ζνβαξά ζέκαηα (γηα παξάδεηγκα ηα βηβιία ηνπ Art Spiegelman's 

Maus αζρνιήζεθαλ κε ην Οινθαχησκα). ηε δεθαεηία ηνπ '60 ηα θφκηθο πνπ 

ζαηίξηδαλ ηνλ πνιηηηζηηθφ ππφθνζκν έγηλαλ δεκνθηιή, εηδηθά κεηαμχ ησλ 

θνηηεηψλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ (Βritannica 18/10/09). 

Ζ εκθάληζε ηεο ζεηξάο „For Beginners‟ ηε δεθαεηία ηνπ '70, ψζεζε ηνπο δπηηθνχο 

αλαγλψζηεο λα εμεηάζνπλ ηα ζχλζεηα δεηήκαηα κε έλαλ αξκφδην θαη 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ρξεζηκνπνηψληαο ηα comic books θαη ηα comic strips σο 

θαηάιιεια εθπαηδεπηηθά εξγαιεία (Dunn, 2003). 

ηηο κέξεο καο ηα γηαπσλέδηθα comic books (manga), κε ηηο πνιιέο παξαιιαγέο 

ζην πεξηερφκελν θαη ην θεληξηθφ ζέκα έρνπλ κεγάιε δεκνηηθφηεηα.  Σα  θφκηθ 

“zines” αληηπξνζσπεχνπλ ηελ ππνθνπιηνχξα (American_comic_book, 2008).  
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2.4 Σα comic strips 

 

Σα πην ζπλεζηζκέλα είδε θφκηθο είλαη ηα θφκηθ ζηξηπο (comic strips) ζε 

εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, φπνπ κηα κηθξή ηζηνξία μεηπιίγεηαη κέζα ζε ηξία ή 

ηέζζεξα θαξέ κε θνηλσληθά ή πνιηηηθά ζρφιηα.  

Απνηεινχλ κηα αθεγεκαηηθή αθνινπζία θαξέ θηλνχκελσλ ζρεδίσλ ζηελ νπνία 

εθηπιίζζεηαη κηα ζπλήζσο ρηνπκνξηζηηθή ηζηνξία (The American Heritage 

Dictionary of the English Language, 2003) ή κηα πεξηπέηεηα (Collins Essential 

English Dictionary, 2006).  

                  

2.4.1 Παπαδείγμαηα σπήζηρ κομικ ζηπιπρ 

 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ηξία επηιεγκέλα εκπνξηθά θαη εθπαηδεπηηθά 

παξαδείγκαηα ρξήζεο θφκηθ ζηξηπο. 

Σν Comicstrip (http://www.comicstripfan.com/) απνηειεί κηα βάζε δεδνκέλσλ κε 

θφκηθ ζηξίπ, ην νπνίν πεξηέρεη εμαηξεηηθά παξαδείγκαηα απζεληηθψλ θφκηθ ζηξηπ, 

ζπιιεγκέλσλ απφ εθεκεξίδεο, δηαδίθηπν ή αθφκα θαη βηβιία κε θφκηθ. ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα βξίζθεη θαλείο δεθάδεο θφκηθο θαη παίξλεη πιεξνθνξίεο 

γηα ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ηνπ, ηνλ ζρεδηαζηή θαη ην πεξηερφκελν ηνπο. Δπίζεο, 

γηα θάζε θφκηθ ζηξίπ παξαηίζεηαη κηα ελδεηθηηθή ηζηνξία, ηξηψλ ή ηεζζάξσλ 

θαξέ.  

http://www.thefreedictionary.com/_/misc/HarperCollinsProducts.aspx?English
http://www.thefreedictionary.com/_/misc/HarperCollinsProducts.aspx?English
http://www.thefreedictionary.com/_/misc/HarperCollinsProducts.aspx?English
http://www.comicstripfan.com/
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Ζ Mafalda (1964-1973)  είλαη έλα απφ ηα εκπνξηθφηεξα θφκηθ ζηξίπ κε 

αξγεληίληθε πξνέιεπζε (http://el.wikipedia.org, 25/08/11), πνιχ δεκνθηιέο ζηελ 

Δπξψπε αιιά θαη ηελ Λαηηληθή Ακεξηθή. ηηο ζχληνκεο ηζηνξίεο, πνπ είλαη 

γξακκέλεο ηελ δεθαεηία 60-70, ε Μαθάιληα, έλα πεληάρξνλν θνξίηζη απφ ηελ 

Αξγεληηλή, πξνβιεκαηίδεηαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο κεγάινπο. 

Δλδηαθέξεηαη γηα ηνλ άλζξσπν, ηελ παγθφζκηα εηξήλε θαη επαλαζηαηεί γηα φια ηα 

ζηξαβά πνπ βιέπεη γχξσ ηεο. Δίλαη παλέμππλε, επγεληθή, πεξίεξγε θαη 

ακεηαλφεηα απαηζηφδνμε. Παηέξαο ηεο Μαθάιληα είλαη ν δηάζεκνο 

ζθηηζνγξάθνο Quino.  

Σέινο  ην θφκηθ «Δγψ ν Ραηζηζηήο» (1998)  είλαη έλα θφκηθ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο πνπ πξνηίζεηαη λα θαηαπνιεκήζεη ηηο δηαθξίζεηο πνπ ζηεξίδνληαη ζην 

θχιν, ηε θπιεηηθή ή εζληθή θαηαγσγή, ηε ζξεζθεία θαη ηηο πεπνηζήζεηο, ηελ 

αλαπεξία, ηελ ειηθία ή ηνλ γελεηήζην πξνζαλαηνιηζκφ (Brussels, C., «Δγψ ν 

Ραηζηζηήο»,1998). Γεκηνπξγήζεθε απφ ηελ Τπεξεζία Δπηζήκσλ Δθδφζεσλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. Απεπζχλεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο λένπο, 

πεξηιακβάλεη ζηηγκηφηππα θαη ρξήζηκα ληνθνπκέληα, γηα λα παξνηξχλεη ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ θαη ηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην ξαηζηζκφ. Σν θφκηθ ζηξηπ 

εθδίδεηαη ζηηο αθφινπζεο επίζεκεο γιψζζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: ηζπαληθά, 

δαληθά, γεξκαληθά, ειιεληθά, αγγιηθά, γαιιηθά, ηηαιηθά, νιιαλδηθά, 

πνξηνγαιηθά, θηλιαλδηθά θαη ζνπεδηθά. 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/
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2.5 Σα comic books 

 

Οη κεγαιχηεξεο ηζηνξίεο πνπ δεκνζηεχνληαη ζε εηδηθά πεξηνδηθά, 

εηθνλνγξαθεκέλεο λνπβέιεο θαη άικπνπκ είλαη γλσζηέο σο θφκηθο ή βηβιία 

θφκηθο ζε ζπλέρεηεο ή απηνηειψο (http://www.wikipedia.org, πξνζπ. 16/06/11). 

Δίλαη ζπιινγέο απφ  comic strips, ζπλήζσο ελσκέλα κε ρξνλνινγηθή αθνινπζία,  

πνπ εμηζηνξνχλ κηα εληαία ηζηνξία ή απνηεινχλ κηα ζεηξά δηαθνξεηηθψλ ηζηνξηψλ 

(http://www.wikipedia.org, πξνζπ. 16/06/11). Σα ακεξηθαληθά θφκηθ books  έρνπλ 

ζπλδεζεί πνιχ κε ηελ παξάδνζε ησλ ζνχπεξ εξψσλ (superheros). ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην, ν φξνο  "comic book" ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαθεξζεί ζηα 

ακεξηθαληθά θφκηθο απφ ηνπο αλαγλψζηεο θαη ηνπο ζπιιέθηεο ηνπο, ελψ ε 

πιεηνςεθία ηνπ θφζκνπ ζεσξεί φηη είλαη έλα βηβιίν-ζπιινγή πνιιψλ ηζηνξηψλ 

θφκηθ ((http://www.wikipedia.org, πξνζπ. 16/06/11). 

 

2.5.1 Παπαδείγμαηα comic books 

 

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ εθπαηδεπηηθφ παξάδεηγκα ρξήζεο comic book απνηειεί ην 

βηβιίν «Public Domain», απφ ην Jackson Creek Middle School 

(http://www.mccsc.edu/~kmcglaun/comicbk/examples.html ).ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

ζρνιείνπ παξαηίζεληαη ηα comic books πνπ θαηαζθεχαζαλ νη καζεηέο δχν ηάμεσλ 

ηνπ Γπκλαζίνπ Jackson Creek . Σν πξψην εμάκελν ηνπ 2002, δχν θαζεγήηξηεο, ε 

θ. McQueen θαη ε θ. Zock δήηεζαλ απφ ηνπο καζεηέο ηνπο λα ζρεδηάζνπλ βηβιία 

θφκηθ πνπ λα πξαγκαηεχνληαη έλα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα ην θαζέλα. Ζ κηα 

http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
http://www.mccsc.edu/~kmcglaun/comicbk/examples.html
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ηάμε έθαλε ηα ζελάξηα θαη ε άιιε ηελ εηθνλνγξάθεζε, ππφ ηελ θαζνδήγεζε ελφο 

media specialist. ηελ ζπλέρεηα νη δχν ηάμεηο ζπλεξγάζηεθαλ κεηαμχ ηνπο, γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ εβδνκάδσλ πξηλ πξνθχςεη ην ηειηθφ απνηέιεζκα. ηελ 

ηζηνζειίδα κπνξεί επίζεο λα δηαβάζεη θαλείο ηελ ζεσξία γηα ηελ θαηαζθεπή 

comic books θαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη 

θαλείο.   

 

2.6 Σα Φηθιακά- Γιαδικηςακά κόμικρ  

 

Ζ ηερλνινγία ππνινγηζηψλ έρεη δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζε φια ηα κέζα (media) λα 

δεκηνπξγνχληαη, λα αλαπαξάγνληαη θαη λα κεηαθέξνληαη εχθνια, φπσο κνπζηθή, 

βίληεν, θσηνγξαθία (Βαζηιηθνπνχινπ, Μπνπινπδάθεο, Ρεηάιεο, 2007). Σα 

webcomics εθκεηαιιεχνληαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη απνηεινχληαη 

απφ πξσηνπνξηαθά ζηνηρεία πνπ δε βξίζθεηο ζηα θιαζζηθά θφκηθο : 

o έρνπλ ήρν 

o παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα αιιάδεη ην 

πεξηερφκελν ηνπο 

o πεξηέρνπλ κεηαδεδνκέλα 

o έρνπλ εμσηεξηθνχο ζπλδέζκνπο 

o δηαλέκνληαη κε ηελ ηαρχηεηα ηνπ θσηφο 

o δηαβάδνληαη απφ κφλα ηνπο  
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o είλαη πξνζηηά ζε φινπο 

o πεξηέρνπλ πνιιέο επηπξφζζεηεο εξγαζίεο ζηνλ ίδην 

δηθηπαθφ ρψξν 

 

2.6.1 Παπαδείγμαηα σπήζηρ Φηθιακών- Γιαδικηςακών κόμικρ 

 

To Comicbase (2005) είλαη έλα απφ ηα παιαηφηεξα θαη πην δεκνθηιή software 

θαηαρψξεζεο  θφκηθ. Ξεθίλεζε ην 1992 σο εθαξκνγή Macintosh αιιά πιένλ 

δηαηίζεηαη κφλν γηα ινγηζκηθφ Windows. 

(http://www.comicbase.com/mycb/default.aspx, πξνζπ. 16/07/11). H δέθαηε θαη 

πην πξφζθαηε έθδνζε θπθινθφξεζε ην 2005. Πεξηέρεη κηα ηεξάζηηα βάζε 

δεδνκέλσλ κε 450.000 comic books, πεξίπνπ φζα έρνπλ θπθινθνξήζεη ζηελ 

αγγιηθή γιψζζα απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αη. Κπθινθνξεί θαη ζπλδξνκεηηθφ 

πξφγξακκα ηνπ comicbase, κε ην νπνίν αλαλεψλεηαη ζε εβδνκαδηαία θιίκαθα, ε 

βάζε δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ πιεξψλνπλ κηα εβδνκαδηαία ζπλδξνκή.  

Σν Comiclife (2005) είλαη κηα αθφκε ζπκβαηή κε ινγηζκηθά ΜAC ΟS θαη 

Windows εθαξκνγή, κε ηελ νπνία κπνξείο λα θηηάμεη θαλείο έλα webcomic κε ηηο 

θσηνγξαθίεο πνπ ζέιεη (comiclife, plasq.com,09/08/11). Λεηηνπξγεί κε ηελ 

ινγηθή «ζχξε- άζε» γηα ηηο θσηνγξαθίεο θαη έρεη δηαζέζηκε κηα κεγάιε ζπιινγή 

απφ ζηπι, templates θαη δηάθνξα θφληα. Αθνχ βάιεηο ηηο θσηνγξαθίεο πνπ έρεηο 

επηιέμεη ζηελ ζεηξά κπνξείο λα γξάςεηο ιεδάληεο θαη δηαιφγνπο. H εθαξκνγή ζνπ 

δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα εθηππψζεηο ην έξγν ζνπ ή αθφκα λα ην απνζεθεχζεηο ζε 

http://www.comicbase.com/mycb/default.aspx
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κνξθή JPEG, TIFF, HTML ή PNG θαη λα ην πξνσζήζεηο ζε άιινλ ρξήζηε ηνπ 

ίληεξλεη. Γηαηίζεηαη επίζεο θαη γηα i-pad.  

Σν πξφγξακκα Maryland (2004)- Maryland Comic Book Initiative - Comics in the 

Classroom (http://www.msde.maryland.gov/MSDE/programs/recognition-

partnerships/md-comic-book, πξνζπ. 20/08/11) είλαη κηα άιιε πξσηνβνπιία γηα 

λα εηζαρζεί θαη λα ελζαξξπλζεί ε ρξήζε ησλ webcomics ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο. Σα 

εμεηδηθεπκέλα webcomics ζρεδηάζηεθαλ κε ηε βνήζεηα ηεο Disney θαη 

απνηεινχληαη απφ ζπιινγέο ηζηνξηψλ κε ηνπο θιαζηθνχο ραξαθηήξεο ηεο Disney 

φπσο ν Mickey Mouse θαη ν Donald. Τπάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα γηα ηνπο 

ρξήζηεο - καζεηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο κε webcomics λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηα δηθά ηνπο θφκηθο θαη λα κάζνπλ ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο 

ηνπο, λα θάλνπλ δηαδξαζηηθέο αζθήζεηο βαζηζκέλεο ζε νπνηνδήπνηε απφ απηά ηα 

θφκηθο επηζπκνχλ θαη λα εθκεηαιιεπηνχλ ηε δπλαηφηεηα αιιαγψλ, επεμεξγαζίαο 

θαη δεκηνπξγίαο γξαθηθψλ. 

 

2.7 Αναθοπέρ- Παπαδείγμαηα σπήζηρ ηυν κόμικρ ζηην 

εκπαίδεςζη 

 

Ζ ρξήζε ηνπ θφκηθ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη απνδεθηή απφ ζρνιέο θαη 

Παλεπηζηήκηα ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. ηελ Ακεξηθή ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ 

πνιιψλ ζρνιείσλ έρνπλ πξνζαξκφζεη ην πξφγξακκά ηνπο έηζη ψζηε λα 

ελζσκαηψζνπλ ηε δηδαζθαιία ησλ θφκηθο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. ηνπο 

πίλαθεο 1,2 θαη 3 παξνπζηάδνληαη ηα ζρνιεία πνπ παξέρνπλ ήδε καζήκαηα θφκηθο 

ζηελ Ακεξηθή. 

http://www.msde.maryland.gov/MSDE/programs/recognition-partnerships/md-comic-book
http://www.msde.maryland.gov/MSDE/programs/recognition-partnerships/md-comic-book
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Πίλαθαο 2.1: ρνιεία πνπ πξνζθέξνπλ πξνγξάκκαηα αθηεξσκέλα  ζηα θφκηθο 

ρνιείν Πφιε, Πνιηηεία 

 The Savannah College of Art and Design Savannah, GA  

Minneapolis College of Art and Design Minneapolis, MN  

The School of Visual Arts New York, NY 

The Center for Cartoon Studies 

White River      

Junction, VT 

Max the Mutt Animation School Toronto, ON  

The Joe Kubert School of Cartoon and Graphic Art Dover, NJ 

Emerson College  Boston, MA 

North Wales School of Art and Design  North Wales, UK  

Central Piedmont Community College  Charlotte, NC 

San Gabriel Valley Comic Book Art Academy  Los Angeles, CA 

Πεγή:http://www.teachingcomics.org/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=110&Itemid=66 

Πίλαθαο 2.2: ρνιεία πνπ πξνζθέξνπλ καζήκαηα γηα ηελ Σέρλε ησλ Κφκηθο ζε 

ζηνχληην 

ρνιείν Πφιε, Πνιηηεία 

The Memphis College of Art Memphis, TN  

http://www.scad.edu/
http://www.mcad.edu/
http://www.schoolofvisualarts.edu/
http://www.cartoonstudies.org/
http://maxthemutt.com/isa.html
http://www.kubertsworld.com/kubertschool/KubertSchool.htm
http://www.emerson.edu/ce/programs/certificate/Graphic-Novel-Certificate.cfm
http://www.nwsad.com/index.php?id=20
http://www.cpcc.edu/addesign/continuing-ed-courses/visual-narratives-comics-graphic-novels-picture-books/
http://www.comicbookartacademy.com/
http://www.teachingcomics.org/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=66
http://www.teachingcomics.org/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=66
http://www.teachingcomics.org/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=66
http://www.mca.edu/
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The Rhode Island School of Design Providence, RI  

Cornish College of the Arts Seattle, Washington  

The Montserrat College of Art Beverly, MA  

California State University, Fullerton  Fullerton, CA  

Paier College of Art Hamden, CT  

Πεγή:http://www.teachingcomics.org/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=110&Itemid=66 

 

Πίλαθαο 2.3: ρνιεία πνπ πξνζθέξνπλ καζήκαηα γηα ηελ Σέρλε ησλ Κφκηθο 

εθηφο ζηνχληην 

ρνιείν Πφιε, Πνιηηεία 

Appalachian State University Boone, NC  

Georgia Southern University Statesboro, GA  

University of Waterloo Waterloo, Ontario  

Vassar College  Poughkeepsie, NY 

Eastern Illinois University  Charleston, IL  

Champlain College Saint-Lambert St-Lambert, Québec 

Πεγή:http://www.teachingcomics.org/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=110&Itemid=66 

 

 Μεηά απφ εθηεηακέλε δηαδηθηπαθή έξεπλα παξνπζηάδνληαη παξαθάησ πίλαθεο κε 

εθπαηδεπηηθά θφκηθ αλά γλσζηηθφ αληηθείκελν, πνπ έρνπλ αμηνπνηεζεί ή κπνξνχλ 

λα αμηνπνηεζνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  Ζ νξγάλσζε ηνπ πιηθνχ αλά 

http://www.risd.edu/
http://www.cornish.edu/
http://www.montserrat.edu/
http://www.fullerton.edu/
http://www.paiercollegeofart.edu/
http://www.teachingcomics.org/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=66
http://www.teachingcomics.org/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=66
http://www.teachingcomics.org/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=66
http://www.google.com/url?q=http://www.appstate.edu/&revid=123409332&sa=X&oi=revisions_inline&resnum=0&ct=result&cd=1&usg=AFQjCNEuqG1ox8btGfbvCrVehvagXTddAg
http://class.georgiasouthern.edu/~michaelp/writ3030/
http://uwaterloo.ca/
http://www.vassar.edu/
http://www.eiu.edu/
http://champlainonline.com/
http://www.teachingcomics.org/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=66
http://www.teachingcomics.org/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=66
http://www.teachingcomics.org/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=66
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κάζεκα ζηνρεχεη ζην λα δηεπθνιχλεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο αληίζηνηρεο 

εηδηθφηεηαο ζηελ αλαδήηεζε έηνηκνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ην κάζεκα ηνπ.   

 

ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ 

Σα καζεκαηηθά είλαη ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ηνπο αξηζκνχο θαη ηηο ζρέζεηο 

φισλ ησλ κεηξήζηκσλ αληηθεηκέλσλ. χκθσλα κε ηνλ καζεκαηηθφ Philip Jourdain 

(1915), « oη Μαζεκαηηθνί πεξηγξάθνπλ ηηο ζρέζεηο κε ηχπνπο ή θαη αιγφξηζκνπο 

θαη εξεπλνχλ ηελ αιήζεηα ηνπο κε απνδεηθηηθή δηαδηθαζία ινγηθψλ βεκάησλ πνπ 

ζηεξίδνληαη ζε αμηψκαηα θαη ζεσξήκαηα» . Σα καζεκαηηθά δηδάζθνληαη ζε φιεο 

ηηο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ, απφ ηελ πξψηε δεκνηηθνχ κέρξη ηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ 

Λπθείνπ. ε θάπνηεο ηάμεηο ε δηδαζθαιία εζηηάδεη μερσξηζηά ζηελ Άιγεβξα 

(καζεκαηηθή επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε αξηζκεηηθά ζχλνια θαη ηηο κεηαμχ ηνπο 

πξάμεηο) θαη ηε Γεσκεηξία (καζεκαηηθή επηζηήκε πνπ ζπλδπάδεη αμηψκαηα θαη 

αξηζκεηηθέο πξάμεηο γηα λα νξίζεη ρσξηθά ηνλ ηφπν). Μεξηθά κφλν απφ ηα ζέκαηα 

κε ηα νπνία αζρνινχληαη ηα παηδηά ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ είλαη 

καζεκαηηθέο έλλνηεο, πνιιαπιαζηαζκφο, δηαίξεζε, θιάζκαηα, κεγάινη αξηζκνί 

(έσο ρηιηάδεο), δεθαδηθνί αξηζκνί,  επίιπζε πξνβιεκάησλ, εμηζψζεηο, γεσκεηξία 

θαη ρσξηθή αίζζεζε, πηζαλφηεηεο, ζηαηηζηηθή, πξν-άιγεβξα θ.ν.θ.  

Ζ κέζνδνο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ δέρεηαη έληνλε θξηηηθή απφ ηνπο 

ζχγρξνλνπο εθπαηδεπηηθνχο. Καζψο ην κάζεκα απηφ είλαη ηδηαίηεξν, δειαδή 

απαηηεί κεζνδηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ θαηαλφεζε ζεκειησδψλ ελλνηψλ θαη φρη 

απνζηήζηζε ή ψξεο δηαβάζκαηνο, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ρξεηάδεηαη κηα κεζνδηθή 

πξνζέγγηζε εθκάζεζεο. Παξ' φια απηά δηδάζθεηαη κε δπζλφεην ηξφπν, 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BE%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1
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παξαθηλψληαο ηα παηδηά λα απνζηεζίδνπλ εμηζψζεηο θαη ηχπνπο, ρσξίο λα εμεγεί 

ηελ ρξεζηηθφηεηα απηψλ ησλ ηχπσλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. Σν θελφ πνπ 

ππάξρεη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα είλαη κεγάιν, γη' απηφ παξαηεξνχκε φηη ηα 

πεξηζζφηεξα θφκηθο πνπ έρνπλ θηηαρηεί γηα ηελ εθπαίδεπζε πξαγκαηεχνληαη 

καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο. 

 

Πίλαθαο 2.4: Δθπαηδεπηηθά θφκηθ γηα ην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ 

Ηζηνζειίδα Τιηθφ 

http://catalog.eraserdu

sthouston.com/comics

trip_math-p-

40222.html 

 

Έηνηκα Δθπαηδεπηηθά θφκηθο Γεκνηηθνχ 

Comic-Strip Math: καζεκαηηθέο έλλνηεο, 

πνιιαπιαζηαζκφο, δηαίξεζε, θιάζκαηα, κεγάινη αξηζκνί 

(έσο ρηιηάδεο), δεθαδηθνί αξηζκνί,  επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, αξηζκνί θαη αξίζκεζε, εμηζψζεηο, 

γεσκεηξία θαη ρσξηθή αίζζεζε, πηζαλφηεηεο, ζηαηηζηηθή, 

πξν-άιγεβξα 

http://www.flummery.

com/teaching/ 

 

Ηζηνζειίδα αθηεξσκέλε ζηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε 

ησλ θφκηθο  

Τιηθφ γηα ζρεδίαζε θφκηθ (κάηηα, κχηε, απηηά,  ζηφκα, 

δψα, θφλην) 

 Πξνζρέδηα/Templates δεκηνπξγίαο θφκηθο 

ρέδηα εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ  

Ρνπκπξίθα αμηνιφγεζεο 

http://nostarch.com/re

leases/manga_all.html 

Comic book κε εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν ζηα νπνία 

πξσηαγσληζηνχλ ηα  ηαπσληθά θφκηθ manga. Αθνξά θάζε 

εθπαηδεπηηθή βαζκίδα θαη πξνζεγγίδεη πξνβιήκαηα 

ηερλνινγηθήο θχζεσλ ή θπζηθψλ επηζηεκψλ 

http://www.larrygonic

k.com/html/pub/book

s/sci7.html 

Ηζηνζειίδα ηνπ θαξηνπλίζηα Larry Gonick κε  

εθπαηδεπηηθά comic book, κε δηάθνξεο ζεκαηηθέο πνπ 

απαζρνινχλ ηνπο καζεηέο 

http://catalog.eraserdusthouston.com/comicstrip_math-p-40222.html
http://catalog.eraserdusthouston.com/comicstrip_math-p-40222.html
http://catalog.eraserdusthouston.com/comicstrip_math-p-40222.html
http://catalog.eraserdusthouston.com/comicstrip_math-p-40222.html
http://www.flummery.com/teaching/
http://www.flummery.com/teaching/
http://nostarch.com/releases/manga_all.html
http://nostarch.com/releases/manga_all.html
http://www.larrygonick.com/html/pub/books/sci7.html
http://www.larrygonick.com/html/pub/books/sci7.html
http://www.larrygonick.com/html/pub/books/sci7.html
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http://www.conceptca

rtoons.com/index_flas

h.html  

Eπαηδεπηηθφ παθέην πνπ απνηειείηαη απφ 120 ζεκαηηθά 

comic strips θαη δηαδξαζηηθφ CD-Rom, κε 

πξσηαγσληζηέο λα ζπλνκηινχλ γηα θαηλφκελα θπζηθήο-

ρεκείαο πνπ βιέπνπκε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα καο 

http://www.humbleco

mics.com/comicsedu/i

ndex.html/ 

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ ρξήζε ησλ θφκηθ ζηελ εθπαίδεπζε 

θαη δηαδξαζηηθέο αζθήζεηο online κε ζέκα ηελ Άιγεβξα 

Μέξνο ηεο δηδαθηνξηθήο εξγαζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

Gene Yang 

http://www.kidsknowi

t.com/educational-

comics/index.php 

Ηζηνζειίδα κε δσξεάλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα 

εθπαηδεπηηθνχο 

Απεπζχλεηαη ζε παηδηά πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  

Ζ ηζηνζειίδα πεξηέρεη έλα microsite γηα θάζε κάζεκα κε 

online ζεκαηηθά παηρλίδηα, ηξαγνχδηα, online βηβιίν 

πιεξνθνξηψλ θ.ν.θ.. 

http://www.angryflow

er.com 

εηξά θφκηθ ζηξηπ, εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ κε 

πξσηαγσληζηή ηνλ Bob the Angry Flower 

Γεκηνπξγία ηνπ θαξηνπλίζηα Stephen Notley, ν νπνίνο 

αλεβάδεη ηαθηηθά θφκηθ ζηξηπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ/  ε 

ζεκαηνινγία πνηθίιιεη 

http://www.teachingc

omics.org 

Βάζε δεδνκέλσλ απφ ηελ Δζληθή Έλσζε Δθπαηδεπηψλ 

Κφκηθ 

Πεξηιακβάλεη ζρέδηα καζεκάησλ, αζθήζεηο, 

ζπλνδεπηηθφ πιηθφ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη βάζε 

δεδνκέλσλ κε ηα ζηνηρεία ησλ θαζεγεηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ θφκηθ ζηελ εθπαίδεπζε 

http://www.customco

micservices.com/html

/aboutcomics.html 

Eθδνηηθφο νίθνο πνπ εθδίδεη θαηά παξαγγειία 

εθπαηδεπηηθά comic book, αλαιακβάλνληαο φιε ηελ 

δηαδηθαζία απφ ηελ ζχιιεςε ηεο ηδέαο, ην ζελάξην κέρξη 

θαη ηελ έθδνζε, αλάινγα κε ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία ην 

ρξεηάδεηαη θάζε εθπαηδεπηηθφο. Πξνζθέξεη έηνηκα 

εθπαηδεπηηθά θφκηθ γηα αγνξά, κε δηάθνξα ζέκαηα 

http://www.conceptcartoons.com/index_flash.html
http://www.conceptcartoons.com/index_flash.html
http://www.conceptcartoons.com/index_flash.html
http://www.humblecomics.com/comicsedu/index.html/
http://www.humblecomics.com/comicsedu/index.html/
http://www.humblecomics.com/comicsedu/index.html/
http://www.kidsknowit.com/educational-comics/index.php
http://www.kidsknowit.com/educational-comics/index.php
http://www.kidsknowit.com/educational-comics/index.php
http://www.angryflower.com/
http://www.angryflower.com/
http://www.teachingcomics.org/
http://www.teachingcomics.org/
http://www.customcomicservices.com/html/aboutcomics.html
http://www.customcomicservices.com/html/aboutcomics.html
http://www.customcomicservices.com/html/aboutcomics.html
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http://www.intelearn.

gr 

Δθπαηδεπηηθέο δηαδξαζηηθέο εθαξκνγέο, βαζηζκέλεο ζε 

εηθφλεο θφκηθ απφ ηελ εηαηξία Interlearn  

Δίλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη αθνξνχλ ζε φιεο ηηο 

βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο 

Οη εθαξκνγέο θαη ηα παηρλίδηα  δηαηίζεληαη είηε ζε Cd-

Rom είηε ζε e-learning κνξθή ελψ νξηζκέλα έρνπλ 

επαλαζρεδηαζηεί εηδηθά γηα ρξήζε ζε Γηαδξαζηηθφ 

Πίλαθα ζε ηάμε (Interactive Whiteboard) 

http://store.math.com/

Books-4375-

Comic_Strips.html 

Γηαδηθηπαθφ βηβιηνπσιείν κε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα 

καζεκαηηθά θαη βηβιία θπζηθψλ επηζηήκσλ 

Πψιεζε λέσλ θαη κεηαρεηξηζκέλσλ ηεπρψλ 

 

 

ΜΑΘΖΜΑ: ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ  

Ζ Αγσγή Τγείαο είλαη έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Ζ κεηάδνζε έγθπξσλ γλψζεσλ, ε ελίζρπζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ είλαη ηα 

ζέκαηα πνπ πξνβάιινληαη απφ ηε ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ηέηνησλ πξνγξακκάησλ 

θαη ζπκβάιινπλ ζηνλ έιεγρν θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ αλζξψπνπ 

θαη ηεο πγείαο ηνπ (Τπνπξγείν Παηδείαο, 

http://archive.minedu.gov.gr/el_ec_page413.htm, πξνζπ.19/10/11).  Ζ 

ζεκαηνινγία ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνξά ζε κηα επξεία γθάκα ζεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ ζσκαηηθή θαη ηελ ςπρηθή πγεία ησλ παηδηψλ (εμαξηεζηνγφλεο 

νπζίεο, δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ζεμνπαιηθή αγσγή, ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα 

λνζήκαηα-AIDS - επαηίηηδα Β, ξαηζηζκφο , βία, μελνθνβία, θπθινθνξηαθή αγσγή 

θ.ν.θ.).  

http://www.intelearn.gr/
http://www.intelearn.gr/
http://store.math.com/Books-4375-Comic_Strips.html
http://store.math.com/Books-4375-Comic_Strips.html
http://store.math.com/Books-4375-Comic_Strips.html
http://archive.minedu.gov.gr/el_ec_page413.htm
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Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξέπεη λα είλαη δηαθνξεηηθφο θαη λα επηδεηείηαη ε 

δεκηνπξγία κηαο δηαθνξεηηθήο ζρέζεο κε ηνλ καζεηή, δηφηη ηα πξνγξάκκαηα απηά 

ζηεξίδνληαη ζε λέεο κεζφδνπο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ ελζαξξχλνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή θαη εληζρχνπλ ηελ αλάπηπμε θάπνησλ ηθαλνηήησλ, φπσο ε 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ αμηνιφγεζεο ησλ ζπλεπεηψλ θαη ε ιήςε απνθάζεσλ. 

Χο κέζνδνη θαη ηερληθέο Πξνγξακκάησλ Αγσγήο θαη Πξναγσγήο ηεο Τγείαο 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη "παζεηηθέο" κέζνδνη (ε δηάιεμε, ε πξνβνιή video ή ηαηλίαο, 

νη δηαθάλεηεο), νη κέζνδνη "ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο" (έξεπλα, ζπλεληεχμεηο, 

εξσηεκαηνιφγηα, θ.ιπ.) νη "βησκαηηθέο κέζνδνη" (ε δξακαηνπνίεζε, ην ζεαηξηθφ 

παηρλίδη, ην γξάςηκν κηαο ηζηνξίαο, ε ζπκβνπιεπηηθή, ην δηάγξακκα βησκαηηθψλ 

εκπεηξηψλ, ν "θαζξέπηεο", ε δεκηνπξγηθή έθθξαζε κε ζρήκαηα δσγξαθηθήο, ε 

θσηνγξαθίεο θ.ιπ.). (Τπνπξγείν Παηδείαο, 

http://archive.minedu.gov.gr/el_ec_page413.htm, πξνζπ.19/10/11).  Ζ ρξήζε 

θφκηθο, είλαη κηα απφ ηηο πην ζχγρξνλεο κεζφδνπο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ήδε ζε πνιιέο ρψξεο.  

 

Πίλαθαο 2.5: Δθπαηδεπηηθά θφκηθο γηα ην κάζεκα Αγσγή Τγείαο 

Ηζηνζειίδα Τιηθφ 

http://www.nlm.nih.go

v/exhibition/aidsephem

era/comic2.html 

On-line έθζεζε βαζηζκέλε ζηελ έθζεζε "AIDS Ephemera," ηεο 

National Library of Medicine (Ννέκβξηνο 2002)  

Έηνηκα θφκηθο, πφζηεξ, θπιιάδηα, θφκηθο, θάξηεο θά Πξφγξακκα 

θνηλσληθήο επαηζζεηνπνίεζεο ζε δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ 

αλζξσπφηεηα ζε παγθφζκην επίπεδν 

http://www.npr.org/tem

plates/story/story.php?s

toryId=91554113  

Comic Book  Superheroes Battling AIDS NPR απφ ηελ Δζληθή 

Βηβιηνζήθε Ηαηξηθήο  (National Library of Medicine), κε 

ππεξήξσεο πνπ κάρνληαη θαηά ηνπ AIDS 

http://archive.minedu.gov.gr/el_ec_page413.htm
http://www.nlm.nih.gov/exhibition/aidsephemera/comic2.html
http://www.nlm.nih.gov/exhibition/aidsephemera/comic2.html
http://www.nlm.nih.gov/exhibition/aidsephemera/comic2.html
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=91554113
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=91554113
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=91554113
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Delete  

O+Men  

http://www.kidsknowit.

com/educational-

comics/index.php 

Ηζηνζειίδα κε δσξεάλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα εθπαηδεπηηθνχο 

Απεπζχλεηαη ζε παηδηά πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  

Ζ ηζηνζειίδα πεξηέρεη έλα microsite γηα θάζε κάζεκα κε online 

ζεκαηηθά παηρλίδηα, ηξαγνχδηα, online βηβιίν πιεξνθνξηψλ θ.ν.θ.. 

http://www.angryflowe

r.com 

εηξά θφκηθ ζηξηπ, εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ κε πξσηαγσληζηή 

ηνλ Bob the Angry Flower 

Γεκηνπξγία ηνπ θαξηνπλίζηα Stephen Notley, ν νπνίνο αλεβάδεη 

ηαθηηθά θφκηθ ζηξηπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ/  ε ζεκαηνινγία 

πνηθίιιεη 

http://www.teachingco

mics.org 

Βάζε δεδνκέλσλ απφ ηελ Δζληθή Έλσζε Δθπαηδεπηψλ Κφκηθ 

Πεξηιακβάλεη ζρέδηα καζεκάησλ, αζθήζεηο, ζπλνδεπηηθφ πιηθφ 

γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη βάζε δεδνκέλσλ κε ηα ζηνηρεία ησλ 

θαζεγεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θφκηθ ζηελ εθπαίδεπζε 

http://www.customcom

icservices.com/html/ab

outcomics.html 

Eθδνηηθφο νίθνο πνπ εθδίδεη θαηά παξαγγειία εθπαηδεπηηθά comic 

book, αλαιακβάλνληαο φιε ηελ δηαδηθαζία απφ ηελ ζχιιεςε ηεο 

ηδέαο, ην ζελάξην κέρξη θαη ηελ έθδνζε, αλάινγα κε ηελ ρξήζε γηα 

ηελ νπνία ην ρξεηάδεηαη θάζε εθπαηδεπηηθφο. Πξνζθέξεη έηνηκα 

εθπαηδεπηηθά θφκηθ γηα αγνξά, κε δηάθνξα ζέκαηα 

 

ΜΑΘΖΜΑ: ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ  

Ζ επηζηήκε ηεο Κνηλσληνινγίαο αθνξά ζηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο θνηλσλίαο, 

ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ζηηο αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο ηεο κνξθέο, ησλ 

θνηλσληθψλ ζεζκψλ, ηεο δηαδηθαζίαο ζπγθξφηεζεο θαη κεηαβνιήο ηεο δνκήο ηεο 

αλζξψπηλεο θνηλσλίαο θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ν ζεκεξηλφο 

άλζξσπνο.  

http://www.kidsknowit.com/educational-comics/index.php
http://www.kidsknowit.com/educational-comics/index.php
http://www.kidsknowit.com/educational-comics/index.php
http://www.angryflower.com/
http://www.angryflower.com/
http://www.teachingcomics.org/
http://www.teachingcomics.org/
http://www.customcomicservices.com/html/aboutcomics.html
http://www.customcomicservices.com/html/aboutcomics.html
http://www.customcomicservices.com/html/aboutcomics.html
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Σν κάζεκα ηεο Κνηλσληνινγίαο δηδάζθεηαη ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο ηεο ζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο. Γεληθφο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο 

θνηλσληνινγηθήο ζθέςεο θαη ησλ θνηλσληνινγηθψλ εξγαιείσλ γηα ηε βαζχηεξε 

θαηαλφεζε ηεο δπλακηθήο ηεο θνηλσλίαο ηελ αλάπηπμε ηεο απηνγλσζίαο θαη ηεο 

θνηλσληθήο ζπλείδεζεο κε απψηεξν ζηφρν ηε δεκηνπξγηθή έληαμε θαη παξέκβαζε 

ζε έλα πνιππνιηηηζκηθφ θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

(Φεθηαθφ ρνιείν, http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-C109 , πξνζπ. 

19/10/11) 

Πίλαθαο 2.6: Δθπαηδεπηηθά θφκηθο γηα ην κάζεκα Κνηλσληνινγίαο 

Ηζηνζειίδα Τιηθφ 

http://nepal.usembassy.

gov/comics.html 

 

Ηζηνζειίδα ηεο Ακεξηθαληθήο Πξεζβείαο ζην Νεπάι  κε 4 

εθπαηδεπηηθά θφκηθο  

Δληάζζεηαη ζε πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο επαηζζεηνπνίεζεο ζε 

δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ κηα ρψξα ζε ηνπηθφ επίπεδν. Μπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε καζήκαηα Γιψζζαο, Έθζεζεο ή ζε 

πξνγξάκκαηα εκηηππηθνχ ζρνιηθνχ γξακκαηηζκνχ 

http://www.feetfirst.inf

o/external_files/feetfirs

t/comics/index.html 

Δθπαηδεπηηθφ δηαδηθηπαθφ θφκηθ κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο 

ρξήζεο ησλ θαηάιιεισλ δεκφζησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ αλάινγα 

κε ηελ πεξίζηαζε 

 

http://www.valeurscom

munes.org/home.php 

Γεκηνπξγία  6 θφκηθ, κεηαθξαζκέλσλ ζε 3 γιψζζεο (Ηηαιηθά, 

Γαιιηθά, Ηζπαληθά) ζηα πιαίζηα πξνγξάκκαηνο ηεο Δ.Δ. γηα ηνπο 

αθξηθαλνχο κεηαλάζηεο 

ηφρνο ε θαηαλφεζε ησλ θνηλψλ αμηψλ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαη 

ησλ ζξεζθεηψλ. 

http://www.kidsknowit.

com/educational-

comics/index.php 

Ηζηνζειίδα κε δσξεάλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα εθπαηδεπηηθνχο 

Απεπζχλεηαη ζε παηδηά πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  

Ζ ηζηνζειίδα πεξηέρεη έλα microsite γηα θάζε κάζεκα κε online 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-C109
http://nepal.usembassy.gov/comics.html
http://nepal.usembassy.gov/comics.html
http://www.feetfirst.info/external_files/feetfirst/comics/index.html
http://www.feetfirst.info/external_files/feetfirst/comics/index.html
http://www.feetfirst.info/external_files/feetfirst/comics/index.html
http://www.valeurscommunes.org/home.php
http://www.valeurscommunes.org/home.php
http://www.kidsknowit.com/educational-comics/index.php
http://www.kidsknowit.com/educational-comics/index.php
http://www.kidsknowit.com/educational-comics/index.php
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ΜΑΘΖΜΑ: ΓΛΧΑ 

Σν κάζεκα ηεο Γιψζζαο δηδάζθεηαη ζην Γεκνηηθφ θαη ζπλερίδεη λα δηδάζθεηαη 

ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο κε ηα καζήκαηα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ θαη ησλ 

ιαηηληθψλ. Ζ χιε πνπ δηδάζθεηαη ζηα παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ αθνξά ζηελ 

εθκάζεζε γξαθήο θαη αλάγλσζεο, θαηαλφεζε θεηκέλνπ, αζθήζεηο γξακκαηηθήο, 

ζπληαθηηθνχ θαη νξζνγξαθίαο. Έλα απφ ηα καζήκαηα πνπ εληάζζνληαη ζηα 

πιαίζηα ηεο γιψζζαο είλαη θαη ε παξαγσγή θεηκέλνπ, ην «θέθηνκαη θαη γξάθσ», 

κε ην νπνίν αλαπηχζζεηαη ε θξηηηθή ζθέςε ηνπ παηδηνχ. Σν «θέθηνκαη θαη 

γξάθσ» ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο δίλεη ηελ ζέζε ηνπ ζην κάζεκα ηεο έθζεζεο.  

ζεκαηηθά παηρλίδηα, ηξαγνχδηα, online βηβιίν πιεξνθνξηψλ θ.ν.θ.. 

http://www.angryflowe

r.com 

εηξά θφκηθ ζηξηπ, εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ κε πξσηαγσληζηή 

ηνλ Bob the Angry Flower. 

Γεκηνπξγία ηνπ θαξηνπλίζηα Stephen Notley, ν νπνίνο αλεβάδεη 

ηαθηηθά θφκηθ ζηξηπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ/  ε ζεκαηνινγία 

πνηθίιιεη 

http://www.teachingco

mics.org 

Βάζε δεδνκέλσλ απφ ηελ Δζληθή Έλσζε Δθπαηδεπηψλ Κφκηθ 

Πεξηιακβάλεη ζρέδηα καζεκάησλ, αζθήζεηο, ζπλνδεπηηθφ πιηθφ 

γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη βάζε δεδνκέλσλ κε ηα ζηνηρεία ησλ 

θαζεγεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θφκηθ ζηελ εθπαίδεπζε 

http://www.customcom

icservices.com/html/ab

outcomics.html 

Eθδνηηθφο νίθνο πνπ εθδίδεη θαηά παξαγγειία εθπαηδεπηηθά comic 

book, αλαιακβάλνληαο φιε ηελ δηαδηθαζία απφ ηελ ζχιιεςε ηεο 

ηδέαο, ην ζελάξην κέρξη θαη ηελ έθδνζε, αλάινγα κε ηελ ρξήζε γηα 

ηελ νπνία ην ρξεηάδεηαη θάζε εθπαηδεπηηθφο. Πξνζθέξεη έηνηκα 

εθπαηδεπηηθά θφκηθ γηα αγνξά, κε δηάθνξα ζέκαηα, κεξηθά εθ ησλ 

νπνίσλ αθνξνχλ ηελ θνηλσληνινγία.  

http://www.angryflower.com/
http://www.angryflower.com/
http://www.teachingcomics.org/
http://www.teachingcomics.org/
http://www.customcomicservices.com/html/aboutcomics.html
http://www.customcomicservices.com/html/aboutcomics.html
http://www.customcomicservices.com/html/aboutcomics.html
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ε απηφ ην κάζεκα ηα παηδηά ησλ πξψησλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ επεθηείλνπλ ηελ 

γλψζε ηεο γιψζζαο πνπ έρνπλ απφ ηηο ζπδεηήζεηο ηνπο κε ελήιηθεο θαη 

ηαμηλνκνχλ μαλά ηηο γλψζεηο ηνπο απφ ηελ θνηλή εκπεηξία ζηελ ζρνιηθή γλψζε, 

δειαδή ηελ γεληθεπηηθή θαη ηελ αθαηξεηηθή γλψζε. Έηζη απνθηνχλ κηα 

γεληθεπκέλε αληίιεςε γηα ηνλ θφζκν θαη θαηεγνξηνπνηνχλ ηηο νληφηεηεο ηνπ 

(Halliday 1999, Halliday & Martin 2004). H ρξήζε ησλ θφκηθο βνεζάεη ζηελ 

νπηηθνπνίεζε απηήο ηεο γλψζεο θαη ηεο άκεζεο ζχλδεζεο κε ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα.  

 

Πίλαθαο 2.7: Δθπαηδεπηηθά θφκηθο γηα ην κάζεκα ηεο Γιψζζαο 

Ηζηνζειίδα Τιηθφ 

http://comicsinthec

lassroom.net/  

ρέδηα καζεκάησλ Ηζηνζειίδα εθπαηδεπηηθνχ πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ηνπ Καλαδά (Scott Tingley) αθηεξσκέλε ζηελ 

εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ θφκηθο 

http://nepal.usemb

assy.gov/comics.ht

ml 

 

Ηζηνζειίδα ηεο Ακεξηθαληθήο Πξεζβείαο ζην Νεπάι  κε 4 

εθπαηδεπηηθά θφκηθο  

Δληάζζεηαη ζε πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο επαηζζεηνπνίεζεο ζε 

δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ κηα ρψξα ζε ηνπηθφ επίπεδν. Μπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε καζήκαηα Γιψζζαο, Έθζεζεο ή ζε πξνγξάκκαηα 

εκηηππηθνχ ζρνιηθνχ γξακκαηηζκνχ 

http://www.flumm

ery.com/teaching/ 

 

Ηζηνζειίδα αθηεξσκέλε ζηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ θφκηθο  

Τιηθφ γηα ζρεδίαζε θφκηθ (κάηηα, κχηε, απηηά,  ζηφκα, δψα, θφλην) 

 Πξνζρέδηα/Templates δεκηνπξγίαο θφκηθο 

ρέδηα εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηφηεησλ  

Ρνπκπξίθα αμηνιφγεζεο 

http://www.maryla

ndpublicschools.or

g/MSDE/programs

Πηινηηθφ πξφγξακκα ηεο πνιηηείαο Maryland γηα  πεηξακαηηθή 

δηδαζθαιία βαζηζκέλε ζε θφκηθο 

10 καζήκαηα κε νδεγίεο, αλάγλσζε, ιεμηιφγην, αζθήζεηο θ.α. γηα ηνπο 

http://comicsintheclassroom.net/
http://comicsintheclassroom.net/
http://nepal.usembassy.gov/comics.html
http://nepal.usembassy.gov/comics.html
http://nepal.usembassy.gov/comics.html
http://www.flummery.com/teaching/
http://www.flummery.com/teaching/
http://www.marylandpublicschools.org/MSDE/programs/recognition-partnerships/md-comic-book
http://www.marylandpublicschools.org/MSDE/programs/recognition-partnerships/md-comic-book
http://www.marylandpublicschools.org/MSDE/programs/recognition-partnerships/md-comic-book
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/recognition-

partnerships/md-

comic-book 

καζεηέο  

Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Σεηάξηε Γεκνηηθνχ 

http://www.feetfirs

t.info/external_file

s/feetfirst/comics/i

ndex.html 

Δθπαηδεπηηθφ δηαδηθηπαθφ θφκηθ κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο 

ησλ θαηάιιεισλ δεκφζησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ αλάινγα κε ηελ 

πεξίζηαζε 

http://www.ltscotla

nd.org.uk/literacy/f

indresources/graph

icnovels/section/int

ro.asp 

Γηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο κε ηελ ρξήζε θφκηθ,  απφ ηνλ ζθηηζνγξάθν 

Mel Gibson 

Πεξηιακβάλεη ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ ρξήζε 

θφκηθ θαη ζην δεχηεξν ζθέινο ζρεδηαζκφ θφκηθ απφ καζεηέο 

 

http://www.classic

alcomics.com/educ

ation/index.html/ 

 

Eθπαηδεπηηθά θφκηθ απφ ηνλ βξεηαληθφ εθδνηηθφ νίθν Classical 

Comics, βαζηζκέλα ζηα έξγα ηνπ αίμπεξ θαη άιια θιαζζηθά 

κπζηζηνξήκαηα 

Σξεηο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηνπ θάζε comic book ζε πξσηφηππν 

θείκελν, θαζεκεξηλά αγγιηθά θαη ζχληνκν θείκελν 

http://www.valeurs

communes.org/ho

me.php 

Γεκηνπξγία  6 θφκηθ, κεηαθξαζκέλσλ ζε 3 γιψζζεο (Ηηαιηθά, 

Γαιιηθά, Ηζπαληθά) ζηα πιαίζηα πξνγξάκκαηνο ηεο Δ.Δ. γηα ηνπο 

αθξηθαλνχο κεηαλάζηεο 

ηφρνο ε θαηαλφεζε ησλ θνηλψλ αμηψλ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ 

ζξεζθεηψλ 

http://www.readwr

itethink.org/ 

ρέδηα καζεκάησλ βαζηζκέλα ζε θφκηθ, απφ ηελ Γηεζλή Έλσζε 

Αλάγλσζεο θαη ηελ Έλσζε Καζεγεηψλ Αγγιηθήο Γιψζζαο  

Παξνρή ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ, αζθήζεσλ θαη αλάιπζε καζεκάησλ 

http://www.gramm

armancomic.com 

Δθπαηδεπηηθά θφκηθ ζηξηπ, δεκηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Brian Boyd 

ζηελ αγγιηθή γιψζζα 

Πξσηαγσληζηήο ν Grammarman, έλαο ήξσαο πνπ παιεχεη κε ηα ιάζε 

ηεο γξακκαηηθήο θαη ηεο νξζνγξαθίαο.  Μαδί ηνπ νη θίινη ηνπ ν 

Αιθαβήηαο θαη ην πληαθηηθφ 

http://www.twc.or

g/resources/techniq

Γεκηνπξγίεο απφ ηνλ Dave Morice, κε ζέκα έλα θιαζζηθφ πνίεκα ζε 

θάζε comic strip 

http://www.feetfirst.info/external_files/feetfirst/comics/index.html
http://www.feetfirst.info/external_files/feetfirst/comics/index.html
http://www.feetfirst.info/external_files/feetfirst/comics/index.html
http://www.feetfirst.info/external_files/feetfirst/comics/index.html
http://www.ltscotland.org.uk/literacy/findresources/graphicnovels/section/intro.asp
http://www.ltscotland.org.uk/literacy/findresources/graphicnovels/section/intro.asp
http://www.ltscotland.org.uk/literacy/findresources/graphicnovels/section/intro.asp
http://www.ltscotland.org.uk/literacy/findresources/graphicnovels/section/intro.asp
http://www.ltscotland.org.uk/literacy/findresources/graphicnovels/section/intro.asp
http://www.classicalcomics.com/education/index.html/
http://www.classicalcomics.com/education/index.html/
http://www.classicalcomics.com/education/index.html/
http://www.valeurscommunes.org/home.php
http://www.valeurscommunes.org/home.php
http://www.valeurscommunes.org/home.php
http://www.readwritethink.org/
http://www.readwritethink.org/
http://www.grammarmancomic.com/
http://www.grammarmancomic.com/
http://www.twc.org/resources/techniques/poetry-comics
http://www.twc.org/resources/techniques/poetry-comics
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ues/poetry-comics Βηβιίν κε νδεγίεο «Πψο λα κεηαηξέςεηο ηελ πνίεζε ζε θφκηθ» (How 

To Make Poetry Comics) 

http://www.kidskn

owit.com/educatio

nal-

comics/index.php 

Ηζηνζειίδα κε δσξεάλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα εθπαηδεπηηθνχο 

Απεπζχλεηαη ζε παηδηά πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  

Ζ ηζηνζειίδα πεξηέρεη έλα microsite γηα θάζε κάζεκα κε online 

ζεκαηηθά παηρλίδηα, ηξαγνχδηα, online βηβιίν πιεξνθνξηψλ θ.ν.θ.. 

http://www.angryfl

ower.com 

εηξά θφκηθ ζηξηπ, εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ κε πξσηαγσληζηή ηνλ 

Bob the Angry Flower 

Γεκηνπξγία ηνπ θαξηνπλίζηα Stephen Notley, ν νπνίνο αλεβάδεη 

ηαθηηθά θφκηθ ζηξηπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ/  ε ζεκαηνινγία πνηθίιιεη 

http://www.teachin

gcomics.org 

Βάζε δεδνκέλσλ απφ ηελ Δζληθή Έλσζε Δθπαηδεπηψλ Κφκηθ 

Πεξηιακβάλεη ζρέδηα καζεκάησλ, αζθήζεηο, ζπλνδεπηηθφ πιηθφ γηα 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη βάζε δεδνκέλσλ κε ηα ζηνηρεία ησλ θαζεγεηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θφκηθ ζηελ εθπαίδεπζε 

http://www.custom

comicservices.com

/html/aboutcomics.

html 

Eθδνηηθφο νίθνο πνπ εθδίδεη θαηά παξαγγειία εθπαηδεπηηθά comic 

book, αλαιακβάλνληαο φιε ηελ δηαδηθαζία απφ ηελ ζχιιεςε ηεο 

ηδέαο, ην ζελάξην κέρξη θαη ηελ έθδνζε, αλάινγα κε ηελ ρξήζε γηα ηελ 

νπνία ην ρξεηάδεηαη θάζε εθπαηδεπηηθφο. Πξνζθέξεη έηνηκα 

εθπαηδεπηηθά θφκηθ γηα αγνξά, κε δηάθνξα ζέκαηα 

http://www.intelear

n.gr 

Δθπαηδεπηηθέο δηαδξαζηηθέο εθαξκνγέο, βαζηζκέλεο ζε εηθφλεο θφκηθ 

απφ ηελ εηαηξία Interlearn  

Δίλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη αθνξνχλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο 

εθπαίδεπζεο  

Οη εθαξκνγέο θαη ηα παηρλίδηα  δηαηίζεληαη είηε ζε Cd-Rom είηε ζε e-

learning κνξθή ελψ νξηζκέλα έρνπλ επαλαζρεδηαζηεί εηδηθά γηα ρξήζε 

ζε Γηαδξαζηηθφ Πίλαθα ζε ηάμε (Interactive Whiteboard) 

 

 

 

 

http://www.kidsknowit.com/educational-comics/index.php
http://www.kidsknowit.com/educational-comics/index.php
http://www.kidsknowit.com/educational-comics/index.php
http://www.kidsknowit.com/educational-comics/index.php
http://www.angryflower.com/
http://www.angryflower.com/
http://www.teachingcomics.org/
http://www.teachingcomics.org/
http://www.customcomicservices.com/html/aboutcomics.html
http://www.customcomicservices.com/html/aboutcomics.html
http://www.customcomicservices.com/html/aboutcomics.html
http://www.customcomicservices.com/html/aboutcomics.html
http://www.intelearn.gr/
http://www.intelearn.gr/
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ΜΑΘΖΜΑ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Σν κάζεκα «Μειέηε Πεξηβάιινληνο», δηδάζθεηαη ζην Γεκνηηθφ θαη έρεη ζηφρν 

λα εμνηθεηψζεη ηα παηδηά κε βαζηθέο έλλνηεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο θαη λα 

βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπο.  ην πιαίζην ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο, 

δίλεηαη έκθαζε ζηνπο ζπλδπαζκνχο, ηηο αιιειεπηδξάζεηο θαη ηηο 

αιιειεμαξηήζεηο κεηαμχ ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο ψζηε 

λα αλαδχεηαη έλα πεδίν γλψζεο πνπ επηηξέπεη ηελ εμνηθείσζε ηνπ καζεηή κε ηελ 

πνιχπινθε, ηελ πνιπδηάζηαηε θαη ηε ζπλερψο κεηαβαιιφκελε πξαγκαηηθφηεηα. 

(Φεθηαθφ ρνιείν, http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL110/, πξνζπ. 

17/10/11). Κάπνηα απφ ηα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα ζρνιηθά βηβιία είλαη: 

Φπηά, δψα, εξγαιεία θαη κεραλέο, ν ρξφλνο, ε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο, θπζηθά 

θαηλφκελα, αλζξψπηλεο αλάγθεο, νη θιηκαηηθέο αιιαγέο θνθ.   

 

Πίλαθαο 2.8: Δθπαηδεπηηθά θφκηθ γηα ην κάζεκα Μειέηε Πεξηβάιινληνο 

Ηζηνζειίδα Τιηθφ 

http://comicsinthecla

ssroom.net/  

ρέδηα καζεκάησλ Ηζηνζειίδα εθπαηδεπηηθνχ πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ηνπ Καλαδά (Scott Tingley) αθηεξσκέλε ζηελ 

εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ θφκηθο 

http://www.feetfirst.

info/external_files/fe

etfirst/comics/index.

html 

Δθπαηδεπηηθφ δηαδηθηπαθφ θφκηθ κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο 

ησλ θαηάιιεισλ δεκφζησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ αλάινγα κε ηελ 

πεξίζηαζε 

 

http://www.kidskno

wit.com/educational

-comics/index.php 

Ηζηνζειίδα κε δσξεάλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα εθπαηδεπηηθνχο 

Απεπζχλεηαη ζε παηδηά πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  

Ζ ηζηνζειίδα πεξηέρεη έλα microsite γηα θάζε κάζεκα κε online 

ζεκαηηθά παηρλίδηα, ηξαγνχδηα, online βηβιίν πιεξνθνξηψλ θνθ.. 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL110/
http://comicsintheclassroom.net/
http://comicsintheclassroom.net/
http://www.feetfirst.info/external_files/feetfirst/comics/index.html
http://www.feetfirst.info/external_files/feetfirst/comics/index.html
http://www.feetfirst.info/external_files/feetfirst/comics/index.html
http://www.feetfirst.info/external_files/feetfirst/comics/index.html
http://www.kidsknowit.com/educational-comics/index.php
http://www.kidsknowit.com/educational-comics/index.php
http://www.kidsknowit.com/educational-comics/index.php
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http://www.angryflo

wer.com 

εηξά θφκηθ ζηξηπ, εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ κε πξσηαγσληζηή 

ηνλ Bob the Angry Flower 

Γεκηνπξγία ηνπ θαξηνπλίζηα Stephen Notley, ν νπνίνο αλεβάδεη 

ηαθηηθά θφκηθ ζηξηπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ/  ε ζεκαηνινγία πνηθίιιεη 

http://www.teaching

comics.org 

Βάζε δεδνκέλσλ απφ ηελ Δζληθή Έλσζε Δθπαηδεπηψλ Κφκηθ 

Πεξηιακβάλεη ζρέδηα καζεκάησλ, αζθήζεηο, ζπλνδεπηηθφ πιηθφ γηα 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη βάζε δεδνκέλσλ κε ηα ζηνηρεία ησλ θαζεγεηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θφκηθ ζηελ εθπαίδεπζε 

http://www.customc

omicservices.com/ht

ml/aboutcomics.htm

l 

Eθδνηηθφο νίθνο πνπ εθδίδεη θαηά παξαγγειία εθπαηδεπηηθά comic 

book, αλαιακβάλνληαο φιε ηελ δηαδηθαζία απφ ηελ ζχιιεςε ηεο 

ηδέαο, ην ζελάξην κέρξη θαη ηελ έθδνζε, αλάινγα κε ηελ ρξήζε γηα 

ηελ νπνία ην ρξεηάδεηαη θάζε εθπαηδεπηηθφο. Πξνζθέξεη έηνηκα 

εθπαηδεπηηθά θφκηθ γηα αγνξά, κε δηάθνξα ζέκαηα 

 

ΜΑΘΖΜΑ: ΗΣΟΡΗΑ 

Χο ηζηνξία λνείηαη ζήκεξα ε ζπζηεκαηηθή κειέηε θαη θαηαγξαθή ησλ πξάμεσλ 

ηνπ αλζξψπνπ, απφ ην παξειζφλ σο ηελ ζεκεξηλή επνρή. Ζ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο 

ηζηνξίαο είλαη έλα απφ ηα ζέκαηα πνπ ηίζεληαη ππφ ζπδήηεζε απφ πνιινχο 

ηζηνξηθνχο. Άιινη ζεσξνχλ ην αληηθείκελν ηνπο επηζηήκε θαη άιινη ηέρλε.  

Σν κάζεκα ηεο ηζηνξίαο δηδάζθεηαη ζηηο ηάμεηο φισλ ησλ ζρνιηθψλ βαζκίδσλ. ( 

Φεθηαθφ ρνιείν, http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-A102/, 

πξνζπ. 19/10/11) Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο είλαη λα 

δηδάμεη ζηα παηδηά ηελ ηζηνξία ηεο ρψξαο ηνπο αιιά θαη ηελ παγθφζκηα ηζηνξία, 

αιιά δελ θηάλεη κφλν απηφ. Μέζα απφ ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο πξέπεη νη 

δηδαζθφκελνη λα παίξλνπλ καζήκαηα απφ ην παξειζφλ θαη λα αλαπηχζζνπλ 

θξηηηθή ζθέςε έηζη ψζηε λα θαηαλννχλ ηηο πξάμεηο ησλ αλζξψπσλ ζην παξφλ 

http://www.angryflower.com/
http://www.angryflower.com/
http://www.teachingcomics.org/
http://www.teachingcomics.org/
http://www.customcomicservices.com/html/aboutcomics.html
http://www.customcomicservices.com/html/aboutcomics.html
http://www.customcomicservices.com/html/aboutcomics.html
http://www.customcomicservices.com/html/aboutcomics.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-A102/
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αιιά θαη ηηο ηάζεηο ηνπ κέιινληνο. Ζ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ θφκηθο ζην 

κάζεκα ηεο ηζηνξίαο «δσληαλεχεη» ην παξειζφλ θαη θάλεη πην ελδηαθέξνπζα ηελ 

δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο.  

 

Πίλαθαο 2.9: Δθπαηδεπηηθά θφκηθ γηα ην κάζεκα Ηζηνξίαο 

Ηζηνζειίδα Τιηθφ 

http://comicsintheclassroo

m.net/ 

Ηζηνζειίδα εθπαηδεπηηθνχ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ 

Καλαδά (Scott Tingley) αθηεξσκέλε ζηελ εθπαηδεπηηθή 

αμηνπνίεζε ησλ θφκηθο  

ρέδηα καζεκάησλ 

http://www.annefrank.org/

content.asp?PID=775&LI

D=2/ 

http://www.annefrank.org/

en/Worldwide/Education/

A-Family-Secret/ 

Δθπαηδεπηηθά comic book γηα ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην, απφ 

ην ίδξπκα Anne Frank/ Απεπζχλνληαη ζε παηδηά ειηθίαο 13-

16 εηψλ 

 

 

http://www.larrygonick.co

m/html/pub/books/sci7.ht

ml 

Ηζηνζειίδα ηνπ θαξηνπλίζηα Larry Gonick κε  

εθπαηδεπηηθά comic book, κε δηάθνξεο ζεκαηηθέο πνπ 

απαζρνινχλ ηνπο καζεηέο 

http://www.loyaltyliberty.c

om/?page_id=2 

Δθπαηδεπηηθφ comic book κε ηίηιν Loyalty & Liberty θαη 

ζέκα ηνλ Πφιεκν ηεο Αλεμαξηεζίαο ησλ ΖΠΑ.  

http://www.kidsknowit.co

m/educational-

comics/index.php 

Ηζηνζειίδα κε δσξεάλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα 

εθπαηδεπηηθνχο 

Απεπζχλεηαη ζε παηδηά πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  

Ζ ηζηνζειίδα πεξηέρεη έλα microsite γηα θάζε κάζεκα κε 

online ζεκαηηθά παηρλίδηα, ηξαγνχδηα, online βηβιίν 

πιεξνθνξηψλ θνθ.. 

http://www.angryflower.co

m 

εηξά θφκηθ ζηξηπ, εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ κε 

πξσηαγσληζηή ηνλ Bob the Angry Flower 

http://comicsintheclassroom.net/
http://comicsintheclassroom.net/
http://www.annefrank.org/content.asp?PID=775&LID=2/
http://www.annefrank.org/content.asp?PID=775&LID=2/
http://www.annefrank.org/content.asp?PID=775&LID=2/
http://www.annefrank.org/en/Worldwide/Education/A-Family-Secret/
http://www.annefrank.org/en/Worldwide/Education/A-Family-Secret/
http://www.annefrank.org/en/Worldwide/Education/A-Family-Secret/
http://www.larrygonick.com/html/pub/books/sci7.html
http://www.larrygonick.com/html/pub/books/sci7.html
http://www.larrygonick.com/html/pub/books/sci7.html
http://www.loyaltyliberty.com/?page_id=2
http://www.loyaltyliberty.com/?page_id=2
http://www.kidsknowit.com/educational-comics/index.php
http://www.kidsknowit.com/educational-comics/index.php
http://www.kidsknowit.com/educational-comics/index.php
http://www.angryflower.com/
http://www.angryflower.com/
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Γεκηνπξγία ηνπ θαξηνπλίζηα Stephen Notley, ν νπνίνο 

αλεβάδεη ηαθηηθά θφκηθ ζηξηπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ/  ε 

ζεκαηνινγία πνηθίιιεη 

http://www.teachingcomic

s.org 

Βάζε δεδνκέλσλ απφ ηελ Δζληθή Έλσζε Δθπαηδεπηψλ 

Κφκηθ 

Πεξηιακβάλεη ζρέδηα καζεκάησλ, αζθήζεηο, ζπλνδεπηηθφ 

πιηθφ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη βάζε δεδνκέλσλ κε ηα 

ζηνηρεία ησλ θαζεγεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θφκηθ ζηελ 

εθπαίδεπζε 

http://www.customcomics

ervices.com/html/aboutco

mics.html 

Eθδνηηθφο νίθνο πνπ εθδίδεη θαηά παξαγγειία εθπαηδεπηηθά 

comic book, αλαιακβάλνληαο φιε ηελ δηαδηθαζία απφ ηελ 

ζχιιεςε ηεο ηδέαο, ην ζελάξην κέρξη θαη ηελ έθδνζε, 

αλάινγα κε ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία ην ρξεηάδεηαη θάζε 

εθπαηδεπηηθφο. Πξνζθέξεη έηνηκα εθπαηδεπηηθά θφκηθ γηα 

αγνξά, κε δηάθνξα ζέκαηα 

 

MAΘΖΜΑ: ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ  

Ζ δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ρσξίδεηαη ζηελ δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ζηα καζήκαηα ηεο Φπζηθήο θαη Υεκείαο. ηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε κφλν ζηελ έθηε ηάμε νη καζεηέο δηδάζθνληαη Φπζηθή, ελψ ζηηο 

πξνεγνχκελεο ηάμεηο δηδάζθνληαη θάπνηα θπζηθά θαηλφκελα ζην κάζεκα Μειέηε 

Πεξηβάιινληνο. (Φεθηαθφ ρνιείν, 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL110/, πξνζπ. 17/10/11) Φπζηθέο 

επηζηήκεο νλνκάδνληαη νη επηζηήκεο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ κειέηε ησλ 

θπζηθψλ θαηλνκέλσλ θαη πξνζδηνξηζκφ ησλ αξρψλ ηνπο, κε ηε δηεμαγσγή 

παξαηεξήζεσλ, πεηξακάησλ θαη ην ζρεκαηηζκφ ππνζέζεσλ. Οη θπζηθέο επηζηήκεο 

αθνινπζνχλ ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν θαηά ηε κειέηε ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ. 

http://www.teachingcomics.org/
http://www.teachingcomics.org/
http://www.customcomicservices.com/html/aboutcomics.html
http://www.customcomicservices.com/html/aboutcomics.html
http://www.customcomicservices.com/html/aboutcomics.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL110/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%86%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%AD%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
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(www.wikipwedia.org, πξνζπ.17/10/11). Οη επηζηήκνλεο θαη νη εθπαηδεπηηθνί 

έρνπλ αληηιεθζεί ηε κεγάιε εθπαηδεπηηθή αμία ησλ θφκηθ θαη ηα ρξεζηκνπνηνχλ 

σο κέζν γηα κέγηζηε θαηαλφεζε εθπαηδεπηηθψλ ελλνηψλ. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα, ηελ ηειεπηαία δεθαεηία λα έρεη παξαρζεί έλαο κεγάινο αξηζκφο 

επηζηεκνληθψλ θφκηθ, κε πνηθίιε ζεκαηνινγία (Σatalovic, 2009). 

 

    Πίλαθαο 2.10: Δθπαηδεπηηθά θφκηθ γηα ηα καζήκαηα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ  

Ηζηνζειίδα Τιηθφ 

http://nostarch.com/r

eleases/manga_all.ht

ml 

Comic book κε εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν ζηα νπνία 

πξσηαγσληζηνχλ ηα  ηαπσληθά θφκηθ manga. Αθνξά θάζε 

εθπαηδεπηηθή βαζκίδα θαη πξνζεγγίδεη πξνβιήκαηα ηερλνινγηθήο 

θχζεσλ ή θπζηθψλ επηζηεκψλ 

http://www.larrygoni

ck.com/html/pub/bo

oks/sci7.html 

Ηζηνζειίδα ηνπ θαξηνπλίζηα Larry Gonick κε  

εθπαηδεπηηθά comic book, κε δηάθνξεο ζεκαηηθέο πνπ 

απαζρνινχλ ηνπο καζεηέο 

http://www.brianclo

pper.com   

Ηζηνζειίδα ηνπ θαξηνπλίζηα-εθπαηδεπηηθνχ Brian Clopper  

2 Comic books κε πξσηαγσληζηέο λεξάηδεο, μσηηθά θαη 

ηεξαηάθηα θαη ζέκα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο 

http://er.jsc.nasa.gov

/seh/ApoCom1.html 

Γεκηνπξγίεο ηνπ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ Langley ηεο NASA / 

comic book κε ηελ ηζηνξία ηνπ δηαζηήκαηνο θαη ηεο 

αεξνλαππεγηθήο 

http://www.pub.ac.z

a/resources/cartoons.

php 

Δθπαηδεπηηθά θφκηθ κε ζέκα ηελ βηνηερλνινγία, ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Γεκφζηα θαηαλφεζε ηεο βηνηερλνινγίαο» ηνπ 

Oξγαληζκνχ γηα ηελ εμέιημε ηεο Σερλνινγίαο θαη ηεο Δπηζηήκεο, 

ηεο Ν. Αθξηθήο. 

http://www.conceptc

artoons.com/index_fl

ash.html  

Eθπαηδεπηηθφ παθέην πνπ απνηειείηαη απφ 120 ζεκαηηθά comic 

strips θαη δηαδξαζηηθφ CD-Rom, κε πξσηαγσληζηέο λα 

ζπλνκηινχλ γηα θαηλφκελα θπζηθήο-ρεκείαο πνπ βιέπνπκε ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα καο. 

http://www.wikipwedia.org/
http://nostarch.com/releases/manga_all.html
http://nostarch.com/releases/manga_all.html
http://nostarch.com/releases/manga_all.html
http://www.larrygonick.com/html/pub/books/sci7.html
http://www.larrygonick.com/html/pub/books/sci7.html
http://www.larrygonick.com/html/pub/books/sci7.html
http://www.brianclopper.com/
http://www.brianclopper.com/
http://er.jsc.nasa.gov/seh/ApoCom1.html
http://er.jsc.nasa.gov/seh/ApoCom1.html
http://www.pub.ac.za/resources/cartoons.php
http://www.pub.ac.za/resources/cartoons.php
http://www.pub.ac.za/resources/cartoons.php
http://www.conceptcartoons.com/index_flash.html
http://www.conceptcartoons.com/index_flash.html
http://www.conceptcartoons.com/index_flash.html
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Υξήζηκν γηα γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο/ θαηάιιειν γηα καζεηέο 

8-14 εηψλ.  

http://www.intelearn.

gr 

Δθπαηδεπηηθέο δηαδξαζηηθέο εθαξκνγέο, βαζηζκέλεο ζε εηθφλεο 

θφκηθ απφ ηελ εηαηξία Interlearn  

Δίλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη αθνξνχλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο 

ηεο εθπαίδεπζεο  

Οη εθαξκνγέο θαη ηα παηρλίδηα  δηαηίζεληαη είηε ζε Cd-Rom είηε 

ζε e-learning κνξθή ελψ νξηζκέλα έρνπλ επαλαζρεδηαζηεί εηδηθά 

γηα ρξήζε ζε Γηαδξαζηηθφ Πίλαθα ζε ηάμε (Interactive 

Whiteboard). 

http://www.kidskno

wit.com/educational-

comics/index.php 

Ηζηνζειίδα κε δσξεάλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα εθπαηδεπηηθνχο 

Απεπζχλεηαη ζε παηδηά πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  

Ζ ηζηνζειίδα πεξηέρεη έλα microsite γηα θάζε κάζεκα κε online 

ζεκαηηθά παηρλίδηα, ηξαγνχδηα, online βηβιίν πιεξνθνξηψλ θνθ.. 

http://www.pub.ac.z

a/resources/cartoons.

php  

 

Δθπαηδεπηηθά θφκηθ κε ζέκα ηελ βηνηερλνινγία, ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Γεκφζηα θαηαλφεζε ηεο βηνηερλνινγίαο» ηνπ 

Oξγαληζκνχ γηα ηελ εμέιημε ηεο Σερλνινγίαο θαη ηεο Δπηζηήκεο, 

ηεο Ν. Αθξηθήο. 

How are GM crops made? (εμεγεί πσο θηηάρλνληαη γελεηηθά 

κεηαιιαγκέλα πξντφληα) 

Ruler: a 30cm history of DNA (εμεγεί ηελ ηζηνξία ηνπ DNA) 

How Futhi was cloned 

(εμεγεί πσο ηελ θισλνπνίεζε) 

The GMO approval process 

(εμεγεί ηελ ιεηηνπξγία ελφο γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπ 

νξγαληζκνχ) 

http://www.angryflo

wer.com 

εηξά θφκηθ ζηξηπ, εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ κε 

πξσηαγσληζηή ηνλ Bob the Angry Flower 

Γεκηνπξγία ηνπ θαξηνπλίζηα Stephen Notley, ν νπνίνο αλεβάδεη 

ηαθηηθά θφκηθ ζηξηπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ/  ε ζεκαηνινγία 

πνηθίιιεη 

http://www.teaching Βάζε δεδνκέλσλ απφ ηελ Δζληθή Έλσζε Δθπαηδεπηψλ Κφκηθ 

http://www.intelearn.gr/
http://www.intelearn.gr/
http://www.kidsknowit.com/educational-comics/index.php
http://www.kidsknowit.com/educational-comics/index.php
http://www.kidsknowit.com/educational-comics/index.php
http://www.pub.ac.za/resources/cartoons.php
http://www.pub.ac.za/resources/cartoons.php
http://www.pub.ac.za/resources/cartoons.php
http://www.angryflower.com/
http://www.angryflower.com/
http://www.teachingcomics.org/
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comics.org Πεξηιακβάλεη ζρέδηα καζεκάησλ, αζθήζεηο, ζπλνδεπηηθφ πιηθφ 

γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη βάζε δεδνκέλσλ κε ηα ζηνηρεία ησλ 

θαζεγεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θφκηθ ζηελ εθπαίδεπζε 

http://www.customc

omicservices.com/ht

ml/aboutcomics.html 

Eθδνηηθφο νίθνο πνπ εθδίδεη θαηά παξαγγειία εθπαηδεπηηθά 

comic book, αλαιακβάλνληαο φιε ηελ δηαδηθαζία απφ ηελ 

ζχιιεςε ηεο ηδέαο, ην ζελάξην κέρξη θαη ηελ έθδνζε, αλάινγα 

κε ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία ην ρξεηάδεηαη θάζε εθπαηδεπηηθφο. 

Πξνζθέξεη έηνηκα εθπαηδεπηηθά θφκηθ γηα αγνξά, κε δηάθνξα 

ζέκαηα 

http://www.nature.co

m/nature/comics/syn

theticbiologycomic/i

ndex.html 

Comic κε δηαδξαζηηθφ ραξαθηήξα θαη ζέκα ηελ ζπλζεηηθή 

Βηνινγία 

Σν site πεξηιακβάλεη ηε ςεθηαθή θαη ηελ θεηκεληθή ηνπ κνξθή 

(φπνπ θαηαγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ην ζθεληθφ θαη νη δηάινγνη). 

http://store.math.com

/Books-4375-

Comic_Strips.html 

Γηαδηθηπαθφ βηβιηνπσιείν κε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα 

καζεκαηηθά θαη βηβιία θπζηθψλ επηζηήκσλ 

Πψιεζε λέσλ θαη κεηαρεηξηζκέλσλ ηεπρψλ 

 

 

ΜΑΘΖΜΑ: ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΟΤ ΠΟΛΗΣΔΤΜΑΣΟ  

Σν κάζεκα απηφ έρεη ζηφρν λα ελεκεξψζεη ηα παηδηά γηα ηα είδε πνιηηεπκάησλ, 

ην πνιίηεπκα ηεο ρψξαο ηνπ θαη ηελ ζεζκηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα πξαγκαηεχεηαη έλλνηεο φπσο, κνξθέο θαη είδε πνιηηεχκαηνο, 

κνλαξρία, νιηγαξρία θαη δεκνθξαηία, δεκνςήθηζκα,  ε ςήθνο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο, δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη, ηα θφκκαηα, 

θνηλνβνπιεπηηθφ ζχζηεκα θαη θνηλνβνπιεπηηζκφο. 

 

http://www.customcomicservices.com/html/aboutcomics.html
http://www.customcomicservices.com/html/aboutcomics.html
http://www.customcomicservices.com/html/aboutcomics.html
http://www.nature.com/nature/comics/syntheticbiologycomic/index.html
http://www.nature.com/nature/comics/syntheticbiologycomic/index.html
http://www.nature.com/nature/comics/syntheticbiologycomic/index.html
http://www.nature.com/nature/comics/syntheticbiologycomic/index.html
http://store.math.com/Books-4375-Comic_Strips.html
http://store.math.com/Books-4375-Comic_Strips.html
http://store.math.com/Books-4375-Comic_Strips.html
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Πίλαθαο 2.11: Δθπαηδεπηηθά θφκηθ γηα ην κάζεκα ηνηρεία Γεκνθξαηηθνχ 

Πνιηηεχκαηνο 

Ηζηνζειίδα Τιηθφ 

http://nepal.usembassy.

gov/comics.html 

 

Ηζηνζειίδα ηεο Ακεξηθαληθήο Πξεζβείαο ζην Νεπάι  κε 4 

εθπαηδεπηηθά θφκηθ/ Δληάζζεηαη ζε πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο 

επαηζζεηνπνίεζεο ζε δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ κηα ρψξα ζε 

ηνπηθφ επίπεδν 

http://www.kidsknowit.

com/educational-

comics/index.php 

Ηζηνζειίδα κε δσξεάλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα εθπαηδεπηηθνχο 

Απεπζχλεηαη ζε παηδηά πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  

Ζ ηζηνζειίδα πεξηέρεη έλα microsite γηα θάζε κάζεκα κε online 

ζεκαηηθά παηρλίδηα, ηξαγνχδηα, online βηβιίν πιεξνθνξηψλ θνθ.. 

http://www.angryflowe

r.com 

εηξά θφκηθ ζηξηπ, εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ κε πξσηαγσληζηή 

ηνλ Bob the Angry Flower 

Γεκηνπξγία ηνπ θαξηνπλίζηα Stephen Notley, ν νπνίνο αλεβάδεη 

ηαθηηθά θφκηθ ζηξηπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ/  ε ζεκαηνινγία 

πνηθίιιεη 

 

 

ΜΑΘΖΜΑ: ΔΚΘΔΖ  

ην κάζεκα ηεο έθζεζεο ν καζεηήο δηδάζθεηαη πψο λα εθζέηεη γξαπηά ηηο ηδέεο 

θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ. Μαζαίλεη επίζεο πψο λα αλαπηχζζεη θξηηηθή ζθέςε, λα 

δηεμάγεη έξεπλα, λα αλαπηχζζεη κε δνκεκέλν ηξφπν ηα επξήκαηα ηνπ θαη λα 

εμάγεη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα.  εθπαηδεπηηθφο δελ αλαιακβάλεη λα κάζεη ζηα 

παηδηά πψο λα γξάθνπλ ινγνηερληθά θείκελα, αιιά πψο λα δηαηππψλνπλ ηηο 

ζθέςεηο ηνπο κε ζαθήλεηα. Καη απηφ ην κάζεκα, φπσο ηα καζεκαηηθά, δελ 

ζηεξίδεηαη ζε απνζηήζηζε ή ψξεο δηαβάζκαηνο. Σελ ψξα ηεο έθζεζεο ν καζεηήο 

πξέπεη λα κάζεη λα αλαπηχζζεη ηελ θξηηηθή ηνπ ζθέςε θαη λα θαιιηεξγήζεη ηελ 

http://nepal.usembassy.gov/comics.html
http://nepal.usembassy.gov/comics.html
http://www.kidsknowit.com/educational-comics/index.php
http://www.kidsknowit.com/educational-comics/index.php
http://www.kidsknowit.com/educational-comics/index.php
http://www.angryflower.com/
http://www.angryflower.com/


49 

 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ θαληαζία ηνπ. Γη‟ απηφ ηνλ ιφγν πξέπεη λα κάζεη λα 

ζπδεηάεη, λα εξεπλά θαη λα ζρνιηάδεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα, φπσο επίζεο θαη λα 

επαηζζεηνπνηείηαη γηα δηάθνξα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ ηνπ. Ζ 

ρξήζε ησλ θφκηθο ιεηηνπξγεί ηδαληθά πξνο απηφλ ηνλ ζθνπφ, γηαηί ηα 

εηθνλνγξαθεκέλα θείκελα επηδέρνληαη ζρνιηαζκνχ θαη ζηξέθνπλ ηε ζθέςε ζε 

ζπκβάληα θαη δεηήκαηα ηεο επηθαηξφηεηαο. 

 

Πίλαθαο 2.12: Δθπαηδεπηηθά θφκηθ γηα ην κάζεκα ηεο Έθζεζεο  

Ηζηνζειίδα Τιηθφ 

http://nepal.usembassy.go

v/comics.html 

Ηζηνζειίδα ηεο Ακεξηθαληθήο Πξεζβείαο ζην Νεπάι  κε 4 

εθπαηδεπηηθά θφκηθο / Δληάζζεηαη ζε πξνγξάκκαηα 

θνηλσληθήο επαηζζεηνπνίεζεο ζε δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ 

κηα ρψξα ζε ηνπηθφ επίπεδν 

http://www.marylandpubli

cschools.org/MSDE/progr

ams/recognition-

partnerships/md-comic-

book 

Πηινηηθφ πξφγξακκα ηεο πνιηηείαο Maryland γηα  

πεηξακαηηθή δηδαζθαιία βαζηζκέλε ζε θφκηθο 

10 καζήκαηα κε νδεγίεο, αλάγλσζε, ιεμηιφγην, αζθήζεηο θ.α. 

γηα ηνπο καζεηέο  

Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Σεηάξηε Γεκνηηθνχ 

http://www.valeurscommu

nes.org/home.php 

Γεκηνπξγία  6 θφκηθ, κεηαθξαζκέλσλ ζε 3 γιψζζεο (Ηηαιηθά, 

Γαιιηθά, Ηζπαληθά) ζηα πιαίζηα πξνγξάκκαηνο ηεο Δ.Δ. γηα 

ηνπο αθξηθαλνχο κεηαλάζηεο 

ηφρνο ε θαηαλφεζε ησλ θνηλψλ αμηψλ κεηαμχ ησλ 

αλζξψπσλ θαη ησλ ζξεζθεηψλ 

http://www.kidsknowit.co

m/educational-

comics/index.php 

Ηζηνζειίδα κε δσξεάλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα εθπαηδεπηηθνχο 

Απεπζχλεηαη ζε παηδηά πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  

Ζ ηζηνζειίδα πεξηέρεη έλα microsite γηα θάζε κάζεκα κε 

online ζεκαηηθά παηρλίδηα, ηξαγνχδηα, online βηβιίν 

πιεξνθνξηψλ θνθ.. 

http://nepal.usembassy.gov/comics.html
http://nepal.usembassy.gov/comics.html
http://www.marylandpublicschools.org/MSDE/programs/recognition-partnerships/md-comic-book
http://www.marylandpublicschools.org/MSDE/programs/recognition-partnerships/md-comic-book
http://www.marylandpublicschools.org/MSDE/programs/recognition-partnerships/md-comic-book
http://www.marylandpublicschools.org/MSDE/programs/recognition-partnerships/md-comic-book
http://www.marylandpublicschools.org/MSDE/programs/recognition-partnerships/md-comic-book
http://www.valeurscommunes.org/home.php
http://www.valeurscommunes.org/home.php
http://www.kidsknowit.com/educational-comics/index.php
http://www.kidsknowit.com/educational-comics/index.php
http://www.kidsknowit.com/educational-comics/index.php
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2.8 Βιβλιογπαθική έπεςνα- ςμπεπάζμαηα 

 

Με βάζε ηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο πνπ εξεπλήζεθαλ δεκηνπξγήζεθε ν πίλαθαο 

2.13 (βι. Παξάξηεκα Α) κε ζθνπφ λα ζρεκαηνπνηεζεί ε ρξήζε ησλ θφκηθο αλά 

γλσζηηθφ αληηθείκελν.  

Με ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα 2.13 ζρεκαηίζηεθε ην παξαθάησ γξάθεκα, ζην νπνίν 

θαίλεηαη ην πνζνζηφ ρξήζεο θφκηθο αλά κάζεκα. Μειεηψληαο ηνπο 34 

ηζηφηνπνπο πνπ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ ηειεπηαίν πίλαθα παξαηεξήζεθε 

κεγάιν πνζνζηφ επηθάιπςεο, θαζψο ε ρξήζε ηνπ θάζε θφκηθ αληηζηνηρνχζε ζε 

http://www.angryflower.c

om 

εηξά θφκηθ ζηξηπ, εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ κε 

πξσηαγσληζηή ηνλ Bob the Angry Flower. 

Γεκηνπξγία ηνπ θαξηνπλίζηα Stephen Notley, ν νπνίνο 

αλεβάδεη ηαθηηθά θφκηθ ζηξηπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ/  ε 

ζεκαηνινγία πνηθίιιεη 

http://www.teachingcomic

s.org 

Βάζε δεδνκέλσλ απφ ηελ Δζληθή Έλσζε Δθπαηδεπηψλ Κφκηθ 

Πεξηιακβάλεη ζρέδηα καζεκάησλ, αζθήζεηο, ζπλνδεπηηθφ 

πιηθφ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη βάζε δεδνκέλσλ κε ηα 

ζηνηρεία ησλ θαζεγεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θφκηθ ζηελ 

εθπαίδεπζε 

http://www.customcomics

ervices.com/html/aboutco

mics.html 

Eθδνηηθφο νίθνο πνπ εθδίδεη θαηά παξαγγειία εθπαηδεπηηθά 

comic book, αλαιακβάλνληαο φιε ηελ δηαδηθαζία απφ ηελ 

ζχιιεςε ηεο ηδέαο, ην ζελάξην κέρξη θαη ηελ έθδνζε, 

αλάινγα κε ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία ην ρξεηάδεηαη θάζε 

εθπαηδεπηηθφο. Πξνζθέξεη έηνηκα εθπαηδεπηηθά θφκηθ γηα 

αγνξά, κε δηάθνξα ζέκαηα 

http://www.angryflower.com/
http://www.angryflower.com/
http://www.teachingcomics.org/
http://www.teachingcomics.org/
http://www.customcomicservices.com/html/aboutcomics.html
http://www.customcomicservices.com/html/aboutcomics.html
http://www.customcomicservices.com/html/aboutcomics.html
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παξαπάλσ απφ έλα κάζεκα. Όπσο παξνπζηάδεηαη ζην γξάθεκα, απφ ην ζχλνιν 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θφκηθ πνπ έρνπλ κειεηεζεί, ην 47%  κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην κάζεκα ηεο Γιψζζαο, ην 35,2% γηα ηα Μαζεκαηηθά θαη ην 

23,5% γηα ην κάζεκα ηεο Έθζεζεο. Απηά είλαη ηα βαζηθφηεξα καζήκαηα ζηα 

νπνία γίλεηαη ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ θφκηθ.  

 

 

Γξάθεκα 2.1: Πνζνζηφ ρξήζεο comics αλά κάζεκα 

 

 

 

 

 

 

Mαζεκαηηθά

Αγσγή Τγείαο

Κνηλσληνινγία

Γιψζζα

Μειέηε Πεξηβάιινληνο

Ηζηνξία

Φπζηθέο επηζηήκεο

ηνηρεία δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο

Έθζεζε

35,2

17,6

23,5

47

17,6

8

23,5

8,8

23,5

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Ποζοζηό σπήζηρ comics ανά 

μάθημα

Πνζνζηφ ρξήζεο επί %



52 

 

2.9 Παπαδείγμαηα σπήζηρ ηυν κόμικρ ζηη εκπαίδεςζη 

2.9.1 Παπαδείγμαηα σπήζηρ ηυν κόμικρ ζηην Δλλάδα 
 

Σν EduComics είλαη έλα Δπξσπατθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα Comenius ζηνλ 

ηνκέα ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο. Γχν εξγαιεία αμηνπνίεζεο web comics ζην Edu 

Comics Project απνηεινχλ ηα CoSy_ComicStripCreator  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεηξαηά θαη ηνπ Δξγαζηήξην Πξνεγκέλσλ Σερλνινγηψλ Μάζεζεο & Πνιηηηζκνχ  

(CoSy-Llab) θαη ην Web Comic Book Creator ηεο εηαηξείαο Γηαδξαζηηθψλ 

Σερλνινγηψλ Μάζεζεο θαη Πνιηηηζκνχ ΔΠΔ ( ITISART.Ltd). 

 

Ζ εξεπλεηηθή νκάδα Πξνεγκέλσλ Σερλνινγηψλ Μάζεζεο θαη Πνιηηηζκνχ - CoSy 

LLab (Computer Supported Learning Engineering Lab)  (http://cosy.ds.unipi.gr/) 

αλήθεη ζην Σκήκα Γηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο & Φεθηαθψλ πζηεκάησλ, ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Πεηξαηά θαη έρεη αλαπηχμεη κηα ζεηξά αμηνπνίεζεο ησλ 

ςεθηαθψλ θφκηθο, φπσο ην πξφγξακκα ComicStripCreator 

(http://www.comicstripcreator.org), κέζσ ηνπ νπνίνπ νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη ην δηθφ ηνπ θφκηθ. Σν πξφγξακκα δεκηνπξγίαο comic strips 

επηηξέπεη ην ζρεδηαζκφ ζχληνκσλ θφκηθο έθηαζεο κεξηθψλ θαξέ, εχθνια θαη 

γξήγνξα, αθνχ ην κφλν πνπ απαηηείηαη απφ ηνλ ρξήζηε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 

λα εηζάγεη ηηο εηθφλεο θαη ην θείκελν πνπ επηζπκεί. Σν πεξηβάιινλ είλαη εχρξεζην 

(κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο drag and drop), είλαη δπλαηή ε εχθνιε επεμεξγαζία ησλ 

αληηθεηκέλσλ (π.ρ. κεηαθίλεζε, αιιαγή κεγέζνπο) θαη ησλ ηειηθψλ θαξέ. Να 

ζεκεησζεί φηη ε εθαξκνγή Comic Strip Creator ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην 

http://cosy.ds.unipi.gr/
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πξφγξακκα Educomics project απφ ζρνιεία ζε 5 ρψξεο (Διιάδα, Αγγιία, 

Ηζπαλία, Ηηαιία θαη Κχπξνο). 

 

 

 

 

 

 

Ζ εηαηξεία ITisART.Ltd (Γηαδξαζηηθέο Σερλνινγίεο Μάζεζεο θαη Πνιηηηζκνχ - 

Interactive Technologies for ART & Education) εδξεχεη ζηνλ Πεηξαηά, 

εμεηδηθεχεηαη ζηελ παξνρή θαηλνηφκσλ νινθιεξσκέλσλ Γηαδξαζηηθψλ 

Σερλνινγηθψλ ιχζεσλ θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ, ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο (e-learning) θαη ηεο Φεθηαθήο Σέρλεο θαη έρεη αλαπηχμεη 

κηα ζεηξά αμηνπνίεζεο ησλ ςεθηαθψλ θφκηθο, φπσο ην Comiclab 

(http://webcomicbookcreator.com), έλα εξγαιείν πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

δπλακηθήο παξαγσγήο ςεθηαθψλ comic books(http://www.itisart.com.gr). Δίλαη 

ζρεδηαζκέλν γηα φζνπο επηζπκνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κε δπλακηθφ ηξφπν comics 

ζπλδπάδνληαο εηθφλεο ππνβάζξνπ, θείκελν ζε balloons, κε πιήζνο ραξαθηήξσλ 

πνπ κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε πιαίζηα φπσο ν δεκηνπξγφο ην επηζπκεί. Σν 

ηειηθφ comic πνπ παξάγεηαη κπνξεί λα δηαβαζηεί κέζσ ελφο Viewer πνπ είλαη 

ελζσκαησκέλνο ζην εξγαιείν. Σν πεξηβάιινλ είλαη εχρξεζην (κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο drag and drop), είλαη δπλαηή ε εχθνιε επεμεξγαζία ησλ 

Δηθφλα 2. 1. Δθαξκνγή CoSy_ComicStripCreator   

http://www.itisart.com.gr/
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αληηθεηκέλσλ (π.ρ. κεηαθίλεζε, αιιαγή κεγέζνπο) θαη ησλ ηειηθψλ θαξέ, 

δπλαηφηεηα εηζαγσγήο πνιπκέζσλ (βίληεν θαη ήρνπ), ελψ ππάξρεη θαη 

ειεθηξνληθή θνηλφηεηα ππνζηήξημεο.   

 

 

 

 

 

Να ζεκεησζεί φηη ε εξεπλεηηθή νκάδα CoSyLab ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά θαη 

ε εηαηξία ITisART, έρεη νξγαλψζεη θαη θνηλά ζεκηλάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ςεθηαθψλ θφκηθο ζηελ εθπαίδεπζε, απεπζπλφκελα ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο 

πνπ ελδηαθέξνληαη λα κπήζνπλ ηνπο κηθξνχο καζεηέο ζε δξαζηεξηφηεηεο 

δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ θφκηθο. Σα ελ ιφγσ ζεκηλάξηα – εξγαζηήξηα εληάρζεθαλ 

ζε δξάζεηο επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ θφκηθο ζηα ζρνιεία πνπ κεξηθψο ππνζηεξίδνληαη απφ ην 

Δπξσπατθφ δηαθξαηηθφ εξεπλεηηθφ έξγν EduComic Comenius project.  

 

2.9.2 Παπαδείγμαηα σπήζηρ ηυν κόμικρ ζηο εξυηεπικό 

 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη παξαδείγκαηα ρξήζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θφκηθο ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, ηηο ΖΠΑ θαη θάπνηεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. 

Δηθφλα 2.2  Δθαξκνγή Web Comic Book Creator 
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ηε Μεγάιε Βξεηαλία ε εθπαηδεπηηθφο Gibson M. (2007) παξνπζηάδεη κειέηεο 

πεξίπησζεο ζε ζρνιεία (school projects). Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνίεζαλ 

θφκηθο γηα λα πξνσζήζνπλ ηε κάζεζε ηε κειέηε αιιά θαη ηε δεκηνπξγία θφκηθο 

απφ ηνπο καζεηέο- θπξίσο ζε καζήκαηα Γιψζζαο, Σέρλεο θαη Ηζηνξίαο. 

Δπηπξνζζέησο, ν Βξεηαληθφο νξγαληζκφο Classical Comics 

(http://www.classicalcomics.com/education/index.html/)   εηζάγεη θιαζηθά έξγα 

ινγνηερλίαο φπσο ηνπ αίμπεξ κε ηε κνξθή θφκηθο, ζχκθσλα κε ην βξεηαληθφ 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα. χκθσλα κε καξηπξίεο εθπαηδεπηηθψλ, ε ηζηνζειίδα έγηλε 

έλζεξκα απνδεθηή απφ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο. 

ηηο ΖΠΑ ην Comic Book Project (2008) (http://www.comicbookproject.org, 

πξνζπ. 14/08/11 ) μεθίλεζε ην 2001 ζηε Νέα Τφξθε, πηινηηθά, ζε θάπνηα 

δεκνηηθά ζρνιεία θαη κέρξη ηνπ παξφληνο έρεη εμαπισζεί ζε πεξηζζφηεξα απφ 

850 ζρνιεία ζε νιφθιεξε ηελ ακεξηθάληθε επηθξάηεηα. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

είλαη ε ελζάξξπλζε ησλ καζεηψλ ζηε δεκηνπξγία, ζπγγξαθή, ζρεδίαζε θαη 

δεκνζίεπζε ησλ δηθψλ ηνπο θφκηθο κε βάζε ηηο εκπεηξίεο θαη ηα ελδηαθέξνληά 

ηνπο σο ελαιιαθηηθφο δξφκνο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ (literacy). 

Σν Edu Comic Project είλαη έλα Eθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηεο ΔΔ, πνπ 

εληάζζεηαη ζην «Πξφγξακκα Γηα Βίνπ Μάζεζεο». Αλαδεηθλχεη ζε επξσπατθή 

θιίκαθα ηνπο ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ησλ web comics ζηελ εθπαίδεπζε. Απφ ηελ 

πιεπξά ηεο θαηλνηνκίαο δίλεη έκθαζε ζηελ αμηνπνίεζε ησλ web comics θαη φρη 

απιά ησλ θφκηθο, ελψ ηαπηφρξνλα πεξηιακβάλεη ζρεδηαζκφ γηα πινπνίεζε 

δξάζεσλ αμηνπνίεζεο web comics ζε ζρνιεία ηεο Ηηαιίαο, Ηζπαλίαο, Αγγιίαο θαη 

Κχπξνπ.  

http://www.classicalcomics.com/education/index.html/
http://www.comicbookproject.org/


56 

 

Δπίζεο, ην πξφγξακκα θφκηθο “Common values” ησλ Lai-momo and Eurodialog 

αλήθεη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (2003) θαη έρεη ζέκα ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ 

εληάρζεθε πηινηηθά ζε ηξία βειγηθά ζρνιεία σο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κε έλαλ 

νδεγφ γηα ρξήζε ηνπ θαη δηήγεηξε κεγάιν ελδηαθέξνλ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηε Γεξκαλία ρξεζηκνπνηήζεθε σο δηδαθηηθφ πιηθφ έλα 

βηβιίν θφκηθο γηα ηελ  Ηζηνξία (Die Suche/The Search) κε ζέκα ην Οινθαχησκα. 

Σν βηβιίν ζα δηδαρζεί πηινηηθά ζηελ Πνισλία θαη Οπγγαξία ζε πεξηζζφηεξνπο 

απφ 3000 καζεηέο. 

Έλα επηπιένλ πηινηηθφ πξφγξακκα γηα ηελ εηζαγσγή ησλ θφκηθο ζηελ Ηηαιία 

απνηειεί ην πξφγξακκα κε ηίηιν “Banchi di Nuvole” (2003) 

http://www.banchidinuvole.org/ εθαξκφζηεθε ζε 250 ζρνιεία πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Ζ δεχηεξε θάζε ( 2005-2006), επέθηεηλε ην πξφγξακκα θαη ζηελ 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ο ζηφρνο ηνπ ήηαλ λα βειηηψζεη ηε δηδαζθαιία ηεο 

γιψζζαο θαη λα δηακνξθψζεη κηα δηεζληθή γιψζζα επηθνηλσλίαο. Σα 

απνηειέζκαηα ήηαλ πνιχ ζεηηθά θαη παξνπζηάζηεθαλ ζε δηεζλέο ζπλέδξην ζηε 

Ρψκε ην 2004.  

Σέινο ζηελ Διιάδα νη ζεκαηηθέο ησλ comic book πνηθίιινπλ, απφ Φπρνινγία, 

Οηθνινγία, Μνπζηθή, Υεκεία, Μαζεκαηηθά κέρξη Ηζηνξία, Μπζνινγία, 

Λνγνηερλία θνθ. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή δεκνζίεπζε θάπνηεο ζεηξέο θφκηθ, ζε 

φιεο ηηο γιψζζεο ηεο Δ.Δ., κε ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηνπ 

ξαηζηζκνχ θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ (Vassilikopoulou Boloudakis, 

Retalis, 2007). Άιιεο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη είλαη «Οη πεξηπέηεηεο ηνπ 

Αζηεξίμ», γξακκέλν ζηελ αξραία ειιεληθή γιψζζα (Mamuthcomics), έλα comic 
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book γηα ην ζπληαθηηθφ ηεο αξραίαο ειιεληθήο (Γίαπινο, 2004) θαη ε δεκνζίεπζε 

comic book κε ηηο ηξαγσδίεο ηνπ νθνθιή θαη κε ηηο θσκσδίεο ηνπ Αξηζηνθάλε, 

ζε κνξθή θφκηθ, απφ ηηο εθδφζεηο Μεηαίρκην. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ  ΥΔΓΙΑΜΟ- ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

 

 

 3.1. Διζαγυγή 

 

Ο Ζιίαο Μαηζαγθνχξαο (1993) ζην βηβιίν ηνπ Θεσξία θαη Πξάμε ηεο 

Γηδαζθαιίαο δίλεη έλαλ πεξηεθηηθφ νξηζκφ ηεο Γηδαθηηθήο ζεκεηψλνληαο φηη ε 

Γηδαθηηθή αζρνιείηαη κε ηνπο φξνπο, ηηο δηαδηθαζίεο, ηα κέζα θαη ηηο ηερληθέο 

νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο ηεο δηδαζθαιίαο θαη απνηειεί ηνλ αξραηφηεξν θιάδνο 

ησλ επηζηεκψλ αγσγήο, κε πξντζηνξία απφ ην 18ν αη. π.Υ. κε ηε δεκηνπξγία ησλ 

πξψησλ ηδξπκάησλ γηα ηε δηδαζθαιία εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο. Πξνζζέηεη επίζεο 

φηη ε δηδαθηηθή αγσλίδεηαη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ην αληηθείκελφ ηεο θαη ηηο 

ελλνηνινγηθέο θαηεγνξίεο πεξηγξαθήο θαη αλάιπζεο ηεο θαη δηεθδηθεί 

πξσηεχνπζα ζέζε ζην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ.  

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ν εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο  πνπ αμηψλεη λα απνηειέζεη έλα λέν ηξφπν επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηεξίδεηαη ζε ζχγρξνλεο δηαδηθαζίεο κάζεζεο κέζα ζην 

ζχγρξνλν ηερλνινγηθφ πιαίζην. Ο ζρεδηαζκφο εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ κε 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ βαζίδεηαη (ξεηά ή άξξεηα) ζε ζεσξίεο κάζεζεο, νη νπνίεο 
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πξνζθέξνπλ ην θαηάιιειν ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη ηε δηαηχπσζε ησλ βαζηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ πνπ ηηο δηέπνπλ (Κφκεο, 2004). 

 

 3.2 Δκπαιδεςηικοί ζκοποί και ζηόσοι  

 

θνπφο ηνπ ηειηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε βειηίσζε   ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ε δηάρπζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. 

Έηζη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα ελζσκαηψζνπλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο ηα θφκηθο σο 

εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν ζα θηλεηνπνηνχλ ζεηηθά ηνπο καζεηέο ηνπο (Berkowitz & 

Packer, 2001). Δπηπξνζζέησο, ην ζπζηήκαηα επηδηψθεη ηελ αλάπηπμε 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θφζκνπ θαη ηεο θνηλσλίαο κηαο θαη ην 

πεξηβάιινλ πνπ ζα αλαξηεζεί ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

φρη κφλν απφ εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη απφ επηζηήκνλεο, κεηαπηπρηαθνχο 

θνηηεηέο θαη θνηηεηέο ηνπ πεδίνπ ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε. 

ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάζηεθαλ νη αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  ηηο νπνίεο 

πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ην ζχζηεκα απηνεπηκφξθσζεο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί. Οη 

αλάγθεο απηέο απνηεινχλ ηνλ νδεγφ πάλσ ζηνλ νπνίν θαζνξίζηεθαλ νη παξαθάησ 

εθπαηδεπηηθνί γεληθνί θαη εηδηθνί ζηφρνη. 

Γεληθνχο ζηφρνπο απνηεινχλ: 

o ε απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζρεηηθέο κε ηα θφκηθο πνπ ζα 

βειηηψζνπλ ηελ απφδνζή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε  
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o ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηα θφκηθο κέζα 

ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα 

o γξήγνξε θαη εμ απνζηάζεσο πξφζβαζε ζηε γλψζε 

o ε ζπλερήο θαη δηαξθήο επαγγεικαηηθή ηνπ εμέιημε κέζσ ηεο εμεηδίθεπζεο  

o ε απφθηεζε αλαγλψξηζεο θαη θχξνπο αλάκεζα ζε ζπλαδέιθνπο θαη γεληθά 

ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ   

o ε ηθαλνπνίεζε πξνζσπηθψλ θηινδνμηψλ θαη ε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ 

απηνεθηίκεζεο 

Δηδηθφηεξα ν εθπαηδεπηηθφο κέζα απφ ην ζχζηεκα απηνεπηκφξθσζεο ζα πξέπεη 

λα κπνξεί λα: 

o αλαγλσξίδεη ηα είδε ησλ θφκηθο 

o έρεη απνθηήζεη γλψζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηζηνξία ησλ θφκηθο 

o λα είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζεη έλα Minicomic 

o λα κπνξεί λα δψζεη γεληθέο νδεγίεο ζηνπο καζεηέο ηνπ γηα ηε ρξήζε ησλ 

θφκηθο 

o είλαη ζε ζέζε λα βξίζθεη ζρεηηθφ κε ην κάζεκά ηνπ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

ζην δηαδίθηπν 

o ζρεδηάδεη θαη λα πινπνηεί ζηελ ηάμε εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο κε βάζε 

αληίζηνηρεο ζηξαηεγηθέο δεκηνπξγίαο εθπαηδεπηηθψλ θφκηθο 

o αιιειεπηδξά κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο θαη λα κνηξάδεηαη εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ γηα ηα θφκηθο 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη απνηεινχλ κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηε 

δηδαθηηθή κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεζεί γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 
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ζπζηήκαηνο απηνεπηκφξθσζεο θαη ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζηελ επφκελε 

ελφηεηα. 

 

3.3 Γιδακηική Μεθοδολογία- Γιδακηικά Μονηέλα 

 

Ζ δηδαζθαιία σο έλα ζχζηεκα ελεξγεηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε κάζεζε (Smith, 

1960) απνηειείηαη απφ ηέζζεξα βαζηθά ζηνηρεία ( Μαηζαγγνχξαο, 1993). Σα 

ζηνηρεία απηά είλαη (α) ν εθπαηδεπηηθφο, (β) ν καζεηήο, (γ) ην δηδαθηηθφ 

αληηθείκελν θαη (δ) ην δηδαθηηθφ πιαίζην ηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο. 

Μεηαζρεκαηίδνληαο ηα ζηνηρεία απηά πξνθχπηεη ην παξαθάησ ζρήκα ην νπνίν 

πεξηγξάθεη ην δηδαθηηθφ πιαίζην ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη νη αιιειεπηδξάζεηο 

ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα ππνζηεξίδεη ηελ απηνεπηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

 

ρήκα 3.1 Πιαίζην δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο 
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Ζ βαζηθή ζεσξία πνπ επηιέρζεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ν Δπνηθνδνκηζκφο (Constructivism). O Δπνηθνδνκηζκφο 

ηνπ Bruner, ηνπ Piaget θαη ηνπ Vygotsky βαζίδνληαη ζηελ αξρή φηη ε θχζε ηεο 

αλζξψπηλεο αληηιεπηηθήο, καζεζηαθήο θαη επηθνηλσληαθήο δηαδηθαζίαο δελ είλαη 

αληηθεηκεληθή νχηε κεηαθέξεηαη απηνχζηα απφ έλαλ πνκπφ ζε θάπνηνλ δέθηε, 

ιφγσ ηεο ζρεηηθφηεηαο ηεο αηνκηθήο εκπεηξίαο, εξκελείαο θαη γλψζεο (Πάπαο, 

1990). χκθσλε κε ηηο αξρέο ηνπ Δπνηθνδνκηζκνχ είλαη ε ζεσξία ηεο 

αλαθαιππηηθήο κάζεζεο, ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη ν καζεηήο πξέπεη λα έξρεηαη 

αληηκέησπνο κε πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζα 

πξέπεη λα δίλεη έκθαζε ζηε δηεπθφιπλζε ηεο κάζεζεο κέζσ ηεο θαηαλφεζεο ησλ 

δνκψλ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ αξρψλ ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ (Bruner, 

1960. Bruner, Goodnow, Austin, 1986). Με απηφ ηνλ ηξφπν, νη καζεηέο 

αλαθαιχπηνπλ αξρέο ή αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο κέζσ πεηξακαηηζκνχ  θαη 

πξαθηηθήο, ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Δπίζεο, ε 

κάζεζε γίλεηαη κε ζπεηξνεηδή κνξθή θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο επηζηξέθνπλ ζε 

παιαηφηεξε γλψζε  θάζε θνξά πνπ ζέινπλ λα θαηαθηήζνπλ  λέαο γλψζεο (Wood, 

Bruner, Ross, 1976).  

Σν δηδαθηηθφ κνληέιν πνπ ππνζηεξίδεη ην δεηνχκελν πεξηβάιινλ είλαη ην 

δηδαθηηθφ κνληέιν ζπδεηήζεσλ (Discussion Model). ε αληίζεζε κε ηα κνληέια 

πνπ αληηκεησπίδνπλ ηνπο επηκνξθσκέλνπο σο απινχο απνδέθηεο ηεο απζεληηθήο 

γλψζεο, ε ζπδήηεζε είλαη κηα δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή θαηά ηελ νπνία νη 

εθπαηδεπφκελνη κνηξάδνληαη ηδέεο θαη απφςεηο κεηαμχ ηνπο θαη εκπιέθνληαη ζε 

πςεινχ επηπέδνπ ηξφπνπο ζθέςεο (Eggen, Kauchak, 2001). Γη‟ απηφ ην ιφγν ην 
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κνληέιν ζπδεηήζεσλ είλαη ζρεδηαζκέλν λα ελζαξξχλεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα 

ζθέπηνληαη ζε βάζνο ζρεηηθά κε έλα ζέκα θαζψο θαη λα αλαπηχζζνπλ ηηο 

δεμηφηεηεο ηεο ζθέςεο ηνπο. Οη θάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο έρνπλ σο 

εμήο (άκςσλ, Κνθφλνο, 2006): 

 

Φάζε 1
ε
 Πξνζαλαηνιηζκφο 

o Δηζαγσγή ζην πξνο ζπδήηεζε ζέκα 

o Πξφθιεζε ζπκκεηνρήο ζηε ζπδήηεζε 

o ρεκαηνπνίεζε ηνπ ζέκαηνο 

 

Φάζε 2
ε
 Δμεξεχλεζε 

o Οη εθπαηδεπφκελνη παξαθνινπζνχλ ελεξγά ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην 

ζέκα 

o Βάδνπλ ζε ηάμε ηηο ζθέςεηο ηνπο 

o Παίξλνπλ ζέζε 

 

3
ε
 Φάζε Κιείζηκν 

o Ο εθπαηδεπηηθφο βνεζά ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα αλαγλσξίζνπλ ηα θχξηα 

ζεκεία πνπ αλαδεηθλχνληαη 

o Ο εθπαηδεπηηθφο αλαθεθαιαηψλεη ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ηεο ζπδήηεζεο 

 



64 

 

3.4 Ρόλορ εκπαιδεςηή 

 

 Με βάζε ηνλ παξαπάλσ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ ζην παξφλ ζχζηεκα ν 

εθπαηδεπηήο έρεη ξφιν δηεπθνιπληή,  εκςπρσηή θαη ζπληνληζηή ζηε δηαδηθαζία 

κάζεζεο.  Ο ξφινο ηνπ είλαη επίζεο θαζνδεγεηηθφο, δηακεζνιαβεηηθφο, 

δηεπθνιπληηθφο φπνπ ρξεηάδεηαη. Αμηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα 

λα ζρεδηάζεη, λα νξγαλψζεη, λα επεμεξγαζηεί ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ καδί κε ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο, ζην πιαίζην κηαο ελεξγεηηθήο θαη νκαδνζπλεξγαηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Ζ επηθνηλσλία εθπαηδεπηή- εθπαηδεπνκέλσλ δελ εμππεξεηεί ηε απιή 

«κεηαθνξά» γλψζεσλ κέζσ ηεο ηερλνινγίαο, αιιά επηηξέπεη ηε γλσζηηθή 

επεμεξγαζία κέζσ ησλ δπλαηνηήησλ πνπ ε ίδηα ε ηερλνινγία παξέρεη ζηελ 

αλάιπζε θαη ηελ θαηαζθεπή λέσλ ελλνηψλ. 

3.5 Δκπαιδεςηικέρ ζηπαηηγικέρ δημιοςπγίαρ εκπαιδεςηικού ςλικού 

 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ παξαδνηένπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηεξίδεηαη ζηηο παξαθάησ 

εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο ε ρξήζε ησλ νπνίσλ έρεη αμηνινγεζεί αλά κάζεκα. 

ην ζχζηεκα ην νπνίν ζρεδηάδεη θαη πινπνηεί ε παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία 

αλαιχεηαη ε θάζε κηα ζηξαηεγηθή κε ζθνπφ λα απνηειέζεη ηε βάζε πάλσ ζηελ 

νπνία νη ρξήζηεο ηεο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ζα δεκηνπξγήζνπλ πεξαηηέξσ 

αμηνπνηήζηκεο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο.  

 

ηξαηεγηθή λν1 : Βάδνπκε ηίηιν  

Πξνηεηλφκελε εθαξκνγή: ε φια ηα καζήκαηα 
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ηξαηεγηθή λν2: Δπεθηείλνπκε ηελ ηζηνξία, πξνζζέηνληαο  θαξέ 

Πξνηεηλφκελε εθαξκνγή: ε φια ηα καζήκαηα 

 

ηξαηεγηθή λν3: Γεκηνπξγνχκε δηαιφγνπο θαη ιεδάληεο  

Πξνηεηλφκελε εθαξκνγή: Μάζεκα Γιψζζαο, Λνγνηερλίαο 

 

ηξαηεγηθή λν4:  Δξκελεία θφκηθ 

Πξνηεηλφκελε εθαξκνγή: Μάζεκα Λνγνηερλίαο, Έθζεζεο, Γιψζζαο 

 

ηξαηεγηθή λν5: πκπιεξψλνπκε ηα θαξέ πνπ ιείπνπλ  

Πξνηεηλφκελε εθαξκνγή: ε  φια ηα καζήκαηα  

 

ηξαηεγηθή λν6: Τηνζεηνχκε κηα ηζηνξία θφκηθ 

Πξνηεηλφκελε εθαξκνγή: Μάζεκα Ηζηνξίαο, Λνγνηερλίαο 

 

ηξαηεγηθή λν7:   Βαζκνινγνχκε ηα αζηεία θνκκάηηα ηνπ θφκηθ 

Πξνηεηλφκελε εθαξκνγή: Μάζεκα Πνιηηηζκνχ, Κνηλσληνινγίαο 
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ηξαηεγηθή λν8: Αληαιιάζνπκε θείκελα κε ζρφιηα πνπ αθνξνχλ αγαπεκέλα 

θφκηθο  

Πξνηεηλφκελε εθαξκνγή: Μάζεκα Γιψζζαο, Έθζεζεο 

 

ηξαηεγηθή λν9:  Υξήζε θφκηθο σο βάζε γηα ιεμηινγηθέο αζθήζεηο  

Πξνηεηλφκελε εθαξκνγή: Μάζεκα Γιψζζαο, Έθζεζεο, Ξέλσλ Γισζζψλ  

 

ηξαηεγηθή λν10: Γηεξεχλεζε ελφο επξένο θάζκαηνο ζεκάησλ ζε εθεκεξίδεο 

Πξνηεηλφκελε εθαξκνγή: Μάζεκα Γιψζζαο, Φπρνινγίαο, Κνηλσληνινγίαο 

 

ηξαηεγηθή λν11: Αλάιπζε editorial θαξηνχλ θαη ρξήζε ηνπο σο κνληέια γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηα δηθά ηνπο ζε πξνζσπηθά, ζρνιηθά, θνηλσληθά ζέκαηα.  

 

ηξαηεγηθή λν12: Έξεπλα θνηλσληθψλ ζεκάησλ κε ηε ρξήζε βηβιίσλ θφκηθο 

δηαθνξεηηθψλ επνρψλ 

Πξνηεηλφκελε εθαξκνγή: Έθζεζε, Ηζηνξία, Λνγνηερλία, Κνηλσληνινγία, Ξέλεο 

Γιψζζεο 
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ηξαηεγηθή λν13: Παξάγνπκε θαη δεκνζηεχνπκε απζεληηθά θφκηθ ζηξηπ  

Πξνηεηλφκελε εθαξκνγή: ε  φια ηα καζήκαηα  

 

 

Παξαδείγκαηα γηα φιεο ηηο παξαπάλσ  ζηξαηεγηθέο αλαπηχρζεθαλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πιαηθφξκα ησλ Wikispace γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

  

 3.6 Ανάπηςξη λογιζμικού 

 

ηελ επνρή καο νη αλαπηπζζφκελεο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο αιιάδνπλ ην ηνπίν 

ηεο αλζξψπηλεο αιιειεπίδξαζεο θαη δεκηνπξγνχλ λέα πεδία επηθνηλσλίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Οινέλα πην θηιηθέο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

θαη ηνπο καζεηέο εθαξκνγέο ηνπ Γηαδηθηχνπ εληζρχνπλ ηελ Τπνζηεξηδφκελε απφ 

Τπνινγηζηέο πλεξγαηηθή Μάζεζε (Computer Supported Collaborative 

Learning-CSCL) κέζσ ηεο νπνίαο εθκεδελίδνληαη πξαθηηθά νη απνζηάζεηο θαη νη 

ρξνληθέο δπζρέξεηεο ζηελ αλζξψπηλε επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία. Χο 

απνηέιεζκα είλαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθψλ θνηλνηήησλ κάζεζεο, 

πνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ απφ δηαθνξεηηθά καζεζηαθά-εθπαηδεπηηθά 

πεξηβάιινληα. Σα πεξηβάιινληα απηά ζηεξίδνληαη ζηελ εκπηζηνζχλε, ζηελ 

αιιειεπίδξαζε, ζηε ζπλεξγαζία θαη ηε κάζεζε (Αβνχξεο,  Κφκεο, 2003, 

Αβνχξεο, Καξαγηαλλίδεο, Κφκεο, 2007). 
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 3.6.1 Σεσνολογικά επγαλεία ζε Wiki Πεπιβάλλονηα 

 

 Σα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη γεληθφηεξα νη εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ησλ ΣΠΔ 

γίλεηαη απφπεηξα λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ κε βάζε ηηο ζρεδηαζηηθέο ηνπο επηινγέο, 

νη νπνίεο «επλννχλ» ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. Μηα πξφηαζε 

γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο 

είλαη ε αθφινπζε (ΟΔΠΔΚ, πξνζπ. 20/09/11.): 

1. πζηήκαηα θαζνδεγνχκελεο αλαθάιπςεο. Απηά είλαη θαηά θαλφλα ζπζηήκαηα 

εμάζθεζεο θαη πξαθηηθήο (drill and practice) θαη ζπζηήκαηα θαζνδήγεζεο 

tutorials) ή επίιπζεο πξνβιεκάησλ.  

2. Πεξηβάιινληα κάζεζεο κέζσ θαζνδεγνχκελεο αλαθάιπςεο θαη δηεξεχλεζεο 

(discovery and exploratory learning), θαηά θαλφλα ζπζηήκαηα αλνηθηνχ ηχπνπ 

(open- ended). 

3. Πεξηβάιινληα έθθξαζεο θαη αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο, επηθνηλσλίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο, θαηά θαλφλα ινγηζκηθφ γεληθήο ρξήζεο θαη εθαξκνγέο ηνπ 

Γηαδηθηχνπ. 

Έλαο ζπλδπαζκφο ησλ ινγηζκηθψλ ηεο δεχηεξεο θαη ηξίηεο θαηεγνξίαο ηθαλνπνηεί 

ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαζψο ηέηνηνπ είδνπο εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά  

αλαπηχζζνληαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο επνηθνδνκεηηθήο ζεσξίαο επλνψληαο 

δηδαθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ δελ είλαη γξακκηθέο ή πξνθαζνξηζκέλεο.  

Σέηνηα πεξηβάιινληα είλαη ηα πεξηβάιινληα Wikis (Wikispaces) ε νλνκαζία ησλ 

νπνίσλ πξνέξρεηαη απφ ηε ραβαλέδηθε ιέμε «wiki» πνπ ζεκαίλεη γξήγνξνο. Σα 
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Wikis είλαη αλνηθηνχ ηχπνπ πιαηθφξκεο κε δηαζπλδεδεκέλεο ηζηνζειίδεο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε. Οη  Leuf θαη Cunningham (2001) νξίδνπλ 

ηα Wikis σο «κηα επέιηθηε θαη επεθηάζηκε ζπιινγή δηαζπλδεδεκέλσλ 

ηζηνζειίδσλ πνπ δεκηνπξγνχλ  έλα ζχζηεκα- βάζε δεδνκέλσλ, γηα ηελ 

απνζήθεπζε θαη ηελ ηξνπνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζε έλα θπιινκεηξεηή, φπνπ θάζε 

ζειίδα είλαη εχθνια επεμεξγάζηκε απφ νπνηνδήπνηε ρξήζηε». Σα Wikis 

απνδεδεηγκέλα παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε ζπκπιήξσζε θαη 

επέθηαζε ησλ δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ  (Μπαιαθνχηεο, αξαγηψηεο, 2011) 

Σν πξψην wiki, πνπ αλέβεθε ζην Γηαδίθηπν ην 1995 απφ ηελ νκάδα δεκηνπξγίαο 

πξνηχπσλ ηνπ Πφξηιαλη ( Raman,  Ryan, Olfman, 2005) επέηξεπε ζηνπο ρξήζηεο 

λα δεκηνπξγνχλ, λα επεμεξγάδνληαη θαη λα νξγαλψλνπλ πεξηερφκελν ζε 

κνξθή ηζηνζειίδσλ (Wagner, 2004). Ζ Wagner (2004) πεξηγξάθεη ηηο παξαθάησ 

έληεθα αξρέο πνπ δηέπνπλ ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο Wiki.  

 

1) Απλόηηηα, δειαδή εάλ κηα ζειίδα είλαη αλνινθιήξσηε ή κε επαξθψο 

νξγαλσκέλε, έλαο νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο κπνξεί λα γξάςεη ζε απηήλ. 

 

2) Αλνηθηνχ ηχπνπ.  

 

3) Σηοισειώδερ, δειαδή νη ζειίδεο ηνπ κπνξεί λα επηθαινχληαη 

άιιεο ζειίδεο,  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζειίδσλ πνπ δελ 

έρνπλ γξαθηεί αθφκε. 
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4) Οπγανικόηηηα, δειαδή ε δνκή θαη ην πεξηερφκελν  ηεο ηζηνζειίδαο κπνξεί 

λα επεμεξγαζηεί θαη λα εμειηρζεί. 

 

5) Κοζμικόηηηα, δειαδή έλαο κηθξφο αξηζκφο θεηκέλσλ παξέρεη πξφζβαζε ζε 

πην ρξήζηκεο ζειίδεο. 

 

6) Οικοςμενικόηηηα, δειαδή ν κεραληζκφο ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηεο 

νξγάλσζεο είλαη  ίδηνο κε απηφλ ηεο πξνζζήθεο θεηκέλνπ, έηζη ψζηε θάζε 

ρξήζηεο λα κπνξεί λα θάλεη θαη επεμεξγαζία θαη νξγάλσζε ζηα 

πεξηερφκελα ηεο. 

 

7) Έκδηλο πεπιεσόμενο, δειαδή ε κνξθνπνηεκέλε έμνδνο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ππνδεηθλχεη θαη ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα λα ηελ αλαπαξαγάγεη (γηα 

παξάδεηγκα, ε ζέζε ηεο ζειίδαο). 

 

8) Ενοποίηζη, δειαδή ε νλνκαηνινγία ησλ ηζηνζειίδσλ δελ απαηηεί θακία 

πξνζζήθε επεμήγεζεο. 

 

9) Ακπίβεια, δειαδή νη ηζηνζειίδεο πξέπεη λα έρνπλ ζαθή ηίηιν έηζη ψζηε λα 

απνθεχγνληαη νη θξαζηηθέο ζπγθξνχζεηο. 

 

10)  Ανεκηικόηηηα, αθφκε θαη εάλ ε αλεπηζχκεηε ζπκπεξηθνξά 

δεκηνπξγεί  ιαλζαζκέλα κελχκαηα. 
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11) Παπαηηπηηικόηηηα, δειαδή  νη δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα 

παξαθνινπζνχληαη θαη λα επαλεμεηάδνληαη απφ νπνηαδήπνηε 

επηζθέπηεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ. 

  

Καηά ηνπο Leuf θαη Cunningham (2001) ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

Wikis είλαη: 

  

o Σα Wikis κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ απφ νπνηνλδήπνηε θπιινκεηξεηή 

(browser ) ηνπ δηαδηθηχνπ. 

 

o Ζ ηερλνινγία ησλ Wikis δηέπεηαη απφ ην πξσηφθνιιν HTTP 

πνπ θαζνξίδεη ηελ επηθνηλσλίαο πειάηε- δηαθνκηζηή (client- server).  

 

o Σα Wikis είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ θαη ζε αηηήκαηα δεδνκέλσλ 

(GET) θαη ζηελ ππνβνιή ηνπο (POST). 

 

Απφ άπνςε ιεηηνπξγηθφηεηαο ηα wikis έρνπλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά 

(Raman, Ryan, Olfman, 2005): 

 

o Κάζε κέινο κηαο θνηλφηεηαο wiki κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ηηο ζειίδεο ζην 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο. 
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o  Ζ επεμεξγαζία ησλ ηζηνζειίδσλ wiki δελ απαηηεί πξφζζεηεο 

ιεηηνπξγίεο ζην πξφγξακκα πεξηήγεζεο ζην δηαδίθηπν. 

 

o Σα κέιε κηαο θνηλφηεηαο wiki κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ θαη λα 

αλαπηχμνπλ έλα ζπκκεηνρηθφ πεξηβάιινλ κε ηε δεκηνπξγία πνιιψλ 

δηαζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ ηζηνζειίδσλ wiki.  

 

o Ζ δηαζχλδεζε ησλ ηζηνζειίδσλ wiki είλαη απιή. 

 

o Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ελεκεξψλνπλ ζπλεξγαηηθά ηηο ζειίδεο wiki, κε 

απνηέιεζκα λα αιιάδεη ζπλερψο ε θχζε ηεο ηζηνζειίδαο. 

πλνςίδνληαο, ηα wikis κπνξνχλ λα ελζαξξχλνπλ ηε δεκηνπξγία, ηελ 

αληαιιαγή θαη ηε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε 

(Leuf and Cunningham, 2001. Wagner, 2004) αθνχ επηηξέπνπλ ηε 

δεκηνπξγηθή έθθξαζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ ζε ζπκκεηνρηθά  

αλαθαιππηηθά πιαίζηα. 

ηελ Δηθφλα 3.2 βιέπνπκε ηελ αξρηθή ζειίδα ηεο πιαηθφξκαο 

απηνεπηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πινπνηεκέλε ζε Wiki πεξηβάιινλ. Ζ 

δηεχζπλζε ηεο πιαηθφξκαο είλαη lessonsviacomics.wikispaces.com. 
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Δηθφλα 3.2 Αξρηθή ειίδα Πιαηθφξκαο Απηνεπηκφξθσζεο 

 

  3.6.2 Ηλεκηπονικά βιβλία (e-books) 

 

Μέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ αλαπηχρζεθε ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ 

βηβιίνπ. Έλα ειεθηξνληθφ βηβιίν (e-book) είλαη έλα βηβιίν ζε ςεθηαθή 

κνξθή, πνπ απνηειείηαη απφ θείκελν, εηθφλεο, ή θαη ηα δχν, ην νπνίν 

παξάγεηαη, εθδίδεηαη θαη δηαβάδεηαη κέζα απφ ππνινγηζηέο ή άιιεο 

ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο  (Gardiner, Eileen, Musto, 2010).  

ηηο κέξεο καο ηα ειεθηξνληθά βηβιία έρνπλ θαηαθηήζεη ηελ αγνξά 

πξνηείλνληαο έλα λέν ηξφπν δηαβάζκαηνο ζην αλαγλσζηηθφ θνηλφ κέζσ 

πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ, θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη εηδηθψλ ζπζθεπψλ 

ειεθηξνληθήο αλάγλσζεο (e-book Readers). Σν 1971, φηαλ ν Michael Hart 

μεθηλάεη ην Project Gutenberg θαη ςεθηνπνηψληαο ηε "Γηαθήξπμε ηεο 

Αλεμαξηεζίαο" ησλ ΖΠΑ δεκηνπξγεί ην πξψην, ζχληνκν ειεθηξνληθφ βηβιίν 

http://en.wikipedia.org/wiki/E-book#cite_note-0
http://elektronikosanagnostis.blogspot.com/2010/09/project-gutenberg.html
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(Ζιεθηξνληθφο Αλαγλψζηεο, πξνζπ. 15/09/11). Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ 

αλαπηχρζεθαλ ζπλερψο θαιχηεξα κνληέια ππνζηεξηδφκελα απφ ην 

θαηάιιειν πιηθφ. Έηζη νη ρξήζηεο πέξαζαλ απφ ηελ αγνξά απιψλ cds ζηελ 

αγνξά ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ κέζα ζηνλ ςεθηθφ θφζκν. ηελ αγγιφθσλε 

wikipedia ππάξρεη αλαιπηηθά ε ηζηνξία ησλ e-books 

(http://en.wikipedia.org/wiki/E-book, πξνζπ. 15/09/11). Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη ην Amazon είλαη ην κεγαιχηεξν ειεθηξνληθφ βηβιηνπσιείν θαη ηα 

κνληέια Amazon Kindle and Sony's PRS-500  είλαη νη θπξίαξρνη 

ειεθηξνληθνί αλαγλψζηεο ζηελ αγνξά 

(http://www.digitimes.com/news/a20100426VL204.html/, πξνζπ. 20/08/11)  

Πιένλ ηα e-books δηαλέκνληαη παγθνζκίσο αμηψλνληαο λα ελεκεξψζνπλ, 

δηαζθεδάζνπλ θαη εθπαηδεχζνπλ ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ. 

Οη  Looney θαη  Sheeha (2001) ζεκεηψλνπλ φηη ηα ειεθηξνληθά βηβιία έρνπλ 

ζπλήζσο απνθιεηζηηθνχο αλαγλψζηεο θαη αλαιχνπλ ηξία βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Απηά είλαη ην πεξηερφκελν, ε πξνζβαζηκφηεηα θαη ε 

επαλαγλσζηκφηεηα. Γη‟ απηνχο ε πνηφηεηα θαη πνζφηεηα  ηνπ ειεθηξνληθνχ 

πεξηερνκέλνπ απνηεινχλ θξίζηκν παξάγνληα ηεο επηηπρίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

βηβιίνπ. ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ε αλάπηπμε ηνπ πεξηερνκέλνπ πξνέξρεηαη 

απφ εθπαηδεπηηθνχο- ζπγγξαθείο (Bush, 1945) θαη απφ αλεμάξηεηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ( Daniel, 2000). Δπίζεο, ε πξνζβαζηκφηεηα ζε ςεθηαθέο 

ζεκεηψζεηο, βηβιία θαη ςεθηαθφ πιηθφ γεληθφηεξα πξέπεη λα γίλεηαη ηφζν 

εχθνια φζν αλ αγφξαδε θαλείο ην έληππν πιηθφ απφ έλα ζπκβαηηθφ 

βηβιηνπσιείν ή αλ βξηζθφηαλ ζε κηα βηβιηνζήθε. Ζ αζθάιεηα 

ηεο θξππηνγξάθεζεο πξέπεη λα είλαη απνηειεζκαηηθή αιιά αφξαηε ζην 

http://elektronikosanagnostis.blogspot.com/2011/03/istoria-tou-elektronikou-bibliou-ebook.html
http://en.wikipedia.org/wiki/E-book
http://en.wikipedia.org/wiki/Amazon.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_Kindle
http://en.wikipedia.org/wiki/Sony
http://en.wikipedia.org/wiki/PRS-500
http://www.digitimes.com/news/a20100426VL204.html/
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ρξήζηε θαη ε δηαδηθαζία απφθηεζεο ελφο ειεθηξνληθνχ βηβιίνπ φζν ην 

δπλαηφλ απινχζηεξε, γξήγνξε θαη ειθπζηηθή. Σέινο, ε εκπεηξία κηαο 

επράξηζηεο αλάγλσζεο βαζίδεηαη ζηελ ηερλνινγία αλάγλσζεο θαη ην 

ινγηζκηθφ ηνπ ειεθηξνληθνχ αλαγλψζηε θαζηζηψληαο ην βάξνο, ην 

κέγεζνο, θαη γεληθά ηελ αηζζεηηθή ηεο ζπζθεπήο θξίζηκα δεηήκαηα. 

ηελ εηθφλα 3.3 θαίλεηαη κηα ζειίδα απφ ην πινπνηεκέλν ειεθηξνληθφ βηβιίν 

πνπ  ζα κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη ζε ρψξν θαη ρξφλν πνπ 

απηνί επηζπκνχλ κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Wiki. 

 

 

Δηθφλα 3.3. Τινπνίεζε ειεθηξνληθνχ βηβιίνπ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 

Σν πξντφλ ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο αμηνινγήζεθε απφ 

εθπαηδεπηηθνχο ησλ ηδησηηθψλ εθπαηδεπηεξίσλ Β. Καξγάθνπ θαη ηνπ 1νπ 

Γπκλαζίνπ Μεηακφξθσζεο Αηηηθήο. Πην ζπγθεθξηκέλα αμηνινγήζεθε ε ρξήζε 

ηνπ Wiki γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθκάζεζε ρξήζεο εθπαηδεπηηθψλ θφκηθο απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ είλαη ήδε ρξήζηεο δηαδηθηπαθψλ 

εθαξκνγψλ, ζπκπιήξσζαλ έλα ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην θαη ε 

αλαηξνθνδφηεζε έδεημε φηη αμηνιφγεζαλ ζεηηθά ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο γηα 

ηελ επηκφξθσζή ηνπο ζρεηηθά κε ηα εθπαηδεπηηθά θφκηθο δείρλνληαο ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα ηε δπλαηφηεηα ηεο εμ απνζηάζεσο ζπλεξγαζίαο αιιά θαη 

αλεζπρία ζρεηηθά κε ηε ρξεζηηθφηεηα θαη ηε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ηνπ 

πιηθνχ άιισλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

 

4.1 κοπόρ αξιολόγηζηρ 

 

Με ην δνζέλ εξσηεκαηνιφγην επηδηψρζεθε λα θαηαζθεπαζηνχλ αλαπαξαζηάζεηο 

ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο απφ ηε «κειέηε ζε βάζνο ησλ πεξηπηψζεσλ»,  

επηθεληξψλνληαο ζηε ζεκαζία πνπ έρεη ε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηελ εχξεζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηα θφκηθο. Πην 
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ζπγθεθξηκέλα ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη λα εμαρζνχλ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε  ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ρξήζε ηεο 

πιαηθφξκαο, ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο ρξήζεο ηεο γηα ηελ αλαδήηεζε ζρεηηθνχ 

κε ηα θφκηθο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ηελ εθκάζεζε δεκηνπξγίαο εθπαηδεπηηθψλ 

θφκηθο. 

 

4.2 Μεθοδολογία αξιολόγηζηρ 

 

ηελ αμηνιφγεζε πήξαλ κέξνο είθνζη εθπαηδεπηηθνί δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο νη νπνίνη ήζειαλ λα εληάμνπλ ηα 

εθπαηδεπηηθά θφκηθο ζην κάζεκά ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί απηνί έρνπλ 

μαλαρξεζηκνπνηήζεη δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο ηφζν ζηε ζρνιηθή ηνπο 

θαζεκεξηλφηεηα φζν θαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή. Σέηνηεο εθαξκνγέο είλαη 

δηάθνξνη εθπαηδεπηηθνί ηζηφηνπνη θαη θφξνπκ, θαζψο θαη θνηλσληθά δίθηπα φπσο 

ην Facebook. Γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζηε ζπληξηπηηθή 

ηνπο πιεηνςεθία ζπλέιεγαλ ζηνηρεία απφ ην Γηαδίθηπν θαη θάπνηα θφξνπκ.  

Οη εθπαηδεπηηθνί θιήζεθαλ πξηλ πινεγεζνχλ ζην Wiki λα αλαδεηήζνπλ θαη λα 

δηαβάζνπλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ θφκηθο ζην δηδαθηηθφ 

ηνπο αληηθείκελν απφ δηάθνξεο πεγέο ζην Γηαδίθηπν ( πρ. απφ γλσζηνχο ζε 

απηνχο εθπαηδεπηηθνχο ηζηφηνπνπο, θφξνπκ θιπ). Καηφπηλ θιήζεθαλ λα 

επηζθεθηνχλ ηελ πιαηθφξκα, λα δηαβάζνπλ ηα πεξηερφκελα ηεο θαη λα 

αλαδεηήζνπλ εθεί εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ηα καζήκαηά ηνπο. 
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4.3 Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ 

 

Απφ ηνπο 28 εθπαηδεπηηθνχο πνπ εξσηήζεθαλ εάλ ζα ηνπο ελδηέθεξε λα δηδάμνπλ 

ην κάζεκά ηνπο κε ηελ ηερληθή ησλ θφκηθο νη 20 απάληεζαλ ζεηηθά (πνζνζηφ  

71%). Απφ απηνχο ην 85% είλαη γπλαίθεο. 

Πνζνηηθά απνηειέζκαηα εμήρζεζαλ απφ εξσηήζεηο φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί έπξεπε 

λα απαληήζνπλ κε Ναη ή Όρη. ηνλ πίλαθα 4.1 εκθαλίδνληαη νη γεληθέο ηάζεηο ζε 

ζρέζε κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο πνπ εμήρζεζαλ απφ ην εξσηεκαηνιφγην. Έλα 

πξψην ζπκπέξαζκα είλαη φηη 80% ησλ εξσηεζέλησλ βξήθε εχθνιν λα πξνζζέηεη 

πιηθφ, γεγνλφο πνπ είλαη αξθεηά ζεκαληηθφ γηα ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Βέβαηα 45% ησλ 

εξσηεζέλησλ έλησζε ελνριεκέλν απφ ην γεγνλφο φηη θάπνηνη ρξήζηεο κπνξνχλ λα 

αιιάδνπλ φηη πξνεγνχκελνη ρξήζηεο έρνπλ γξάςεη εγείξνληαο δεηήκαηα ζρεηηθά 

κε ηηο άδεηεο ησλ ρξεζηψλ γηα ηελ πξνζζήθε πεξηερνκέλνπ. Μηα επηπιένλ 

παξαηήξεζε είλαη φηη ην 95% δήισζε φηη απφιαπζε ηελ πινήγεζε ζηελ 

πιαηθφξκα, ην 85% βξήθε ρξήζηκν ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. ρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πιηθνχ ζηελ πξάμε ην 90% δήισζε φηη ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζην 

κέιινλ ηελ πιαηθφξκα γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα εθπαηδεπηηθά θφκηθο. Καλέλαο 

εξσηεζέλ δελ απάληεζε φηη δε βξήθε ελδηαθέξνλ ζηα πεξηερφκελα ηεο 

πιαηθφξκαο θαη ζηακάηεζε ηελ πινήγεζε. Δπηπξνζζέησο, παξαηεξήζεθε φηη 

κφλν ην 15% πξνηηκάεη λα βξίζθεη ζρεηηθφ κε ηα θφκηθο πιηθφ ζε άιινπο 

δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο. 
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Πίλαθαο 4.1  Πνζνηηθά απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο 

 Πνζνζηφ επί 

ηνπ ζπλφινπ 

Νηψζαηε ελνριεκέλνη φηαλ θάπνηνη ρξήζηεο άιιαδαλ απηφ πνπ είρε 

πξνεγνπκέλσο γξαθηεί. 

45% 

Βξήθαηε εχθνιν ην λα πξνζζέηεηε πεξηερφκελν. 80% 

Βξήθαηε δχζθνιν ην λα πξνζζέηεηε πεξηερφκελν. 20% 

Απνιαχζαηε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο. 95% 

Σα Wikis είλαη θαιή ηδέα αιιά ε ρξήζε ηνπο δχζθνιε. 25% 

αο θάλεθε ρξήζηκν ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. 85% 

Γηαβάζαηε επηιερηεθά ηα πεξηερφκελα ηεο πιαηθφξκαο κε βάζε ηηο 

αλάγθεο ζαο. 

65% 

Γε βξήθαηε ελδηαθέξνλ ζηα πεξηερφκελα ηεο πιαηθφξκαο θαη δελ 

ζπλερίζαηε ηελ πινήγεζε. 

0% 

Πξνηηκάηε λα βξίζθεηε πιηθφ γηα ηα θφκηθο ζε άιινπο δηαδηθηπαθνχο 

ηφπνπο , πρ θφξνπκ. 

15% 

Θα ρξεζηκνπνηήζεηε ζην κέιινλ ηελ πιαηθφξκα γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε 

ηα εθπαηδεπηηθά θφκηθο. 

90% 
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Σα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηηο παξακέηξνπο α) επθνιία εχξεζεο πιηθνχ, β) 

επθνιία πινήγεζεο θαη γ) πξφζεζε ζπλεξγαζίαο κέζσ ηεο πιαηθφξκαο θαίλνληαη 

ζην γξάθεκα 4.1 παξαπάλσ.  χκθσλα κε ηα ζηνηρεία απηά ε πινήγεζε ζεσξείηε 

εχθνιε, ε εχξεζε πιηθνχ θξίλεηαη κέηξηα θαη ππάξρεη πάξα πνιχ κεγάιε πξφζεζε 

ζπλεξγαζίαο απφ ηε κεξηά ησλ εξσηεζέλησλ. 

Πνηνηηθά δεδνκέλα εμήρζεζαλ απφ ην εξσηεκαηνιφγην κέζα απφ ηελ αλνηθηνχ 

ηχπνπ εξσηήζε : «Γξάςηε έλα ζχληνκν ζρφιην ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ Wiki». 

Οη απαληήζεηο επηθεληξψζεθαλ θπξίσο ζηε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο εμ 

απνζηάζεσο κε άιινπο ζπλαδέιθνπο θαη ηελ παξνρή έηνηκνπ πιηθνχ, 

εθπαηδεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη παξαδεηγκάησλ απφ ηελ πιαηθφξκα.  

ρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο ελδεηθηηθά είλαη ηα ζρφιηα: «Δίλαη πνιχ 

ρξήζηκν λα ζπλεξγαδφκαζηε φπνηε κπνξνχκε θαη έρνπκε ρξφλν απφ ην ζπίηη» θαη 

«Δίκαζηε εμνηθησκέλνη πηά κε εθαξκνγέο discussion θαη ζα σθεινχζε λα ην 

ρξεζηκνπνηνχκε γηα θάηη δεκηνπξγηθφ». Αξλεηηθά ζρφιηα ζρεηίδνληαη κε ηε 

δπλαηφηεηα αιιαγήο ησλ πεξηερνκέλσλ απφ θαθφβνπινπο ρξήζηεο. «Γε κνπ 

αξέζεη ε ηδέα λα ζβήλνπλ άιινη απηά πνπ έρσ γξάςεη. Γε γίλεηαη λα θιεηδσζνχλ 

ηα πεξηερφκελα;» είλαη έλα ζρεηηθφ ζρφιην απφ πνιινχο ρξήζηεο. ε απηφ ην 

ζεκείν θαίλεηαη λα παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ν δηαρεηξεζηήο ηνπ Wiki ν νπνίνο ζα 

κπνξνχζε λα εγγπεζεί κηα πην εχξπζκε ιεηηνπξγία κέζα απφ ηελ επίβιεςε ησλ 

εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ νη νπνίνη κπνξνχλ λα πξνζζέηνπλ θαη λα αιιάδνπλ 

πεξηερφκελν φπνηε ζέινπλ.  

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ αλ θαη πξσηνγελέο θάλεθε λα αξέζεη ζηνπο εξσηεζέληεο 

πνπ ην ζρνιίαζαλ σο εμήο: « Δπηηέινπο βξίζθνπκε πιηθφ ζηα ειιεληθά», « Αλ 

ππάξρεη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηφηε κπνξψ λα ελζσκαηψζσ ηα θφκηθο ζην κάζεκα», 

«Γελ ήμεξα φηη ηα θφκηθο έρνπλ εθαξκνγή ζε φια ηα καζήκαηα». Δπίζεο απφ  

ζρφιηα ηνπ ηχπνπ « Θα ήηαλ πνιχ σξαίν λα πξνζηεζεί θη άιιν πιηθφ ζηελ 

πιαηθφξκα» θαη « Έςαμα ζην internet αιιά δε βξήθα πνιιά πξάγκαηα γηα ηα 

εθπαηδεπηηθά θφκηθο ζηα ειιεληθά» θαίλεηαη ε αλάγθε παξνρήο εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ ζηνπο  εθπαηδεπηηθνχο  γηα λα δηεπθνιπλζεί ην έξγν ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 

5.1 Διζαγυγή  

 

 Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, ε αμηνπνίεζε ησλ θφκηθο ζηελ εθπαίδεπζε 

αλαλεψλεη ην παξσρεκέλν νπινζηάζην ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη ζπκβάιιεη 

ζηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ. Ο 

ζπλδπαζκφο ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

θαίλεηαη πσο κπνξεί λα πξνζθέξεη πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο γηα ηε ζπλεξγαζία 

θαη απηνεπηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο 

ηνπ ςεθηαθνχ ζρνιείνπ.  

 

 

5.2 Αναζκόπηζη- ςμπεπάζμαηα  

 

ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ έληαμε πξσηφηππσλ θαη ηαπηφρξνλα παηδαγσγηθά 

απνηειεζκαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ ζηελ ζρνιηθή πξαθηηθή πξνηείλεηαη ε 

πινπνίεζε κηαο ζπλεξγαηηθήο πιαηθφξκαο γηα εθκάζεζε ηεο ρξήζεο θπξίσο ησλ 

ςεθηαθψλ - δηαδξαζηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ θφκηθο (web educational comics), ηα 

νπνία θεξδίδνπλ φιν θαη κεγαιχηεξν έδαθνο ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε. Μέζσ 

ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ θνξέσλ (Παλεπηζηήκην Πεηξαηά - 
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Δξγαζηήξην Πξνεγκέλσλ Σερλνινγηψλ Μάζεζεο θαη Πνιηηηζκνχ - CoSy-LLab, 

Δηαηξεία ITisART.Ltd, Δπξσπατθή Έλσζε), εμήρζε ην ζπκπέξαζκα φηη ηα 

ςεθηαθά θφκηθο κπνξνχλ κε ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο λα εληαρζνχλ νκαιά 

ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία σο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο θαη 

λα γίλνπλ έλα δσηηθήο ζεκαζίαο εξγαιείν ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα 

ηελ ελήιηθε δσή ηνπο.  

Ζ πιαηθφξκα απηνεπηκφξθσζεο πνπ πινπνηήζεθε κέζα απφ απηή ηελ εξγαζία, 

δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ ζρνιηθή 

θαζεκεξηλφηεηα θαη αμηνπνηεί ηηο κεζνδνινγίεο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ηεο 

εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί σο ζελαξηνγξάθνη, εηθνλνγξάθνη 

θαη αλαγλψζηεο ςεθηαθψλ θφµηθο ζα εμνηθεησζνχλ µε ηνπο ζεµαζηνδνηηθνχο 

ηξφπνπο άιισλ ζεκεησηηθψλ ζπζηεκάησλ πέξα ηνπ γισζζηθνχ θψδηθα, 

δηεπξχλνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο ζηελ θαηαλφεζε πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ, ζα 

αλαπηχμνπλ δπλαηφηεηεο ζρεδηαζµνχ θαη  παξαγσγήο αθεγεµαηηθνχ ιφγνπ µε 

ηελ αμηνπνίεζε πνηθίισλ ζεκεησηηθψλ θσδίθσλ θαη καζεζηαθψλ πφξσλ, ζα 

αζθεζνχλ ζηελ αλάπηπμε λνεηηθψλ (θξηηηθή ζθέςε, δεκηνπξγηθή θαληαζία, 

αλάιπζε, ζχλζεζε, νξγάλσζε θ.ιπ.), επηθνηλσληαθψλ -θνηλσληθψλ 

(ζπλεξγαηηθφηεηα, αιιειεπίδξαζε, απηελέξγεηα, ππεπζπλφηεηα) θαη 

µεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ (αλαζηνραζµφο, αμηνιφγεζε). Θα πξνρσξήζνπλ έηζη 

έλα βήκα παξαπέξα επαγγεικαηηθά, αλαλεψλνληαο ζπλερψο ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη αλαδεηθλχνλαο ηνλ πξσηεχνληα ξφιν ηεο γλψζεο σο 

βαζηθνχ ζπζηαηηθνχ ζηνηρείνπ ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο. 
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Ο αθαδεκατθφο θφζκνο νθείιεη λα ιάβεη ηα παξαπάλσ ππφςε, ψζηε λα 

πξνζθέξεη θάηη θαηλνηφκν ζηελ εθπαίδεπζε. Οη πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο πνπ 

πξνζθέξνπλ ηα θφκηθο ηα θαζηζηνχλ έλα ειθπζηηθφ εξγαιείν δηδαζθαιίαο, ην 

νπνίν κε ζσζηή ρξήζε κπνξεί λα εκπινπηίζεη ηε δηδαζθαιία ζρεδφλ φισλ ησλ 

καζεκάησλ. Αμίδεη  

δηεξεχλεζεο ινηπφλ ε παηδαγσγηθή αμηνπνίεζή ηνπο κέζα απφ ζπζηεκαηηθέο 

πηινηηθέο εθαξκνγέο ζε δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα.  

 

 

5.3 Πποηάζειρ για πεπαιηέπυ μελέηη  

 

Ζ πινπνηεκέλε πιαηθφξκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί κηα δνθηκαζηηθή 

εθαξκνγή ζπλεξγαηηθήο θαη εμ απνζηάζεσο πιαηθφξκαο εθκάζεζεο ρξήζεο ησλ 

θφκηθο απφ εθπαηδεπηηθνχο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Πξνηείλεηαη ινηπφλ ν δηαρσξηζκφο   ηεο ρξήζεο ηεο πιαηθφξκαο 

απφ ηηο δχν απηέο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο έηζη ψζηε λα εξεπλεζνχλ αλαιπηηθφηεξα 

νη αλάγθεο ησλ δαζθάισλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε κηα κειινληηθή εξγαζία. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν ζα κπνξέζεη λα νξγαλσζεί θαιχηεξα ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηεο 

πιαηθφξκαο αλά βαζκίδα θαη αλά κάζεκα θαη λα αμηνινγεζεί ζε βάζνο ε ρξήζε 

ηνπ Wiki σο εξγαιείν επηκφξθσζεο. 

Δπίζεο, πξνηείλεηαη ε αμηνιφγεζε ζε κεγαιχηεξν δείγκα εθπαηδεπηηθψλ θαη ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ αλά εηδηθφηεηα, θαζψο θάζε θιάδνο έρεη 
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ηδηαίηεξεο αλάγθεο αλάινγα κε ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο θαη ην κάζεκα πνπ 

αμηψλεηαη λα δηδαρζεί κε ηε ρξήζε ησλ θφκηθο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 
Πίλαθαο 2.13: Δθπαηδεπηηθά θφκηθο πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηελ 

εθπαίδεπζε 

Link Μάζεκα Γεκηνπξγίεο Παξνρή 

http://www.lts

cotland.org.uk/

literacy/findres

ources/graphic

novels/section/

intro.asp  

Γιψζζα 

Σέρλε 

Γηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο κε ηελ ρξήζε θφκηθ,  απφ 

ηνλ ζθηηζνγξάθν Mel Gibson 

 

Πεξηιακβάλεη ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ δεκηνπξγία 

θαη ηελ ρξήζε θφκηθ θαη ζην δεχηεξν ζθέινο 

ζρεδηαζκφ θφκηθ απφ καζεηέο.  

 

Γσξεάλ 

δηάζεζε 

online 

http://www.cla

ssicalcomics.c

om/education/i

ndex.html/ 

 

Γιψζζα 

Ξέλεο 

Γιψζζεο 

Eθπαηδεπηηθά θφκηθ απφ ηνλ βξεηαληθφ εθδνηηθφ 

νίθν Classical Comics, βαζηζκέλα ζηα έξγα ηνπ 

αίμπεξ θαη άιια θιαζζηθά κπζηζηνξήκαηα. 

 

Σξεηο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηνπ θάζε comic book ζε 

πξσηφηππν θείκελν, θαζεκεξηλά αγγιηθά θαη 

ζχληνκν θείκελν.  

 

Γσξεάλ 

ζπλνδεπηηθ

φ πιηθφ 

Αγνξά 

κέζσ 

amazon 

http://www.val

eurscommunes

.org/home.php  

Γιψζζα 

Έθζεζε 

Ξέλεο 

γιψζζεο 

Κνηλσληνιν

γία 

 

Γεκηνπξγία  6 θφκηθ, κεηαθξαζκέλσλ ζε 3 γιψζζεο 

(Ηηαιηθά, Γαιιηθά, Ηζπαληθά) ζηα πιαίζηα 

πξνγξάκκαηνο ηεο Δ.Δ. γηα ηνπο αθξηθαλνχο 

κεηαλάζηεο. 

ηφρνο ε θαηαλφεζε ησλ θνηλψλ αμηψλ κεηαμχ ησλ 

αλζξψπσλ θαη ησλ ζξεζθεηψλ. 

Οnline 

δείγκα/ 

βνεζεηηθφ 

πιηθφ 

δσξεάλ  

Αγνξά κε 

αληηθαηαβν

ιή 

http://www.ltscotland.org.uk/literacy/findresources/graphicnovels/section/intro.asp
http://www.ltscotland.org.uk/literacy/findresources/graphicnovels/section/intro.asp
http://www.ltscotland.org.uk/literacy/findresources/graphicnovels/section/intro.asp
http://www.ltscotland.org.uk/literacy/findresources/graphicnovels/section/intro.asp
http://www.ltscotland.org.uk/literacy/findresources/graphicnovels/section/intro.asp
http://www.ltscotland.org.uk/literacy/findresources/graphicnovels/section/intro.asp
http://www.classicalcomics.com/education/index.html/
http://www.classicalcomics.com/education/index.html/
http://www.classicalcomics.com/education/index.html/
http://www.classicalcomics.com/education/index.html/
http://www.valeurscommunes.org/home.php
http://www.valeurscommunes.org/home.php
http://www.valeurscommunes.org/home.php
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http://www.an

nefrank.org/co

ntent.asp?PID

=775&LID=2/ 

 

http://www.an

nefrank.org/en

/Worldwide/E

ducation/A-

Family-Secret/  

Ηζηνξία 

Δθπαηδεπηηθά comic book γηα ηνλ Γεχηεξν 

Παγθφζκην, απφ ην ίδξπκα Anne Frank/ 

Απεπζχλνληαη ζε παηδηά ειηθίαο 13-16 εηψλ 

The Search (comic book κε ζέκα ην Οινθαχησκα) 

πλνδεπηηθφ πιηθφ γηα εθπαηδεπηηθνχο 

κεηαθξαζκέλν ζε Οιιαλδηθά θαη Γεξκαληθά 

 

A Family Secret (comic book γηα ηνλ Γεχηεξν 

Παγθφζκην Πφιεκν) πλνδεπηηθφ πιηθφ γηα 

εθπαηδεπηηθνχο κφλν ζηα Οιιαλδηθά 

 

 

Aγνξά 

κέζσ 

ίληεξλεη 

http://www.rea

dwritethink.or

g/  

Λνγνηερλία 

Πιεξνθνξη

θή 

Παξαγσγήο 

θφκηθ 

ρέδηα καζεκάησλ βαζηζκέλα ζε θφκηθ, απφ ηελ 

Γηεζλή Έλσζε Αλάγλσζεο θαη ηελ Έλσζε 

Καζεγεηψλ Αγγιηθήο Γιψζζαο  

Παξνρή ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ, αζθήζεσλ θαη 

αλάιπζε καζεκάησλ 

Γσξεάλ 

δηάζεζε 

online 

http://www.gra

mmarmancomi

c.com  

Γιψζζα 

Δθπαηδεπηηθά θφκηθ ζηξηπ, δεκηνπξγία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ Brian Boyd ζηελ αγγιηθή γιψζζα 

 

Πξσηαγσληζηήο ν Grammarman, έλαο ήξσαο πνπ 

παιεχεη κε ηα ιάζε ηεο γξακκαηηθήο θαη ηεο 

νξζνγξαθίαο.  Μαδί ηνπ νη θίινη ηνπ ν Αιθαβήηαο 

θαη ην πληαθηηθφ. 

Γσξεάλ 

ρξήζε κεηά 

απφ άδεηα 

ηνπ 

δεκηνπξγνχ 

Γείγκα 

δσξεάλ 

online 

http://www.hu

mblecomics.co

m/comicsedu/i

ndex.html/.  

Άιγεβξα Πιεξνθνξίεο γηα ηελ ρξήζε ησλ θφκηθ ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη δηαδξαζηηθέο αζθήζεηο online κε 

ζέκα ηελ Άιγεβξα 

 

Μέξνο ηεο δηδαθηνξηθήο εξγαζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

Gene Yang 

Γσξεάλ 

δηάζεζε 

online 

http://www.annefrank.org/content.asp?PID=775&LID=2/
http://www.annefrank.org/content.asp?PID=775&LID=2/
http://www.annefrank.org/content.asp?PID=775&LID=2/
http://www.annefrank.org/content.asp?PID=775&LID=2/
http://www.annefrank.org/en/Worldwide/Education/A-Family-Secret/
http://www.annefrank.org/en/Worldwide/Education/A-Family-Secret/
http://www.annefrank.org/en/Worldwide/Education/A-Family-Secret/
http://www.annefrank.org/en/Worldwide/Education/A-Family-Secret/
http://www.annefrank.org/en/Worldwide/Education/A-Family-Secret/
http://www.readwritethink.org/
http://www.readwritethink.org/
http://www.readwritethink.org/
http://www.grammarmancomic.com/
http://www.grammarmancomic.com/
http://www.grammarmancomic.com/
http://www.humblecomics.com/comicsedu/index.html/
http://www.humblecomics.com/comicsedu/index.html/
http://www.humblecomics.com/comicsedu/index.html/
http://www.humblecomics.com/comicsedu/index.html/
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http://www.kid

sknowit.com/e

ducational-

comics/index.p

hp  

Γηα δηάθνξα 

καζήκαηα, 

αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο 

ηνπ 

εθπαηδεπηηθ

νχ 

Ηζηνζειίδα κε δσξεάλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα 

εθπαηδεπηηθνχο 

 

Απεπζχλεηαη ζε παηδηά πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  

Ζ ηζηνζειίδα πεξηέρεη έλα microsite γηα θάζε κάζεκα 

κε online ζεκαηηθά παηρλίδηα, ηξαγνχδηα, online 

βηβιίν πιεξνθνξηψλ θνθ.. 

Γσξεάλ 

δηάζεζε 

online 

http://store.mat

h.com/Books-

4375-

Comic_Strips.

html  

Μαζεκαηηθ

ά  

Φπζηθέο 

επηζηήκεο 

Γηαδηθηπαθφ βηβιηνπσιείν κε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα 

καζεκαηηθά θαη βηβιία θπζηθψλ επηζηήκσλ.  

Πψιεζε λέσλ θαη κεηαρεηξηζκέλσλ ηεπρψλ  

Αγνξά 

online 

http://nostarch.

com/releases/

manga_all.htm

l  

Μαζεκαηηθ

ά 

Φπζηθέο 

επηζηήκεο 

(Φπζηθή, 

Βηνινγία) 

Comic book κε εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν ζηα νπνία 

πξσηαγσληζηνχλ ηα  ηαπσληθά θφκηθ manga. Αθνξά 

θάζε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα θαη πξνζεγγίδεη 

πξνβιήκαηα ηερλνινγηθήο θχζεσλ ή θπζηθψλ 

επηζηεκψλ.  

 

Γείγκα 

δσξεάλ 

http://www.lar

rygonick.com/

html/pub/book

s/sci7.html  

Μαζεκαηηθ

ά 

Φπζηθέο 

επηζηήκεο 

εμνπαιηθή 

δηαπαηδαγψ

γεζε 

Ηζηνξία 

Ηζηνζειίδα ηνπ θαξηνπλίζηα Larry Gonick κε  

εθπαηδεπηηθά comic book, κε δηάθνξεο ζεκαηηθέο 

πνπ απαζρνινχλ ηνπο καζεηέο 

Γείγκαηα 

δσξεάλ 

 

Αγνξά 

κέζσ 

Αmazon 

http://www.loy

altyliberty.com

/?page_id=2  

Ηζηνξία Eθπαηδεπηηθφ comic book κε ηίηιν Loyalty & Liberty 

θαη ζέκα ηνλ Πφιεκν ηεο Αλεμαξηεζίαο ησλ ΖΠΑ.  

 

Aπεπζχλεηαη ζε καζεηέο άλσ ησλ 13 εηψλ 

 

Γσξεάλ 

δηάζεζε 

online 

http://www.kidsknowit.com/educational-comics/index.php
http://www.kidsknowit.com/educational-comics/index.php
http://www.kidsknowit.com/educational-comics/index.php
http://www.kidsknowit.com/educational-comics/index.php
http://www.kidsknowit.com/educational-comics/index.php
http://store.math.com/Books-4375-Comic_Strips.html
http://store.math.com/Books-4375-Comic_Strips.html
http://store.math.com/Books-4375-Comic_Strips.html
http://store.math.com/Books-4375-Comic_Strips.html
http://store.math.com/Books-4375-Comic_Strips.html
http://nostarch.com/releases/manga_all.html
http://nostarch.com/releases/manga_all.html
http://nostarch.com/releases/manga_all.html
http://nostarch.com/releases/manga_all.html
http://www.larrygonick.com/html/pub/books/sci7.html
http://www.larrygonick.com/html/pub/books/sci7.html
http://www.larrygonick.com/html/pub/books/sci7.html
http://www.larrygonick.com/html/pub/books/sci7.html
http://www.loyaltyliberty.com/?page_id=2
http://www.loyaltyliberty.com/?page_id=2
http://www.loyaltyliberty.com/?page_id=2
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http://er.jsc.na

sa.gov/seh/Ap

oCom1.html  

Φπζηθέο 

επηζηήκεο 

Αεξνλαππε

γηθή 

Ηζηνξία 

Γεκηνπξγίεο ηνπ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ Langley ηεο 

NASA κε ζέκα ην δηάζηεκα 

 

APOLLO 13 (εμεγείηαη ε ηζηνξία ηεο εθηφμεπζεο 

ηνπ δηαζηεκφπινηνπ Apollo 13) 

The Charles Lindbergh Story 

(εμεγείηαη ε ηζηνξία ηνπ δηάζεκνπ εθεπξέηε-

αεξνπφξνπ) 

The Wilbur and Orville Wright Story (ε ηζηνξία ησλ 

αδειθψλ Ράηη) 

AERO & SPACE 

(εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κε ζέκα ην δηάζηεκα) 

Γσξεάλ 

δηάζεζε 

online 

http://www.tw

c.org/resources

/techniques/po

etry-comics  

Γιψζζα 

Πνίεζε 

Γεκηνπξγίεο απφ ηνλ Dave Morice, κε ζέκα έλα 

θιαζζηθφ πνίεκα ζε θάζε comic strip 

Βηβιίν κε νδεγίεο «Πψο λα κεηαηξέςεηο ηελ πνίεζε 

ζε θφκηθ» (How To Make Poetry Comics) 

Αγνξά 

κέζσ 

ίληεξλεη 

http://www.pu

b.ac.za/resourc

es/cartoons.ph

p  

 

 

Βηνινγία 

Βηνηερλνιν

γία 

Δθπαηδεπηηθά θφκηθ κε ζέκα ηελ βηνηερλνινγία, ζηα 

πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γεκφζηα θαηαλφεζε ηεο 

βηνηερλνινγίαο» ηνπ Oξγαληζκνχ γηα ηελ εμέιημε ηεο 

Σερλνινγίαο θαη ηεο Δπηζηήκεο, ηεο Ν. Αθξηθήο. 

 

How are GM crops made? (εμεγεί πσο θηηάρλνληαη 

γελεηηθά κεηαιιαγκέλα πξντφληα) 

Ruler: a 30cm history of DNA (εμεγεί ηελ ηζηνξία 

ηνπ DNA) 

How Futhi was cloned 

(εμεγεί πσο ηελ θισλνπνίεζε) 

The GMO approval process 

(εμεγεί ηελ ιεηηνπξγία ελφο γελεηηθά 

ηξνπνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ) 

 

Γσξεάλ 

δηάζεζε 

online 

http://er.jsc.nasa.gov/seh/ApoCom1.html
http://er.jsc.nasa.gov/seh/ApoCom1.html
http://er.jsc.nasa.gov/seh/ApoCom1.html
http://www.twc.org/resources/techniques/poetry-comics
http://www.twc.org/resources/techniques/poetry-comics
http://www.twc.org/resources/techniques/poetry-comics
http://www.twc.org/resources/techniques/poetry-comics
http://www.pub.ac.za/resources/cartoons.php
http://www.pub.ac.za/resources/cartoons.php
http://www.pub.ac.za/resources/cartoons.php
http://www.pub.ac.za/resources/cartoons.php
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http://www.nat

ure.com/nature

/comics/synthe

ticbiologycomi

c/index.html  

Βηνινγία 

Βηνηερλνιν

γία 

Comic κε δηαδξαζηηθφ ραξαθηήξα θαη ζέκα ηελ 

ζπλζεηηθή Βηνινγία.  

 

Σν site πεξηιακβάλεη ηε ςεθηαθή θαη ηελ θεηκεληθή 

ηνπ κνξθή (φπνπ θαηαγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ην 

ζθεληθφ θαη νη δηάινγνη). 

Γσξεάλ 

δηάζεζε 

online 

http://newpage

sblog.blogspot

.com/2007/07/

educational-

kids-

comics.html  

Γιψζζα 

Έθζεζε 

Αγσγή 

Τγείαο 

Ηζηνιφγην πνπ παξνπζηάδεη   online βηβιία θφκηθο, 

θαηά ηνπ AIDS θαη ηνπ θαπλίζκαηνο θαη ηελ 

ηζηνζειίδα Ghetto Kids, κε θφκηθ ζηξίπ γηα ζέκαηα 

αγσγήο πγείαο 

 

 

http://lambiek.

net/comics  

 

Παξαγσγή 

θφκηθ 

 

Iζηνζειίδα ηνπ θεκηζκέλνπ comic store Lambiek, 

ζην Άκζηεξληακ  

 

Πξνζθέξεη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα φζνπο 

αζρνινχληαη κε ηελ ηζηνξία θαη ηελ παξαγσγή θφκηθ 

 

Γσξεάλ 

δηάζεζε 

online 

http://www.co

nceptcartoons.

com/index_fla

sh.html  

Φπζηθή 

Μαζεκαηηθ

ά 

 

Eθπαηδεπηηθφ παθέην πνπ απνηειείηαη απφ 120 

ζεκαηηθά comic strips θαη δηαδξαζηηθφ CD-Rom, κε 

πξσηαγσληζηέο λα ζπλνκηινχλ γηα θαηλφκελα 

θπζηθήο-ρεκείαο πνπ βιέπνπκε ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα καο. 

 

Υξήζηκν γηα γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο/ θαηάιιειν 

γηα καζεηέο 8-14 εηψλ.  

 

Κάζε comic strip είλαη ζρεδηαζκέλν ψζηε λα 

εθηππψλεηαη ζε ραξηί Α4.  

 

http://www.nature.com/nature/comics/syntheticbiologycomic/index.html
http://www.nature.com/nature/comics/syntheticbiologycomic/index.html
http://www.nature.com/nature/comics/syntheticbiologycomic/index.html
http://www.nature.com/nature/comics/syntheticbiologycomic/index.html
http://www.nature.com/nature/comics/syntheticbiologycomic/index.html
http://newpagesblog.blogspot.com/2007/07/educational-kids-comics.html
http://newpagesblog.blogspot.com/2007/07/educational-kids-comics.html
http://newpagesblog.blogspot.com/2007/07/educational-kids-comics.html
http://newpagesblog.blogspot.com/2007/07/educational-kids-comics.html
http://newpagesblog.blogspot.com/2007/07/educational-kids-comics.html
http://newpagesblog.blogspot.com/2007/07/educational-kids-comics.html
http://www.ghettokidshood.com/
http://lambiek.net/comics
http://lambiek.net/comics
http://www.conceptcartoons.com/index_flash.html
http://www.conceptcartoons.com/index_flash.html
http://www.conceptcartoons.com/index_flash.html
http://www.conceptcartoons.com/index_flash.html
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http://www.int

elearn.gr  

Ξέλεο 

γιψζζεο 

Μαζεκαηηθ

ά 

Γιψζζα 

Υεκεία 

Γεσκεηξία 

Φπζηθή 

Γεσγξαθία 

 

Δθπαηδεπηηθέο δηαδξαζηηθέο εθαξκνγέο, βαζηζκέλεο 

ζε εηθφλεο θφκηθ απφ ηελ εηαηξία Interlearn   

 

Δίλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη αθνξνχλ ζε φιεο 

ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο  

Οη εθαξκνγέο θαη ηα παηρλίδηα  δηαηίζεληαη είηε ζε 

Cd-Rom είηε ζε e-learning κνξθή ελψ νξηζκέλα 

έρνπλ επαλαζρεδηαζηεί εηδηθά γηα ρξήζε ζε 

Γηαδξαζηηθφ Πίλαθα ζε ηάμε (Interactive 

Whiteboard). 

Αγνξά on 

line 

http://www.tea

chingcomics.o

rg 

Γηα θάζε 

κάζεκα, 

αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο 

ηνπ 

εθπαηδεπηηθ

νχ 

Βάζε δεδνκέλσλ απφ ηελ Δζληθή Έλσζε 

Δθπαηδεπηψλ Κφκηθ 

 

Πεξηιακβάλεη ζρέδηα καζεκάησλ, αζθήζεηο, 

ζπλνδεπηηθφ πιηθφ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη βάζε 

δεδνκέλσλ κε ηα ζηνηρεία ησλ θαζεγεηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ θφκηθ ζηελ εθπαίδεπζε.  

 

Γσξεάλ 

πξνζθνξά 

online 

http://www.cu

stomcomicserv

ices.com/html/

aboutcomics.ht

ml  

Γηα θάζε 

κάζεκα, 

αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο 

ηνπ 

εθπαηδεπηηθ

νχ 

Eθδνηηθφο νίθνο πνπ εθδίδεη θαηά παξαγγειία 

εθπαηδεπηηθά comic book, αλαιακβάλνληαο φιε ηελ 

δηαδηθαζία απφ ηελ ζχιιεςε ηεο ηδέαο, ην ζελάξην 

κέρξη θαη ηελ έθδνζε, αλάινγα κε ηελ ρξήζε γηα ηελ 

νπνία ην ρξεηάδεηαη θάζε εθπαηδεπηηθφο.  

 

Πξνζθέξεη έηνηκα εθπαηδεπηηθά θφκηθ γηα αγνξά, κε 

δηάθνξα ζέκαηα 

Γσξεάλ 

δείγκα 

δνπιεηάο 

online 

http://www.intelearn.gr/
http://www.intelearn.gr/
http://www.teachingcomics.org/
http://www.teachingcomics.org/
http://www.teachingcomics.org/
http://www.customcomicservices.com/html/aboutcomics.html
http://www.customcomicservices.com/html/aboutcomics.html
http://www.customcomicservices.com/html/aboutcomics.html
http://www.customcomicservices.com/html/aboutcomics.html
http://www.customcomicservices.com/html/aboutcomics.html
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http://www.fao

.org/docrep/00

8/y5906m/Y59

06M09.htm  

 

Αγσγή 

Τγείαο 

Δθπαηδεπηηθφ παθέην κε έληππν ζε ζηπι comic 

book,βνεζεηηθφ πιηθφ γηα ηνλ δάζθαιν θαη cd-rom, 

ζηα πιαίζηα εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο απφ ην 

Τπνπξγείν Γεσξγίαο ησλ HΠΑ (FAO).  

 

ηφρνο ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ  γηα  ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο πείλαο, ηελ θαιή δηαηξνθή θαη 

ηελ ζσζηή ρξήζε ηξνθίκσλ. 

 

Σν βηβιίν πεξηέρεη 8 θεθάιαηα πνπ παξνπζηάδνπλ 

ηελ θαηάζηαζε ζε 8 ρψξεο (Βξαδηιία, Καλαδάο, 

Ηλδία, Ηλδνλεζία, Ηηαιία, Ηνξδαλία, ηέξα Λεφλε θαη 

OΟπγθάληα) θαη ε εηθνλνγξάθεζε έγηλε απφ λεαξνχο 

θαιιηηέρλεο θάζε ρψξαο.  

 

Δπηιεγκέλε 

δηάζεζε 

http://www.la

w.duke.edu/cs

pd/comics/   

Έθζεζε 

Σέρλε 

 

Bound by Law είλαη έλα comic book πνπ αζρνιείηαη 

κε ηνλ λφκν πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ηελ 

επίδξαζε πνπ έρεη ζηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία. 

 

Οπηηθνπνηεί αθεξεκέλεο ηδέεο θαη εμεγεί ηελ 

λνκνζεζία ηεο ηέρλεο ζε απιή γιψζζα. 

 

Δθδφζεθε απφ ην «Κέληξν γηα ηελ κειέηε ηεο 

Γεκφζηαο Kπξηφηεηαο» ηνπ  

 

Γσξεάλ 

download 

online  

Πψιεζε 

έληππνπ 

βηβιίνπ 

κέζσ 

Amazon 

http://www.bri

anclopper.com   

Φπζηθέο 

επηζηήκεο 

 

Ηζηνζειίδα ηνπ θαξηνπλίζηα-εθπαηδεπηηθνχ Brian 

Clopper  

2 Comic books κε πξσηαγσληζηέο λεξάηδεο, μσηηθά 

θαη ηεξαηάθηα θαη ζέκα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο  

Αγνξά 

κέζσ 

Kindle, 

Nook, Lulu 

http://www.fao.org/docrep/008/y5906m/Y5906M09.htm
http://www.fao.org/docrep/008/y5906m/Y5906M09.htm
http://www.fao.org/docrep/008/y5906m/Y5906M09.htm
http://www.fao.org/docrep/008/y5906m/Y5906M09.htm
http://www.law.duke.edu/cspd/comics/
http://www.law.duke.edu/cspd/comics/
http://www.law.duke.edu/cspd/comics/
http://www.brianclopper.com/
http://www.brianclopper.com/
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http://www.an

gryflower.com  

Γηα θάζε 

κάζεκα, 

αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο 

ηνπ 

εθπαηδεπηηθ

νχ 

εηξά θφκηθ ζηξηπ, εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ κε 

πξσηαγσληζηή ηνλ Bob the Angry Flower. 

 

Γεκηνπξγία ηνπ θαξηνπλίζηα Stephen Notley, ν 

νπνίνο αλεβάδεη ηαθηηθά θφκηθ ζηξηπ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ  

 

Γσξεάλ 

δηάζεζε 

online 

http://www.nl

m.nih.gov/exhi

bition/aidseph

emera/comic2.

html 

Αγσγή 

Τγείαο 

 

Πξφγξακκα θνηλσληθήο επαηζζεηνπνίεζεο ζε 

δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ αλζξσπφηεηα ζε 

παγθφζκην επίπεδν 

 

Έηνηκα θφκηθ, πφζηεξ, θπιιάδηα, θφκηθο, θάξηεο θα 

 

On-line έθζεζε βαζηζκέλε ζηελ έθζεζε "AIDS 

Ephemera," ηεο National Library of Medicine 

(Ννέκβξηνο 2002)  

Γείγκαηα 

δσξεάλ on-

line 

http://www.np

r.org/templates

/story/story.ph

p?storyId=915

54113  

 

Κνηλσληνιν

γία 

Αγσγή 

Τγείαο 

 

Comic Book  απφ ηελ Δζληθή Βηβιηνζήθε Ηαηξηθήο  

(National Library of Medicine), κε ππεξήξσεο πνπ 

κάρνληαη θαηά ηνπ AIDS 

Delete  

O+Men 

Αγνξά κε 

αληηθαηαβν

ιή 

http://catalog.e

raserdusthoust

on.com/comics

trip_math-p-

40222.html 

 

Μαζεκαηηθ

ά 

Γεκνηηθνχ 

 

Erased Dust, εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα γνλείο θαη 

δαζθάινπο 

 

Έηνηκα εθπαηδεπηηθά Comic-Strip κε ζέκα ηα 

καζεκαηηθά 

 

 

Αγνξά on-

line 

http://www.angryflower.com/
http://www.angryflower.com/
http://www.nlm.nih.gov/exhibition/aidsephemera/comic2.html
http://www.nlm.nih.gov/exhibition/aidsephemera/comic2.html
http://www.nlm.nih.gov/exhibition/aidsephemera/comic2.html
http://www.nlm.nih.gov/exhibition/aidsephemera/comic2.html
http://www.nlm.nih.gov/exhibition/aidsephemera/comic2.html
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=91554113
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=91554113
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=91554113
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=91554113
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=91554113
http://catalog.eraserdusthouston.com/comicstrip_math-p-40222.html
http://catalog.eraserdusthouston.com/comicstrip_math-p-40222.html
http://catalog.eraserdusthouston.com/comicstrip_math-p-40222.html
http://catalog.eraserdusthouston.com/comicstrip_math-p-40222.html
http://catalog.eraserdusthouston.com/comicstrip_math-p-40222.html
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http://comicsin

theclassroom.n

et/  

Ξέλεο 

γιψζζεο 

Γιψζζα 

Μειέηε 

Πεξηβάιινλ

ηνο 

Ηζηνξία 

Ηζηνζειίδα εθπαηδεπηηθνχ πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ηνπ Καλαδά (Scott Tingley) 

αθηεξσκέλε ζηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ 

θφκηθο  

 

ρέδηα καζεκάησλ  

Γσξεάλ 

δηάζεζε 

online 

http://www.flu

mmery.com/te

aching/ 

 

 

Μαζεκαηηθ

ά 

Ηζηνξία ησλ 

θφκηθο 

ρεδίαζε 

θφκηθο 

Γιψζζα 

Ηζηνζειίδα αθηεξσκέλε ζηελ εθπαηδεπηηθή 

αμηνπνίεζε ησλ θφκηθο  

Τιηθφ γηα ζρεδίαζε θφκηθ (κάηηα, κχηε, απηηά,  

ζηφκα, δψα, θφλην) 

 Πξνζρέδηα/Templates δεκηνπξγίαο θφκηθο 

ρέδηα εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ  

Ρνπκπξίθα αμηνιφγεζεο 

 

Γσξεάλ 

δηάζεζε 

online 

http://nepal.us

embassy.gov/c

omics.html 

 

Κνηλσληνιν

γία 

Έθζεζε 

Γιψζζα 

ηνηρεία 

Γεκνθξαηηθ

νχ 

Πνιηηεχκαη

νο 

 

Ηζηνζειίδα ηεο Ακεξηθαληθήο Πξεζβείαο ζην Νεπάι  

κε 4 εθπαηδεπηηθά θφκηθο / Δληάζζεηαη ζε 

πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο επαηζζεηνπνίεζεο ζε 

δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ κηα ρψξα ζε ηνπηθφ 

επίπεδν.  

Γσξεάλ 

δηάζεζε 

online 

http://comicsintheclassroom.net/
http://comicsintheclassroom.net/
http://comicsintheclassroom.net/
http://www.flummery.com/teaching/
http://www.flummery.com/teaching/
http://www.flummery.com/teaching/
http://nepal.usembassy.gov/comics.html
http://nepal.usembassy.gov/comics.html
http://nepal.usembassy.gov/comics.html
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http://www.fee

tfirst.info/exter

nal_files/feetfi

rst/comics/ind

ex.html  

 

Γιψζζα 

Έθζεζεο 

Κνηλσληνιν

γία 

Πεξηβαιινλ

ηηθή 

εθπαίδεπζε 

 

Δθπαηδεπηηθφ δηαδηθηπαθφ θφκηθ κε ζηφρν ηελ 

πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ησλ θαηάιιεισλ δεκφζησλ 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε 

 

Παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θίλεζε, ηελ ηηκή ηεο 

βελδίλεο, ηα δξνκνιφγηα ιεσθνξείσλ, ηελ κφιπλζε 

ηνπ αέξα θα. 

Γσξεάλ 

δηάζεζε 

online 

http://www.ma

rylandpublicsc

hools.org/MS

DE/programs/r

ecognition-

partnerships/m

d-comic-book 

 

Γιψζζα 

Έθζεζε 

Πηινηηθφ πξφγξακκα ηεο πνιηηείαο Maryland γηα  

πεηξακαηηθή δηδαζθαιία βαζηζκέλε ζε θφκηθο (4ε 

Γεκνηηθνχ) 

10 καζήκαηα κε νδεγίεο, αλάγλσζε, ιεμηιφγην, 

αζθήζεηο θ.α. γηα ηνπο καζεηέο, κε πξσηαγσληζηέο 

θιαζηθνχο ραξαθηήξεο ηεο Disney φπσο ν Mickey 

Mouse θαη ν Donald. 

Γείγκαηα 

δσξεάλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.feetfirst.info/external_files/feetfirst/comics/index.html
http://www.feetfirst.info/external_files/feetfirst/comics/index.html
http://www.feetfirst.info/external_files/feetfirst/comics/index.html
http://www.feetfirst.info/external_files/feetfirst/comics/index.html
http://www.feetfirst.info/external_files/feetfirst/comics/index.html
http://www.marylandpublicschools.org/MSDE/programs/recognition-partnerships/md-comic-book
http://www.marylandpublicschools.org/MSDE/programs/recognition-partnerships/md-comic-book
http://www.marylandpublicschools.org/MSDE/programs/recognition-partnerships/md-comic-book
http://www.marylandpublicschools.org/MSDE/programs/recognition-partnerships/md-comic-book
http://www.marylandpublicschools.org/MSDE/programs/recognition-partnerships/md-comic-book
http://www.marylandpublicschools.org/MSDE/programs/recognition-partnerships/md-comic-book
http://www.marylandpublicschools.org/MSDE/programs/recognition-partnerships/md-comic-book
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

Παξαθαιψ ζπκπιεξψζηε ην παξφλ εξσηεκαηνιφγην πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηα 

πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηελ εθκάζεζε ρξήζεο 

εθπαηδεπηηθψλ θφκηθο απφ εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο 

No….. Ζκεξνκελία:............................... 

Φχιν:                                    Ζιηθία: 

Άλδξαο    Γπλαίθα                  Κάησ ησλ 30      30-40        40- 50        Άλσ ησλ 50 

 

 ΝΑΗ ΟΥΗ  

Νηψζαηε ελνριεκέλνη φηαλ θάπνηνη ρξήζηεο άιιαδαλ απηφ 

πνπ είρε πξνεγνπκέλσο γξαθηεί. 

  

Βξήθαηε εχθνιν ην λα πξνζζέηεηε πεξηερφκελν.   

Βξήθαηε δχζθνιν ην λα πξνζζέηεηε πεξηερφκελν.   

Απνιαχζαηε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο.   

Σα Wikis είλαη θαιή ηδέα αιιά ε ρξήζε ηνπο δχζθνιε.   

αο θάλεθε ρξήζηκν ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ.   

Γηαβάζαηε επηιερηεθά ηα πεξηερφκελα ηεο πιαηθφξκαο κε 

βάζε ηηο αλάγθεο ζαο. 

  

Γε βξήθαηε ελδηαθέξνλ ζηα πεξηερφκελα ηεο πιαηθφξκαο θαη 

δελ ζπλερίζαηε ηελ πινήγεζε. 

  

Πξνηηκάηε λα βξίζθεηε πιηθφ γηα ηα θφκηθο ζε άιινπο 

δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο , πρ θφξνπκ. 

  

Θα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ πιαηθφξκα ζην κέιινλ γηα ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ηα εθπαηδεπηηθά θφκηθο. 
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 Πνιχ 

ιίγν 

Λίγν Μέηξηα Πφιχ Πάξα 

πνιχ 

Γ ελ 

απαληψ 

Δπθνιία πινήγεζεο       

Δπθνιία εχξεζεο πιηθνχ       

Πξφζεζε ζπλεξγαζίαο       

 

Γξάςηε έλα ζχληνκν ζρφιην ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ Wiki: 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

........................................................................................................ 

 

Δπραξηζηψ πνιχ εθ ησλ πξνηέξσ 

 


