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0. Ειςαγωγι 

 
0.1 κοπόσ εργαςίασ 

Θ εργαςία αυτι διεκπεραιϊκθκε για να αναδειχτεί θ αλματϊδθσ εξζλιξθ του 

Internet ςτισ μζρεσ μασ και πωσ αυτό μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε διάφορουσ 

τομείσ διευκολφνοντασ τθ ηωι μασ. Κοιτάηοντασ το μζλλον κα δοφμε και κα 

ανακαλφψουμε νζουσ τρόπουσ παροχισ υπθρεςιϊν οι οποίοι επεκτείνονται 

ςιγά ςιγά ςε όλο τον κόςμο. Ριο ςυγκεκριμζνα κα δοφμε πωσ χρθςιμοποιείται, ι 

πωσ κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί το IoT ςτθν εκπαίδευςθ που αποτελεί το 

βαςικό πυλϊνα κάκε οργανωμζνθσ κοινωνίασ. 

 

 

0.2 Κίνθτρο εργαςίασ 

Τα βαςικά κίνθτρα για τθν ανάπτυξθ αυτισ τθσ εργαςίασ ιταν πρϊτον θ ραγδαία 

εξάπλωςθ των smartphones και το να κζλει ο κακζνασ να ελζγχει πολλά 

πράγματα ταυτόχρονα από μία και μόνο ςυςκευι. Δεφτερον το γεγονόσ ότι θ 

Ελλάδα ζχει μείνει λίγο πίςω ςε αυτό το κζμα που λζγεται IoT, οπότε καλό κα 

είναι να βγαίνει ςτθν επιφάνεια και να αναλφεται όλο και περιςςότερο. 

 

 

0.3 Δομι εργαςίασ 

Αρχικά κα αναφερκοφμε γενικότερα ςτθν ζννοια του IoT. Τι ακριβϊσ είναι, πότε 

εμφανίςτθκε, ςε ποιεσ χϊρεσ αναρριχάται περιςςότερο, ποιοι και πωσ το 

χρθςιμοποιοφν κακϊσ και τι δυνατότθτεσ μασ παρζχει. Ζπειτα κα εςτιάςουμε 

ςτθν εκπαίδευςθ και πωσ μπορεί το IoT να βοθκιςει ςτθν καλφτερθ διεξαγωγι 

αυτισ. Κα δοφμε παραδείγματα που εφαρμόηονται ιδθ με επιτυχία και κα 

προτείνουμε και άλλα. 

 

 

 

 

 



 

 

1. Γενικά 

 

1.1 Ιςτορικό 

Ζχουμε ιδθ γοθτευτεί από διάφορα gadgets που λειτουργοφν ςε μια 

μεγαλφτερθ κλίμακα για δεκαετίεσ, αλλά μόλισ τα τελευταία χρόνια ζχουμε δει 

τισ πραγματικζσ δυνατότθτεσ τθσ τεχνολογίασ του IoT. Θ ζννοιά του εξελίχκθκε, 

κακϊσ το αςφρματο internet ζγινε πιο διαδεδομζνο, με ενςωματωμζνουσ 

αιςκθτιρεσ που αφξθςαν τθ κομψότθτα και οι άνκρωποι άρχιςαν να κατανοοφν 

ότι θ τεχνολογία κα μποροφςε να είναι ζνα προςωπικό εργαλείο κακϊσ και 

επαγγελματικό. Ο όροσ Διαδίκτυο των Ρραγμάτων (Internet of Things) 

επινοικθκε ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1990 από τον επιχειρθματία Kevin 

Ashton. Ο Ashton ο οποίοσ είναι ζνασ από τουσ ιδρυτζσ του AUTO-ID Center [*] 

ςτο MIT 

 

[*] Το δίκτυο του AUTO-ID Labs είναι μια ερευνθτικι ομάδα ςτο τομζα τθσ αναγνϊριςθσ 

δικτυωμζνων ραδιοςυχνοτιτων (RFID) και τισ αναδυόμενεσ τεχνολογίεσ ανίχνευςθσ. Τα 

εργαςτιρια αποτελοφνται από επτά ερευνθτικά πανεπιςτιμια που βρίςκονται ςε 4 

διαφορετικζσ θπείρουσ. Τα ιδρφματα αυτά επιλζχκθκαν από το πρϊθν AUTO-ID Center για να 

ςχεδιάςει τθν αρχιτεκτονικι του Internet of Things μαηί με τθν EPCglobal 



ιταν μζλοσ μιασ ομάδασ που ανακάλυψε πϊσ να ςυνδζει αντικείμενα με το 

διαδίκτυο μζςω τθσ ετικζτασ RFID (Radio Frequency Identification) [*]. Αυτόσ 

είπε πωσ χρθςιμοποίθςε τθ φράςθ “Internet of Things” για πρϊτθ φορά ςε μια 

παρουςίαςθ που ζκανε το 1999 και από τότε παρζμεινε αυτόσ ο όροσ. 

ΑΝΑΦΟΑ “S.A.S – The power to know / Internet of Things (IoT)” [1] 

 

1.2 Γιατί είναι ςθμαντικό 

Μπορεί να εκπλαγείτε αν μάκετε πόςα πράγματα είναι ςυνδεδεμζνα με το 

διαδίκτυο, και πόςα οικονομικά οφζλθ που μποροφμε να αποκομίςουμε από 

τθν ανάλυςθ των data streams. Εδϊ είναι μερικά παραδείγματα των 

επιπτϊςεων του Internet of Things ςε διάφορουσ κλάδουσ: 

 Ζξυπνεσ λφςεισ μεταφοράσ επιταχφνουν τθν ροι τθσ κυκλοφορίασ , 
μειϊνουν τθν κατανάλωςθ καυςίμων, ζχουν ωσ προτεραιότθτα τα 
προγράμματα επιςκευισ οχθμάτων και ςϊηουν ηωζσ 

 Ζξυπνα θλεκτρικά δίκτυα (smart electric grids) ςυνδζουν πιο 
αποτελεςματικά ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ, βελτιϊνουν τθν 
αξιοπιςτία του ςυςτιματοσ & χρεϊνουν τουσ καταναλωτζσ με βάςθ 
μικρότερεσ προςαυξιςεισ. 

 Μθχανζσ αιςκθτιρων παρακολοφκθςθσ κάνουν διαγνϊςεισ & 
προβλζπουν κζματα ςυντιρθςθσ που εκκρεμοφν , βραχυπρόκεςμα 
stock-out αποκεμάτων, και κζτουν ακόμα και προτεραιότθτεσ ςτα 
προγράμματα του προςωπικοφ που είναι υπεφκυνο για τισ επιςκευζσ για 
να καλφψουν αποτελεςματικότερα τισ ανάγκεσ επιςκευισ εξοπλιςμοφ 
αλλά και περιφερειακζσ ανάγκεσ 

 Data-driven ςυςτιματα, χτιςμζνα ςτισ υποδομζσ των «ζξυπνων πόλεων» 
κακιςτοφν  ευκολότερο για τουσ διμουσ να «τρζχουν» τισ διαδικαςίεσ 
διαχείριςθσ αποκεμάτων , τθν επιβολι του νόμου και άλλα 
προγράμματα πιο αποτελεςματικά. 

 

ΑΝΑΦΟΑ*«http://www.sas.com/el_gr/insights/big-data/internet-of-

things.html»[1] 

 

 [*] RFID (Radio Frequency Identification) ορίηεται ωσ εξισ: τεχνολογία αυτόματθσ αναγνϊριςθσ που 

χρθςιμοποιεί θλεκτρομαγνθτικά πεδία ραδιοςυχνότθτασ για να προςδιορίςει αντικείμενα που 

μεταφζρουν ετικζτεσ, όταν ζρχονται κοντά ςε ζναν αναγνϊςτθ 



Σε γενικζσ γραμμζσ το Internet of Things προωκεί ζνα αυξθμζνο επίπεδο 
ευαιςκθτοποίθςθσ γφρω από τον κόςμο μασ και μια πλατφόρμα, από τθν οποία 
παρακολουκεί τισ αντιδράςεισ ςτισ μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ που αναφζρουν 
ευαιςκθτοποίθςθ κακϊσ εκτικζμεκα ςε αυτζσ. Ππωσ θ ζλευςθ του ίδιου του 
διαδικτφου, ζτςι και το IoT επιτρζπει ςε μια πλθκϊρα εφαρμογϊν να κυμαίνονται 
από micro ςε macro, κακϊσ και από τετριμμζνεσ ςε κρίςιμεσ. Επικεντρωνόμαςτε 
εδϊ ςτο γιατί είναι ςθμαντικό το IoT, ασ ςτρζψουμε τθ προςοχι μασ ςτο “macro” 
και το «κρίςιμο» πρϊτα και ασ εξετάςουμε κάποιεσ προκλθτικζσ ιδζεσ που 
βρίςκονται ιδθ ςε εξζλιξθ παγκόςμια. 

 Εξυπνότερθ διαχείριςθ φυςικϊν καταςτροφϊν 
Θ ικανότθτα να προβλεφκεί με λεπτομερι ακρίβεια θ αρχι εκδιλωςθσ των 
ςυνκθκϊν που προάγουν τισ δαςικζσ πυρκαγιζσ πριν ξεφφγουν από τον 
ζλεγχο ι πριν καν αρχίςουν, επιτρζποντασ ςτισ ομάδεσ απομόνωςθσ να 
ανταποκρικοφν άμεςα κάνοντασ ςτοχευόμενεσ εκκενϊςεισ. Αυτό μπορεί να 
γίνει και για άλλεσ φυςικζσ καταςτροφζσ όπωσ κατολιςκιςεισ, 
χιονοςτιβάδεσ, ςειςμοί κ.α. 

 Ευφυζςτερθ αςτικι διαχείριςθ 
Οι πόλεισ αυτοματοποιοφν τθ διαχείριςθ τθσ κυκλοφορίασ που 
αποτελεςματικά προκθρφςςει και ρυκμίηει τθ ροι τθσ κυκλοφορίασ, 
βαςιηόμενθ ςε ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ. Εφαρμογζσ ςτάκμευςθσ 
που κακοδθγοφν με ζξυπνο τρόπο τα αυτοκίνθτα ςε κενζσ κζςεισ ζτςι ϊςτε 
να μθ ξοδεφεται πολφτιμοσ χρόνοσ και ταυτόχρονα να μειϊνονται οι 
εκπομπζσ αερίων. 

 Εξυπνότερθ υγεία 
Συςκευζσ που μποροφν να φορεκοφν και να ανιχνεφςουν μια ςειρά από 
προβλιματα υγείασ, πικανϊσ πριν καν ςυμβοφν. Αυτό κα ζχει ωσ 
αποτζλεςμα τθν άμεςθ λιψθ φαρμάκων ι τθν αυτόματθ ειδοποίθςθ 
βοικειασ ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

ΑΝΑΦΟΑ “Why the ‘Internet of Things’ is Important - Author: Brendan O’Brien” [30] 

 
Ζνα παράδειγμα είναι θ εταιρία Rest Devices  θ οποία ζχει αναπτφξει ειδικζσ 
πιτηάμεσ για μωρά ςχεδιαςμζνεσ να μποροφν να ανιχνεφουν το ςφνδρομο αιφνίδιου 
κανάτου βρεφϊν. Πταν ο ρυκμόσ αναπνοισ του μωροφ φτάςει ςε ανθςυχθτικά 
επίπεδα, οι γονείσ λαμβάνουν μινυμα ι τθλεφωνικι κλιςθ ι γίνεται κατευκείαν 
κλιςθ ςτθ γραμμι ζκτακτθσ ανάγκθσ. Είναι ζνα ςφςτθμα που ελζγχεται κατά βάςθ 
από το καταςκευαςτι τθσ ειδικισ αυτισ πιτηάμασ. 

Φανταςτείτε ζνα νοςοκομείο με ςυνδεδεμζνεσ ςυςκευζσ. Τα δεδομζνα που κα 
ςυλλζγονται από αυτζσ, κα εξάγουν πλθροφορίεσ για τθ κατάςταςθ των αςκενϊν 
και κα διαχειρίηονται αναλυτικά ςτοιχεία από διάφορα μθχανιματα 
παρακολοφκθςθσ, βοθκϊντασ το νοςοκομείο για τθ βζλτιςτθ λειτουργία του. 

ΑΝΑΦΟΑ “What is the Internet of Things and Why is it Important? “[31] 



 

ΑΝΑΦΟΑ «http://www.sas.com/el_gr/insights/big-data/internet-of-things.html»*1+ 

 

Ππωσ βλζπουμε ςτθν παραπάνω εικόνα, πολφ απλά το IoT αποτελείται από 3 
βαςικά μζρθ τα οποία είναι: α. Τα πράγματα/αντικείμενα (Things) τα οποία μπορεί 
να είναι οποιαδιποτε αντικείμενα, μικρά ι μεγάλα, ςφνκετα ι απλά, τα οποία όμωσ 
ζχουν ενςωματωμζνουσ αιςκθτιρεσ οι οποίοι ςυμβάλλουν ςτο να ςυνδζονται με β. 
το Internet που είναι το δεφτερο μζροσ το οποίο παίηει το ρόλο του διαμεςολαβθτι 
ανάμεςα ςτα αντικείμενα (Things) και ςτα γ. Συςτιματα (Systems) τα οποία 
επεξεργάηονται τα δεδομζνα που λαμβάνουν από τα αντικείμενα (Things) και 
επιςτρζφουν πίςω ςε αυτά τθ πλθροφορία. 

 



 

Ζπειτα βλζπουμε ςτο γράφθμα τθσ εικόνασ πωσ εξελίςςονται μζςα ςτο χρόνο και 
πλθκαίνουν τα αντικείμενα που είναι ςυνδεδεμζνα ςε αυτό που ονομάηουμε IoT. Το 
2010 υπιρχαν 12,5 διςεκατομμφρια αντικείμενα, το 2012 25 διςεκατομμφρια και το 
2020 αναμζνεται να διπλαςιαςτοφν και να φτάςουν τα 50 διςεκατομμφρια τα 
διαςυνδεδεμζνα αντικείμενα.  

 

Θ ιδζα πίςω από το Internet of Things, είναι θ ςφνδεςθ όλων των θλεκτρονικϊν 
ςυςκευϊν μεταξφ τουσ ι/και με το Internet. Πταν λζμε θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ, 
εννοοφμε ςχεδόν τα πάντα. Από τα κινθτά τθλζφωνα και τουσ θλεκτρονικοφσ 
υπολογιςτζσ, μζχρι τισ καφετιζρεσ, τα ψυγεία, τα αυτοκίνθτα, τα φανάρια ςτουσ 
δρόμουσ, τουσ ανελκυςτιρεσ κτιρίων, τουσ λαμπτιρεσ, τα διάφορα wearable 
gadgets και, πραγματικά, οτιδιποτε άλλο μπορείσ να φανταςτείσ. Το Internet όπωσ 
το γνωρίηουμε αυτι τθ ςτιγμι αποτελεί τθ ραχοκοκαλιά του Internet of Things, 
ωςτόςο δεν είναι απαραίτθτο οι ςυςκευζσ να ζχουν απευκείασ πρόςβαςθ ςε αυτό. 
Για παράδειγμα, ζνα fitness band ςυλλζγει αμζτρθτα δεδομζνα για τθ φυςικι ςου 
κατάςταςθ και τθν υγεία ςου, τα μεταδίδει ςτο smartphone ι το tablet ςου μζςω 
Bluetooth και ςτθ ςυνζχει αυτά περνάνε online, ςτθν cloud υπθρεςία που 
χρθςιμοποιείσ για τθν καταγραφι τουσ. Ρρακτικά, δθλαδι, μιλάμε για ζνα 
περιβάλλον ςυλλογισ δεδομζνων από οποιαδιποτε θλεκτρονικι ςυςκευι ι 
μικροςκοπικό αιςκθτιρα υπάρχει γφρω μασ.  

 

ΑΝΑΦΟΑ «Internet of Things ςε απλά Ελλθνικά – Συντάκτθσ: i-TECH4u»*3+ 

 



 

ΑΝΑΦΟΑ «http://www.sas.com/el_gr/insights/big-data/internet-of-things.html»*1+ 



Στθν παραπάνω εικόνα μποροφμε να δοφμε ποιοι κλάδοι βιομθχανιϊν είναι αυτοί 

που ζχουν ιδθ υιοκετιςει το IoT. Ρρϊτθ με 18% ζρχεται θ βιομθχανία 

μθχανθμάτων και ςτθ ςυνζχεια ακολουκοφν με 17% κλάδοι όπωσ: τθλεπικοινωνίεσ, 

αυτοκινθτοβιομθχανίεσ, καταναλωτικά και βιομθχανικά είδθ, ενϊ ςτο τζλοσ με 4% 

βρίςκονται τα τυποποιθμζνα καταναλωτικά προϊόντα.  

  

Ραρακάτω βλζπουμε πωσ χρθςιμοποιοφν και αξιοποιοφν οι καταςκευαςτζσ το IoT 

με το 62% από αυτζσ να δθλϊνει πωσ το αξιοποιεί για τον ζλεγχο τθσ απόδοςθσ των 

προιόντων τθσ, ενϊ μόνο ζνα 6% για τθν υποςτιριξθ των πωλιςεων. 

 

Τζλοσ βλζπουμε ςτο τελευταίο διάγραμμα ποιεσ επενδυτικζσ αλλαγζσ κα 

μποροφςαν να βελτιϊςουν τθ χριςθ του IoT. Σφμφωνα με ερωτθκζντεσ 

καταςκευαςτζσ το IoT κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί πιο αποδοτικά εάν οι 

οργανιςμοί είχαν καλφτερθ λειτουργικότθτα ςτατιςτικϊν ςτοιχείων (62%) και 

λιγότερο περιςςότερθ χωρθτικότθτα για αποκικευςθ δεδομζνων (23%).  

 

 

1.3 Ποιοσ το χρθςιμοποιεί 

Το IoT είναι κάτι περιςςότερο από μία ευκολία για τουσ καταναλωτζσ. Ρροςφζρει 
νζεσ πθγζσ δεδομζνων και νζα επιχειρθματικά μοντζλα που μποροφν να ενιςχφςεισ 
τθν παραγωγικότθτα ςε διάφορουσ κλάδουσ. 

 Υγειονομικι Ρερίκαλψθ 
 
Ρολλοί άνκρωποι ζχουν ιδθ υιοκετιςει wearable ςυςκευζσ για να 
παρακολουκοφν τθν φυςικι τουσ άςκθςθ, τον φπνο ι άλλεσ ςυνικειεσ τουσ 
– και αυτά είναι το πιο απλό δείγμα του πϊσ το IoT ςυνδυάηεται με τον 
κλάδο τθσ υγείασ. Συςκευζσ παρακολοφκθςθσ αςκενϊν, θλεκτρονικά αρχεία 
και άλλα ζξυπνα αξεςουάρ μποροφν να ςϊςουν ηωζσ. 
 

 Βιομθχανικι Ραραγωγι 
 
Ρρόκειται για τον κλάδο που επωφελείται περιςςότερο από το IoT. 
Αιςκθτιρεσ ςυλλογισ δεδομζνων ενςωματωμζνοι ςε μθχανιματα 
εργοςταςίων μποροφν να «μεταφζρουν» προβλιματα ι να παρακολουκοφν 
τθ χριςθ των πόρων τουσ ςε πραγματικό χρόνο, κακιςτϊντασ το εφκολο να 
εργαςτοφν πιο αποτελεςματικά και να μειϊςουν το κόςτοσ. 
 



 Λιανεμπόριο 
 
Τόςο οι καταναλωτζσ όςο και τα καταςτιματα μποροφν να επωφελθκοφν 
από IoT. Τα καταςτιματα, για παράδειγμα, κα μποροφςαν να 
χρθςιμοποιιςουν IoT για ςκοποφσ παρακολοφκθςθσ των αποκεμάτων ι τθσ 
αςφάλειασ. Οι καταναλωτζσ μπορεί να ζχουν μία εξατομικευμζνθ εμπειρία 
αγορϊν μζςω των δεδομζνων που ςυλλζγονται από τουσ αιςκθτιρεσ ι τισ 
κάμερεσ. 
 

 Τθλεπικοινωνίεσ 
 
Ο κλάδοσ των τθλεπικοινωνιϊν κα επθρεαςτεί ςθμαντικά από το IoT, αρκεί 
να ςκεφτεί κανείσ ότι αυτόσ κα είναι ο κλάδοσ που κα διατθρεί όλα τα 
δεδομζνα που χρθςιμοποιεί το IoT. Smartphones και άλλεσ προςωπικζσ 
ςυςκευζσ πρζπει να είναι ςε κζςθ να διατθροφν μια αξιόπιςτθ ςφνδεςθ ςτο 
Διαδίκτυο για να λειτουργιςει αποτελεςματικά το Internet of Things. 
 

 Μεταφορζσ 
 
Ενϊ τα αυτοκίνθτα δεν ζχουν φτάςει ακόμα ςτο ςθμείο να μετακινοφνται 
αυτόνομα, είναι αναμφιςβιτθτα πιο τεχνολογικά προθγμζνα από ποτζ. Το 
IoT επθρεάηει επίςθσ το κλάδο των μεταφορϊν ςε μεγάλθ κλίμακα: οι 
εταιρείεσ διανομισ μποροφν να παρακολουκοφν το ςτόλο τουσ με τθ χριςθ 
GPS λφςεων. Και οι δρόμοι μποροφν να παρακολουκοφνται μζςω 
αιςκθτιρων για να είναι όςο το δυνατόν αςφαλζςτεροι. 

 Ενζργεια 
 
Οι ζξυπνοι μετρθτζσ (smart meters), όχι μόνο ςυλλζγουν δεδομζνα 
αυτόματα, αλλά κακιςτοφν και δυνατι τθν εφαρμογι analytics για τθν 
παρακολοφκθςθ και τθ διαχείριςθ τθσ χριςθσ τθσ ενζργειασ. Ραρομοίωσ, 
αιςκθτιρεσ ςε ςυςκευζσ όπωσ οι ανεμόμυλοι μποροφν να παρακολουκοφν 
τα δεδομζνα και να χρθςιμοποιοφν προγνωςτικι μοντελοποίθςθ ϊςτε να 
προγραμματιςτεί θ διακοπι λειτουργίασ για πιο αποδοτικι χριςθ τθσ 
ενζργειασ. 

 

 

ΑΝΑΦΟΑ «http://www.sas.com/el_gr/insights/big-data/internet-of-things.html»*1+ 

 

 

 



Οι ιςχυρότερεσ εταιρίεσ που χρθςιμοποιοφν το ΙοΣ 

Εκατομμφρια ςυςκευζσ, πολλζσ ευκαιρίεσ, οι εταιρίεσ παρατίκενται με αλφαβθτικι 
ςειρά: 

1) Amazon Web Services   

2) AT&T 

3) Bosch 

4) Cisco 

5) Dell 

6) GE 

7) Google 

8) Hitachi Data Systems 

9) Huawei 

10) IBM 

11) Intel 

12) Microsoft 

13) Oracle 

14) PTC 

15) Salesforce.com 

16) Samsung 

17) Siemens 

18) Qualcomm 

 

ΑΝΑΦΟΑ “Most powerful Internet of Things companies - By Brandon Butler, 
Network World | Apr 4, 2016 “[32] 

 

 

 



Άλλεσ εφαρμογζσ 

Σο ςϊμα ςου + αιςκθτιρεσ + ςυνδεςιμότθτα 

 Check on the baby 

 Remember to take your meds 

 Track your activity levels 

 Get the most out of your medication 

 Monitor an aging family member 

 Stay out of the doctor’s office 

Σο ςπίτι ςου + απομακρυςμζνθ παρακολοφκθςθ + διαχείριςθ 

 Heat your home efficiently 

 Make sure the oven is off 

 Track down those lost keys 

 Light your home in new ways 

 Avoid disasters 

 Keep your plants alive 

Η πόλθ ςου + αλλθλεπίδραςθ με δεδομζνα καυςαερίων 

 Keep streets clean 

 Stop driving in circles 

 Receive pollution warnings 

 Use electricity more efficiently 

 Light streets more efficiently 

 Share your findings 

Βιομθχανία + βελτιςτοποίθςθ λειτουργιϊν + ενίςχυςθ παραγωγικότθτασ 

 Maintain & repair 

 Stop guessing 

 Monitor 



 Keep track of your assets 

 Safety first 

 Maintain quality & consistency 

Σο περιβάλλον + κατανόθςθ + καλφτερθ διαχείριςθ 

 Monitor pollution levels 

 Track water 

 Help protect wildlife 

 Get an advanced warning 

 Know the variables 

 Stop the bleeding 

 

ΑΝΑΦΟΑ “Internet of Things Examples” [33] 

 

 

Γιατί γίνεται αυτό ςιμερα και εξελίςςεται όλο και περιςςότερο; 

Για πολυάρικμουσ λόγουσ. Οι περιςςότεροι από εμάσ ζχουμε τουλάχιςτον μια 
ςυςκευι μόνιμα ςυνδεδεμζνθ ςτο Internet (το smartphone ι/και τον θλεκτρονικό 
μασ υπολογιςτι) και θ ευρυηωνικι πρόςβαςθ ζχει γίνει πολφ πιο προςιτι απ’ ότι 
ςτο παρελκόν. Ραράλλθλα, θ εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ ζχει οδθγιςει ςτθ μείωςθ του 
κόςτουσ παραγωγισ, με αποτζλεςμα όλο και περιςςότερεσ ςυςκευζσ να διακζτουν 
ενςωματωμζνο Wi-Fi (δεσ για παράδειγμα όλεσ τισ ςφγχρονεσ τθλεοράςεισ) ι 
Bluetooth, κακϊσ και προθγμζνουσ αιςκθτιρεσ. Δεν πρζπει, φυςικά, να 
παραλείψουμε να αναφζρουμε και τθν ζλευςθ του πρωτοκόλλου IPv6 (Internet 
Protocol version 6), που επιτρζπει ςε όςα διςεκατομμφρια ςυνδεδεμζνεσ ςυςκευζσ 
κι αν καταςκευαςτοφν μελλοντικά, να ζχουν τθ δικι τουσ διεφκυνςθ IP για να είναι 
δυνατι θ επικοινωνία.  

 

ΑΝΑΦΟΑ «Internet of Things ςε απλά Ελλθνικά – Συντάκτθσ: i-TECH4u»*3+ 

 

 

 



1.4 Πωσ λειτουργεί 

Στισ ςυηθτιςεισ γφρω από το IoT, ζχει αναγνωριςτεί από τθν αρχι ότι οι τεχνολογίεσ 

analytics είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθ μετατροπι αυτισ τθσ «πλθμμφρασ» 

streaming data ςε κατατοπιςτικι & χριςιμθ γνϊςθ. Αλλά πϊσ αναλφουμε τα 

δεδομζνα κακϊσ «ρζουν» αςταμάτθτα μζςα από τουσ αιςκθτιρεσ και τισ ςυςκευζσ; 

Ρϊσ αυτι θ διαδικαςία διαφζρει από τισ άλλεσ κοινζσ μεκόδουσ ανάλυςθσ που 

υπάρχουν ςιμερα; 

Στθν παραδοςιακι ανάλυςθ, τα δεδομζνα αποκθκεφονται και μετά αναλφονται. 

Ωςτόςο, ςτθν περίπτωςθ των δεδομζνων ςυνεχοφσ ροισ ( streaming data) όπωσ 

αυτά του IoT, τα μοντζλα και οι αλγόρικμοι είναι αυτοί που αποκθκεφονται και τα 

δεδομζνα περνοφν μζςα από αυτά για ανάλυςθ. Αυτό το είδοσ τθσ ανάλυςθσ 

κακιςτά δυνατό τον εντοπιςμό και τθν εξζταςθ μοτίβων κακϊσ τα δεδομζνα 

δθμιουργοφνται - ςε πραγματικό χρόνο. 

Ζτςι, πριν αποκθκευτοφν τα δεδομζνα, ςτο cloud ι ςε οποιοδιποτε άλλο χϊρο 

αποκικευςθσ, υπόκειται ςε επεξεργαςία . Ζπειτα, χρθςιμοποιείται analytics ϊςτε 

να αποκρυπτογραφθκοφν τα δεδομζνα, ενϊ όλεσ οι ςυςκευζσ ςασ κα ςυνεχίςουν 

να εκπζμπουν και να λαμβάνουν δεδομζνα. 

Με τεχνικζσ advanced analytics , τα data stream analytics μποροφν να πάνε πζρα 

από τθν απλι παρακολοφκθςθ των υπαρχουςϊν ςυνκθκϊν και τθν αξιολόγθςθ των 

κατϊτατων ορίων ςτθν πρόβλεψθ μελλοντικϊν ςεναρίων και ςτθν εξζταςθ 

πολφπλοκων ερωτθμάτων. 

Για να εκτιμθκεί το μζλλον με τθ χριςθ αυτϊν των ροϊν δεδομζνων (data streams) , 

κα πρζπει να ζχετε τεχνολογίεσ υψθλισ απόδοςθσ που μποροφν να προςδιορίηουν 

μοτίβα ςτα δεδομζνα ςασ τθ ςτιγμι που αυτά δθμιουργοφνται. Μόλισ ζνα μοτίβο 

αναγνωρίηεται, μετριςεισ ενςωματωμζνεσ ςτθ ροι δεδομζνων , οδθγοφν ςτθν 

αυτόματθ προςαρμογι των ςυνδεδεμζνων ςυςτθμάτων ι δθμιουργοφν 

ειδοποιιςεισ για άμεςεσ δράςεισ και λιψθ καλφτερων αποφάςεων. 

Ουςιαςτικά, αυτό ςθμαίνει ότι μποροφμε να προχωριςουμε πζρα από τθν απλι 

παρακολοφκθςθ ςυνκθκϊν και ορίων ςτθν εκτίμθςθ πικανϊν μελλοντικϊν 

γεγονότων και ςτον προγραμματιςμό τουσ για αμζτρθτα what-if ςενάρια. 



Στθν παρακάτω εικόνα φαίνονται πόλεισ ςτισ οποίεσ το IoT είναι πλζον 

αναπόςπαςτο κομμάτι. 

 

ΑΝΑΦΟΑ “The top 15 Internet of Things cities in the world “[44] 

 

Οι αρικμοί δθλϊνουν το πλικοσ των εταιριϊν (Startups, SMEs, MNCs) οι οποίεσ 

πωλοφν IoT ςυςκευζσ, παρζχουν υποδομζσ ηωτικισ ςθμαςίασ για το IoT ι δρουν 

ςαν ςθμαντικόσ καταλφτθσ του IoT.  

Σφμφωνα λοιπόν με τθ βάςθ δεδομζνων τθσ IoT Analytics, με 2.000+ ΛοΤ εταιρίεσ, 

οι 15 αυτζσ πολιτείεσ αποτελοφν τα «ορμθτιρια» του Industrie 4.0. 

1. αν Φρανςίςκο / Bay Area (Silicon Valley), Καλιφόρνια, ΗΠΑ 

Θ περιοχι φιλοξενεί κάποια από τα μεγαλφτερα ονόματα του τεχνολογικοφ 

ςτερεϊματοσ (βλ. Google, Apple,Cisco, Atmel) και εκατοντάδεσ startups . Εκεί ζχει 



τθν ζδρα τθσ και θ Splunk, θ εταιρεία που εξαγόραςε το 2013 τθν ελλθνικι 

startup, BugSense. 

2. Λονδίνο, Ηνωμζνο Βαςίλειο 

Ζδρα του δθμοφιλοφσ Raspberry Pi και τθσ ΛοΤ πλατφόρμασ Evrythng. Το Λονδίνο 

φιλοξενεί τθν GSM Associationκαι το International M2M Council. Οι Λονδρζηοι 

γενικά είναι πρόκυμοι να δοκιμάηουν και να υιοκετοφν κάκε τεχνολογικι 

υλοποίθςθ. 

 

3. Νζα Τόρκθ, ΗΠΑ 

Ζδρα αρκετϊν ΛοΤ εταιρειϊν, όπωσ θ Quirky (Wink) και θ καταςκευάςτρια 

αςφρματων ςυςτθμάτων αςφαλείασ,Canary. 

 

4. Βοςτόνθ, Μαςςαχουςζττθ, ΗΠΑ 

Το Harvard και το MIT είναι δφο από τα μεγαλφτερα εκπαιδευτικά ιδρφματα του 

πλανιτθ. Θ Βοςτόνθ είναι γνωςτι για τισ επενδυτικζσ τθσ δραςτθριότθτεσ αλλά και 

για τισ ΛοΤ εταιρείεσ RapidMiner και MC10. 

 

5. Λοσ Άντηελεσ, Καλιφόρνια, ΗΠΑ 

Ρεριςςότερεσ από τισ μιςζσ ΛοΤ εταιρείεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτο Λοσ 

Άντηελεσ καταςκευάηουν wearables (o μζςοσ όροσ ςε άλλεσ πόλεισ είναι 15%). 

Ρολλζσ από αυτζσ ξεκίνθςαν ωσ μικρζσ startups (Trakdot, Daqri) και θ διαςθμότερθ 

από αυτζσ είναι θ Pils – του γνωςτοφ τραγουδιςτι Will.i.am. 

 

6. Παρίςι, Γαλλία 

Και εδϊ δραςτθριοποιοφνται αρκετζσ  ΛοΤ εταιρείεσ, όπωσ οι Beebotte, Sen.se και 

θ Weio. 

 

7. αν Ντιζγκο, Καλιφόρνια, ΗΠΑ 

Το αν Ντιζγκο είναι θ 3θ πόλθ τθσ Καλιφόρνια ςτθ λίςτα μασ, με τισ περιςςότερεσ 

ΛοΤ εταιρείεσ που εδρεφουν εκεί να δραςτθριοποιοφνται ςτον επιχειρθματικό 

τομζα. 

Θ πόλθ αυτι επιλζχκθκε ωσ ζδρα από τισ General 

Atomics, Qualcomm, Novatel Wireless και τθν Systech. 

 

8. ικάγο, Ιλλινόισ, ΗΠΑ 

Το 2014 φιλοξζνθςε το Internet of Things World Forum και αποτελεί ορμθτιριο 

πολλϊν ΛοΤ εταιρειϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτο χϊρο τθσ υγείασ. 



Στο Σικάγο εδρεφει και θ πολλά υποςχόμενθ TempoIQ, θ οποία δθμιουργεί 

τεράςτιεσ βάςεισ δεδομζνων πραγματικοφ χρόνου, ςυλλζγοντασ πλθροφορίεσ από 

αιςκθτιρεσ. 

 

9. ιάτλ, Ουάςιγκτον, ΗΠΑ 

Ζδρα μεγάλων εταιρειϊν, όπωσ θ Amazon και θ Microsoft, το ιάτλ λειτουργεί 

ωσ βάςθ επιχειριςεων για πολλζσ IoT startups, όπωσ οι Airbiquity και Seeq. 

 

10. Μπανγκαλόρ, Ινδία 

Θ «Silicon Valley τθσ Ινδίασ» όπου εδρεφουν θ Altiux, θ ConnectM και θ Wipro – 

εταιρεία παροχισ υπθρεςιϊν ΛΤ, τθσ οποίασ θ αξία εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 35 δις. 

δολάρια. 

 

11. Σορόντο, Καναδάσ 

 

12. Σόκιο, Ιαπωνία 

 

13. Χονγκ Κονγκ/Shenzhen, Κίνα (υπολογίηονται ωσ μία περιφζρεια) 

 

14. Βερολίνο, Γερμανία 

 

15. Ντζνβερ, Κολοράντο, ΗΠΑ 

Πλεσ αυτζσ οι εταιρείεσ ςυμβάλουν ιδιαίτερα ςτθν αναβάκμιςθ (οικονομικι, 

τεχνολογικι κα.) των πόλεων ςτισ οποίεσ δραςτθριοποιοφνται, μιασ και ΛοΤ είναι μία 

ιδιαίτερα ακμάηουςα βιομθχανία. 

Τα κζρδθ που αποφζρει με τθ ςειρά τουσ μεταφράηονται ςε νζεσ κζςεισ εργαςίασ, 

ςε φόρουσ, ενϊ αποτελοφν και πόλο ζλξθσ για πολλοφσ νεαροφσ επιχειρθματίεσ και 

επιςτιμονεσ. 

 

 

ΑΝΑΦΟΑ “Οι 15 πόλεισ που ακμάηει το Internet of Things “[4] 

ΑΝΑΦΟΡΕ  «http://www.sas.com/el_gr/insights/big-data/internet-of-

things.html»[1] 

 

http://www.sas.com/el_gr/insights/big-data/internet-of-things.html
http://www.sas.com/el_gr/insights/big-data/internet-of-things.html


 Δεν είναι όμωσ και λιγάκι «επικίνδυνο»; 

Θ μεγαλφτερθ πρόκλθςθ που κα κλθκοφν να αντιμετωπίςουν οι εταιρείεσ, είναι θ 

αςφάλεια. Τόςο του τεράςτιου δικτφου ςυνδεδεμζνων «πραγμάτων» που, όπωσ 

όλα δείχνουν, κα δθμιουργθκεί μζςα ςτα επόμενα χρόνια, όςο και του όγκου 

δεδομζνων που κα ςυγκεντρϊνεται από αυτά. Πταν, για παράδειγμα, ζχεισ 

αιςκθτιρεσ να ςυλλζγουν δεδομζνα για τθν κατάςταςθ τθσ υγείασ ενόσ ανκρϊπου, 

πρζπει να διαςφαλίηεισ ότι αυτά τα δεδομζνα κα παραμζνουν αςφαλι και δεν 

πρόκειται ποτζ να πζςουν ςτα χζρια των λάκοσ ανκρϊπων. Επιπλζον, με 

διςεκατομμφρια ςυνδεδεμζνεσ ςυςκευζσ, πρζπει να αιςκάνεςαι βζβαιοσ πωσ 

κανείσ δε κα μπορζςει να χακάρει το πλυντιριο ροφχων ςου και ςτθ ςυνζχεια να 

αποκτιςει πρόςβαςθ ςε όλο το δίκτυό ςου. Μια άλλθ μεγάλθ πρόκλθςθ για τισ 

εταιρείεσ, είναι επίςθσ θ εφρεςθ αξιόπιςτων και ενεργειακά αποδοτικϊν τρόπων 

αποκικευςθσ και ανάλυςθσ των δεδομζνων που κα παράγουν ταυτόχρονα 

διςεκατομμφρια ςυςκευζσ. 

 

Θ εξζλιξθ του IoT φαίνεται ςτθ παρακάτω εικόνα 

ΑΝΑΦΟΑ “Internet of Things – From Wikipedia“[5] 

ΑΝΑΦΟΑ  «Internet of Things ςε απλά Ελλθνικά – Συντάκτθσ: i-TECH4u»*3+ 



2. Ανάλυςθ μακθςιακϊν αναγκϊν χρθςτϊν και 

κατάλλθλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 

 

2.1 Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και ανάγκεσ 

Ζνα εκπαιδευτικό περιβάλλον μπορεί να είναι από κακό ζωσ εξαιρετικό. Υπάρχουν 

πολλζσ διαβακμίςεισ ωσ προσ τθν ποιότθτα των εκπαιδευτικϊν αλλά και του 

εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ που είναι διακζςιμο. Ζτςι ζνα ςχολικό περιβάλλον 

μπορεί να κεωρθκεί απλά καλό εάν πλθροί τισ παρακάτω ιδιότθτεσ: 

 Οι εκπαιδευτικοί ζχουν μια καλι κατανόθςθ τθσ μάκθςθσ και τθσ ανάπτυξθσ 

των  μακθτϊν. Ραρζχουν μακθςιακζσ εμπειρίεσ που είναι κατάλλθλεσ για τισ 

μακθςιακζσ ανάγκεσ όλων των παιδιϊν και των νζων ανκρϊπων γενικότερα. 

Οι εκπαιδευτικοί ςυνεργάηονται ςτενά με άλλουσ οργανιςμοφσ, γονείσ και 

μακθτζσ για να εξαςφαλιςτεί θ ςυνζχεια των μακθςιακϊν προςεγγίςεων και 

εμπειριϊν ςε μεταβατικά ςτάδια. 

 Συνεργατικι μάκθςθ και ομαδικι ςυηιτθςθ λαμβάνουν μζροσ ςε τακτικι 

βάςθ. 

 Τα περιςςότερα μακιματα, οι δραςτθριότθτεσ και τα περιςτατικά μάκθςθσ 

προχωροφν με δυναμικοφσ ρυκμοφσ, προςαρμοςμζνα κατάλλθλα ςτισ 

ανάγκεσ των μακθτϊν. Οι κατανομζσ του χρόνου και οι προκεςμίεσ είναι 

ςαφισ. Το προςωπικό ορίηει χρονοδιαγράμματα και κατθγοριοποιθμζνα 

ςχεδιαγράμματα, για να διαςφαλιςτεί θ βζλτιςτθ χριςθ του χρόνου 

εκμάκθςθσ. 

 Οι εκπαιδευτικοί ςχεδιάηουν ι τροποποιοφν κακικοντα και τθν απαραίτθτθ 

υποςτιριξθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ ρυκμοφσ προόδου και τισ ανάγκεσ 

των ατόμων αλλά και των ομάδων των μακθτϊν. Δθλϊνουν τουσ ςτόχουσ με 

ςαφινεια, ςκιαγραφοφν το περιεχόμενο του μακιματοσ δίνοντασ ζμφαςθ 

ςτισ κφριεσ ιδζεσ και ςτθν ανάγκθ επανεξζταςισ τουσ. Οι εκπαιδευτικοί 

δίνουν ςαφισ οδθγίεσ και επεξθγιςεισ με ζνα μοντζλο ενεργισ πρακτικισ. 

 

Από τθν άλλθ μπορεί να υπάρξουν εκπαιδευτικά περιβάλλοντα τα οποία να είναι 

εξαιρετικά για τουσ παρακάτω λόγουσ: 

 Οι κακθγθτζσ δείχνουν βακιά κατανόθςθ για τθ μάκθςθ και τθν ανάπτυξθ 

των παιδιϊν. Τουσ παρζχουν υψθλισ ποιότθτασ υλικό εξατομικευμζνο για 

κάκε μακθτι. Ραρατθροφν ςτενά τουσ μακθτζσ και προςεκτικά αξιολογοφν 

και παρακολουκοφν τθ πρόοδό τουσ και τα κατορκϊματά τουσ. 



Χρθςιμοποιοφν πλθροφορίεσ για να ςχεδιάςουν τα επόμενα βιματα. Οι 

εκπαιδευτικοί φτιάχνουν πλάνα και ςυνεργάηονται με άλλουσ οργανιςμοφσ 

και ιδρφματα για να εξαςφαλίςουν τθ ςυνζχεια και τθν εξζλιξθ των νζων ςτισ 

μεταβατικζσ περιόδουσ. Εργάηονται από κοινοφ για να αναπτφξουν ατομικά 

ι εκτεταμζνα προγράμματα μετάβαςθσ τα οποία απαιτοφνται για τα παιδιά 

ι για ομάδεσ παιδιϊν. 

 Τα παιδιά ςυχνά επιδίδονται ςε υψθλισ ποιότθτασ ςυνεργατικισ μάκθςθσ 

και διαδραςτικισ ςυηιτθςθσ με άλλουσ μακθτζσ. Οι μακθτζσ μακαίνουν να 

δουλεφουν επιτυχϊσ ςε ομάδεσ, αναλαμβάνοντασ θγετικοφσ ρόλουσ και 

αξιολογϊντασ τθ διαφορετικι άποψθ και ςυνειςφορά των άλλων. 

Ενκαρρφνονται να δείχνουν ςεβαςμό για τισ ιδζεσ και τισ ςτάςεισ οι οποίεσ 

μπορεί να διαφζρουν από τθ δικι τουσ. 

 Τα παιδιά εργάηονται με ςυνζπεια με ταχφ και απαιτθτικό ρυκμό, αλλά τουσ 

δίνεται επίςθσ και αρκετόσ χρόνοσ να αναπτφξουν και να βρουν το νόθμα 

του δικοφ τουσ τρόπου μάκθςθσ. Οι εκπαιδευτικοί ςκζφτονται προςεκτικά 

όταν είναι να διακζςουν χρόνο ςε κακζνα από τα διαφορετικά μακιματα 

και να ςθματοδοτοφν αλλαγζσ, εςτιάηοντασ όπου κρίνεται απαραίτθτο. Κάκε 

δυνατι ευκαιρία εκμεταλλεφεται για το ςκοπό τθσ μάκθςθσ και εντόσ αλλά 

και εκτόσ του ςχολικοφ περιβάλλοντοσ. 

 Οι διδακτικζσ προςεγγίςεισ είναι ευζλικτεσ και προςεκτικά ταιριαςτζσ με τισ 

ανάγκεσ όλων των μακθτϊν. Οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν πάντοτε υπόψθ τι 

παρακινεί τουσ εκπαιδευόμενουσ κατά το ςχεδιαςμό των μακθμάτων τουσ. 

Είναι πολφ καλά ενιμεροι για τα ενδιαφζροντα και τισ ανάγκεσ του κάκε 

μακθτι ξεχωριςτά. Οι μακθτζσ εμπλζκονται ςτθ δθμιουργία και τθν 

αξιολόγθςθ των μακθςιακϊν προκζςεων αλλά και των προςωπικϊν τουσ 

ςτόχων. Τα μακιματα και οι δραςτθριότθτεσ είναι πάντα πολφ καλά 

οργανωμζνα και ρυκμιςμζνα μζςα ςε περιβάλλοντα με νόθμα με απαιτθτικά 

αποτελζςματα. Διάφορα υλικά παρουςιάηονται ευρθματικά για να 

εξαςφαλίςουν ότι οι μακθτζσ κατζχουν τισ βαςικζσ ζννοιεσ και είναι ςε κζςθ 

να προχωριςουν ςτα κατάλλθλα επόμενα βιματα. Το προςωπικό 

ςυμπάςχει με τισ διάφορεσ ανάγκεσ όλων των μακθτϊν και ανταποκρίνεται 

με ευαιςκθςία ςτα παιδιά και τισ οικογζνειζσ τουσ. Τα παιδιά και οι νζοι 

άνκρωποι αιςκάνονται αςφαλισ μζςα ςτισ ςχζςεισ τουσ με το βαςικό 

εκπαιδευτικό προςωπικό και γίνονται πιο ςίγουροι για τισ γνϊςεισ τουσ 

κακϊσ τουσ δίνεται θ κατάλλθλθ υποςτιριξθ και πρόκλθςθ. 

 

 

Θ ειςαγωγι του IoT ςτα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα κα φζρει αλλαγζσ και κα κζςει 

νζα δεδομζνα ςτο τρόπο παράδοςθσ του μακιματοσ και ςτθν μετάδοςθ τθσ 



πλθροφορίασ. Οι βαςικζσ ανάγκεσ τθσ εκπαίδευςθσ όμωσ παραμζνουν οι ίδιεσ και 

αυτζσ φαίνονται παρακάτω.  

Θ ανάλυςθ εκπαιδευτικϊν αναγκϊν περιλαμβάνει τον  προςδιοριςμό: 
• Του θλικιακοφ και μακθςιακοφ επιπζδου 
• Του μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ που κα δθμιουργθκεί 
• Του μακθςιακοφ ςτόχου 
• Του διδακτικοφ ςτόχου 
• Των αναγκϊν του εκπαιδευτικοφ  
• Των αναγκϊν τθσ εκπαιδευτικισ φλθσ 
• Δυνατοτιτων και περιοριςμϊν του μζςου διάκεςθσ  
(CD-ROM, e-Learning, mobile) 
• Διακζςιμων εργαλείων ςτθ μακθςιακι διαδικαςία πλθν του Θ/Υ (π.χ.    
Διαδραςτικόσ Ρίνακασ) 

 
 
 
 
2.2 Ανάγκεσ μακθτϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και προβλιματα 
 

Ειςθγοφμενα μονοπάτια μάκθςθσ – Οδθγόσ χριςθσ του Ρρογράμματοσ Μακθμάτων 

για τθν αντιμετϊπιςθ (κατά τθ χριςθ) του προγράμματοσ ςπουδϊν ωσ αποκικθ των 

πόρων, των οποίων θ πρόςβαςθ μπορεί να είναι άμεςθ, ωσ απάντθςθ ςτισ 

επιτακτικζσ ανάγκεσ (π.χ. πϊσ να ειςαγάγει τθ δραςτθριότθτα αναηιτθςθσ εργαςίασ 

ςτθν τάξθ), μπορεί επίςθσ να κεωρθκεί ωσ μια πθγι πολφπλοκων αντιδράςεων για 

τθν κακοδιγθςθ τυπικϊν ηθτθμάτων που ςχετίηονται με τθν εκπαίδευςθ ςε όλεσ τισ 

χϊρεσ. Αυτά τα ηθτιματα που ςχετίηονται με τθν εγκατάλειψθ ςχολείου, αποτελοφν 

επίςθσ μια μεγάλθ ευκαιρία για τθν εκ νζου εμπλοκι μακθτϊν ςτθν εκπαίδευςθ 

μζςω των κφριων δεξιοτιτων απαςχόλθςθσ.  

 

Ραραδείγματα αυτϊν των πιο περίπλοκων ηθτθμάτων είναι:  

 

1. Ρϊσ να αντιμετωπιςτοφν οι μακθτζσ οι οποίοι δεν ςυμμετζχουν ςε τακτικζσ 

δραςτθριότθτεσ ςτθν τάξθ;  

2. Ρϊσ να εμπλακοφν οι μακθτζσ που ζχουν απεμπλακεί ςε ζνα ι περιςςότερα 

κζματα; Ι δθλϊνουν "Μου αρζςουν τα ΤΡΕ (Τεχνολογικά Ρεριβάλλοντα 

Εκπαίδευςθσ), αλλά θ ιςτορία (μακθματικά / νόμοι / ξζνεσ γλϊςςεσ) δεν είναι ςτα 

ενδιαφζροντά μου."  

3. Εάν προκφψει ςχολικόσ εκφοβιςμόσ, πϊσ να αντιμετωπιςτεί αυτό;  



Ο παραπάνω κατάλογοσ δεν είναι εξαντλθτικόσ οφτε πλιρθσ. Κάκε εκπαιδευτικι 

διαδρομι και ςχετικοί πόροι μποροφν να ποικίλουν ωσ εκπαιδευτικοί και οι 

εκπαιδευτζσ μπορεί να κεωροφν ότι είναι ςχετικοί και χριςιμοι ςε ςυγκεκριμζνο 

πλαίςιο. Μπορεί να δθμιουργθκοφν και να δοκιμαςτοφν άλλεσ διαφορετικζσ 

διαδρομζσ, απλά να ςυνδζουν τισ μονάδεσ και τα εργαλεία ςε ζνα ςυνεκτικό 

ςφνολο. 

 

 

2.2.1: Πϊσ να αντιμετωπίςετε με τουσ μακθτζσ που δεν ςυμμετζχουν ςτισ τακτικζσ 

δραςτθριότθτεσ ςτθν τάξθ 

 

Βιμα 1: Τόνωςθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ και τθσ αυτοπεποίκθςθσ  

Βιμα 2: Θ κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ και τα πλεονεκτιματα τθσ ςυνεργατικισ 

μάκθςθσ 

Βιμα 3: Ειςαγωγι ςτθ μεκοδολογία ςυν-ςχεδιαςμοφ παιχνιδιϊν / δραςτθριοτιτων 

Βιμα 4: Συνεργαςία με άλλουσ 

 

 

2.2.2: Πϊσ να προςελκφςετε τουσ μακθτζσ που ζχουν αποςταςιοποιθκεί από ζνα 

ι περιςςότερα κζματα ι επιδεικνφουν ςυμπεριφορά «Μου αρζςουν οι ΣΠΕ , 

αλλά θ ιςτορία (Μακθματικά / Νομικά / Ξζνεσ γλϊςςεσ ) δεν με αφοροφν.» 

Βιμα 1: Τόνωςθ Βαςικϊν Δεξιοτιτων 

Βιμα 2: Αυτοεκτίμθςθ και αυτοπεποίκθςθ με ζμφαςθ ςτθ προςωπικι ανάπτυξθ 

κάκε μακθτι. 

Βιμα 3: Συμμετοχικι ςχεδίαςθ /ψθφιακι εκπαίδευςθ /δραςτθριότθτεσ 

Βιμα 4: Συνεργαςία με άλλουσ  

Βιμα 5: Εςτίαςθ ςτισ ευκφνεσ ςτο χϊρο εργαςίασ 

 

2.2. 3: Εάν προκφψει εκφοβιςμόσ, πϊσ να αντιμετωπιςτεί; 

 

Βιμα 1: Διαχείριςθ επικετικότθτασ  

Βιμα 2: Αντιμετϊπιςθ πίεςθσ των ςυνομθλίκων, κακομεταχείριςθσ και κακοποίθςθσ  



Βιμα 3: Αυτοεκτίμθςθ και αυτοπεποίκθςθ 

Βιμα 4: Κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ και των πλεονεκτθμάτων τθσ ςυνεργατικισ 

μάκθςθσ 

Βιμα 5: Συνεργαςία με άλλουσ  

Βιμα 6: Διαχείριςθ του φόρτου εργαςίασ 

 

2.3 Μακθςιακζσ ανάγκεσ ςτο Πανεπιςτιμιο 

 

Δθμιουργϊντασ τθ ςωςτι αξιολόγθςθ μακθςιακϊν αναγκϊν και πόρων (LNRA- 

Learning Needs and Resources Assessment) με τθ βοικεια των κακθγθτϊν Jeanette 

Romkema & Dan Haase. 

Οι παρακάτω ςυμβουλζσ γράφτθκαν από προπτυχιακό κακθγθτι ςε ςυνεργαςία με 

τουσ μακθτζσ του κατά τθ διάρκεια των ωρϊν μακθμάτων. Ωςτόςο μποροφν να 

είναι εξίςου πολφτιμεσ και για μεταπτυχιακά μακιματα, εικονικά περιβάλλοντα 

μάκθςθσ (virtual learning), εξ’ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ, αλλά και μερικισ 

απαςχόλθςθσ πανεπιςτθμιακϊν προγραμμάτων. 

Ζχοντασ μια ςαφι αίςκθςθ των διαφόρων ατόμων που εμπλζκονται ςτα 

πανεπιςτθμιακά μακιματα το να βρεκεί ο πιο αντιπροςωπευτικόσ τφποσ 

ςπουδαςτι είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθ δθμιουργία μιασ ουςιαςτικισ και 

ςχετικισ εμπειρίασ μάκθςθσ. Χρθςιμοποιϊντασ μια αξιολόγθςθ μακθςιακϊν 

αναγκϊν και πόρων (LRNA) είναι ουςιαςτικό μζροσ τθσ προετοιμαςίασ των 

μακθμάτων.  

Ωςτόςο αυτό δεν τελειϊνει με το πζρασ των μακθμάτων ςτο πανεπιςτιμιο, το LNRA 

είναι μια ςτάςθ που διεξάγεται ςε όλθ τθ πορεία κάποιου. Από τθν αρχι ωσ το 

τζλοσ ςυνεχϊσ ςυλλζγεισ και ακοφσ πλθροφορίεσ που μπορεί να επθρεάςουν τθ 

πορεία ςου: ο ςχεδιαςμόσ, ο περιβάλλον χϊροσ, οι απαιτιςεισ των μακθμάτων, θ 

διάφορεσ διαβακμίςεισ, οι αναγνϊςεισ αλλά και θ διευκόλυνςθ του κακζνα. 

Ραρακάτω βλζπουμε κάποιεσ ςυμβουλζσ για να επιτευχκεί αυτό. 

1. Ρωτιςτε / Μελετιςτε / Παρατθρείςτε. Αυτζσ οι τρεισ πρακτικζσ αποτελοφν 

τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ μιασ LNRA. Κυμθκείτε, «Ο διάλογοσ πρζπει να 

ξεκινιςει πολφ πριν το κάνει το μάκθμα το ίδιο." Αυτόσ ο διάλογοσ 

προχποκζτει ότι ο εκπαιδευτισ δίνει προςοχι, ςυλλζγει ςκόπιμα πολφτιμεσ 

πλθροφορίεσ και ηθτά απαντιςεισ από τουσ εκπαιδευόμενουσ. 

 



2. Κάνετε το «ΠΟΙΟ» να ζχει μεγαλφτερθ ςθμαςία. Ρολφ ςυχνά 

επικεντρωνόμαςτε ςτο «ΤΛ» (το περιεχόμενο του μακιματοσ) εισ βάροσ ι και 

προσ αποκλειςμό του «ΡΟΛΟΣ» (οι μακθτζσ). Το «ΤΛ» και το «ΡΟΛΟΣ» κα 

πρζπει να είναι απολφτωσ ςυμβατά. Ρωσ καταςκευάηεισ τθ πορεία του 

μακιματοσ γφρω από το «ΤΛ» με βάςθ του «ΡΟΛΟΣ»; Τι ζχεισ ανακαλφψει 

γφρω από το «ΡΟΛΟΣ» που μπορεί να επθρεάςει το «ΡΟΤΕ» «ΡΟΥ» ι «ΡΩΣ»; 

 

 

3. Προςδιορίςτε τα ςχετικά χαρακτθριςτικά των εκπαιδευόμενων. Εδϊ είναι 

ζνασ τρόποσ να γίνει ςεβαςτόσ ο όροσ «ΡΟΛΟΣ» εκ των ζςω. Γνωρίςτε 

αυτοφσ και πωσ αυτοί μακαίνουν καλφτερα. Μπορείτε να τουσ ρωτιςετε 

ευκζωσ, κακϊσ παρατθρείτε τισ αλλθλεπιδράςεισ τουσ μζςα ςτο μάκθμα. 

Πςο καλφτερα γνωρίηει ζνασ κακθγθτισ τουσ μακθτζσ του, τόςο καλφτερα 

κα είναι ςε κζςθ να διδάξει και να ςχεδιάςει το μάκθμα με τζτοιο τρόπο που 

να ανταποκρίνεται καλφτερα ςτισ μακθςιακζσ τουσ ανάγκεσ. 

 

4. υλλζξτε γριγορθ ανατροφοδότθςθ (feedback) κατά τθ διάρκεια του 

μακιματοσ. Φυςικά πολλοί από τουσ κακθγθτζσ διανζμουν ζντυπα ςχολίων 

ςτο τζλοσ του ζτουσ, αλλά αυτό είναι πάρα πολφ αργά για να οδθγιςει ςε 

ςθμαντικι αλλαγι κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ. Εξετάςτε το 

ενδεχόμενο να ηθτθκεί feedback κατά τθ διάρκεια του πρϊτου μακιματοσ 

(ςτθν εξεταςτζα φλθ, ςτο χρόνο, ςτθν αξιολόγθςθ κτλ), μετά από τισ πρϊτεσ 

ςυνεδρίεσ (ςτο ρυκμό, ςτο χϊρο κτλ), ςτα μζςα του διδακτικοφ ζτουσ (ςτο 

χρονοδιάγραμμα, ςτισ προκεςμίεσ κτλ), ςτα βαςικά διαςτιματα (π.χ. μια 

ανάκεςθ, ζνα project, ζνα τεςτ κτλ) και ςτο τζλοσ. Απλά χρθςιμοποιϊντασ 

μια λζξθ ι φράςθ ειςόδου μπορεί να είναι εξαιρετικά διορατικι: 

«Χρθςιμοποίθςε μια λζξθ για να περιγράψεισ τισ ςκζψεισ ςου ςχετικά με τθ 

πορεία των μακθμάτων μζχρι τϊρα» ι «Ρριν παρουςιάςουμε τα ζργα μασ, 

αναφζρετε μια δυο λζξεισ για να ςυνοψίςετε τθ δουλειά ςασ». 

 

5. υγκεντρϊςτε και χρθςιμοποιιςτε παραγωγικά κζματα μζςα από τθ τάξθ. 

Κάκε ομάδα ζχει οριςμζνα κζματα που δθμιουργοφν ενζργεια. Ακοφςτε για 

τα χόμπι, τα γεγονότα, τα κζματα και τισ ερωτιςεισ που κατ’ επανάλθψθ 

εμφανίηονται μζςα ςτθ τάξθ. Στθ ςυνζχεια χρθςιμοποιιςτε αυτά ςτα 

παραδείγματα, ςτισ ιςτορίεσ, ςτισ ανακζςεισ και τισ αναγνϊςεισ για να 

βοθκιςετε ςτθ προϊκθςθ μεγαλφτερθσ δζςμευςθσ και ενδιαφζροντοσ. 

Γνωρίηοντασ τα παραγωγικά κζματα μιασ ομάδασ μπορεί να βοθκιςει να 

γίνει το μάκθμα πιο ςχετικό, προςωπικό και με ςεβαςμό. Μερικοί τρόποι να 

ςυλλζξει κανείσ τισ πλθροφορίεσ αυτζσ είναι: από μια αρχικι ζρευνα ι 

ειςαγωγικό ερωτθματολόγιο ςχετικό με το περιεχόμενο του μακιματοσ και 

τουσ ςτόχουσ, μια προςωπικι ςυνζντευξθ ι ςυνάντθςθ με τουσ μακθτζσ, ι 



από παρατθριςεισ μζςα ςτθ τάξθ. 

 

6. Ελζγξτε τισ υποκζςεισ ςασ και αποςαφθνίςτε τισ προςδοκίεσ. Το LNRA 

καλλιεργεί μια ςτάςθ ταπεινότθτασ, κακϊσ καλεί τον εκπαιδευτι να κάνει 

ερωτιςεισ και να αναλογιςτεί υποκζςεισ. Αυτζσ οι δφο βαςικζσ αρχζσ ςτο 

πλαίςιο αυτισ τθσ δυναμικισ βρζκθκαν ςε ζναν εκπαιδευτι ο οποίοσ 1) 

ακοφει ειλικρινά 2) κζλει αυκεντικά να δθμιουργιςει μια μοναδικι εμπειρία 

μάκθςθσ για κάκε μακθτι, όπου αυτό είναι δυνατό. 

 

7. Αλλθλεπίδραςθ με τουσ μακθτζσ με ποικίλουσ τρόπουσ. Ρριν από το 

μάκθμα μπορείσ να ςτείλεισ ζνα e-mail, να κάνεισ ζνα τθλεφϊνθμα ι μια 

κλιςθ ςτο Skype, να χρθςιμοποιιςεισ μια θλεκτρονικι πλατφόρμα 

εκμάκθςθσ, καλϊντασ τουσ μακθτζσ να μοιραςτοφν μεταξφ τουσ ποιοι είναι 

και γιατί επζλεξαν το ςυγκεκριμζνο μάκθμα. Αυτι θ ειςαγωγι επιτρζπει 

ςτουσ μακθτζσ να ζρκουν ςτο μάκθμα, γνωρίηοντασ ιδθ ο ζνασ τον άλλο. 

Μικρζσ ομάδεσ μποροφν να οριςτοφν πριν από τθν ζναρξθ των μακθμάτων 

με βάςθ τισ πλθροφορίεσ που ςυλλζγονται. Εάν ζνα μάκθμα ζχει μεγάλο 

αρικμό φοιτθτϊν, εξετάςτε απλά ζνα δείγμα από το ςφνολο (δθλαδι 

καλϊντασ 10 άτομα από ςυνολικά 100, αυτό κα δϊςει επίςθσ πολφτιμεσ 

πλθροφορίεσ). 

 

8. υλλζξτε πλθροφορίεσ από τα ενδιαφερόμενα μζλθ. ωτϊντασ διευκυντζσ 

προγραμμάτων, κοςμιτορεσ, τουσ γονείσ, πρϊθν φοιτθτζσ, τον πρόεδρο του 

τμιματοσ, ό,τι νομίηετε πωσ είναι ςθμαντικό για τουσ φοιτθτζσ μπορεί να 

είναι μια πολφτιμθ πθγι πλθροφοριϊν. Μερικζσ φορζσ ξεχνάμε πωσ το κάκε 

μάκθμα ςτο πανεπιςτιμιο ςχεδιάςτθκε και κεωρικθκε ςθμαντικό για το 

πανεπιςτθμιακό πρόγραμμα για κάποιο λόγο. Ροιοι είναι αυτοί οι λόγοι και 

τι πιςτεφουν τα ενδιαφερόμενα μζλθ πωσ είναι ςθμαντικό ςιμερα. 

 

9. Ζλεγχοσ με τουσ ςυναδζλφουσ. Ρολλοί από τουσ ςυναδζλφουσ ζχουν 

διδάξει  μακθτζσ ςαν αυτοφσ που ζχετε εςείσ ςτθ τάξθ ι ίςωσ ζχουν διδάξει 

το μάκθμα που εςείσ διδάςκετε τϊρα. ωτιςτε τουσ για τθ ςοφία τουσ, τουσ 

πόρουσ, τθν ανατροφοδότθςθ. Οι κακθγθτζσ μποροφν πολλζσ φορζσ να 

λειτουργιςουν ςαν «νιςοι»  με μικρι αλλθλεπίδραςθ ι επικάλυψθ με ζνα 

άλλο μάκθμα ι με το παρϊν μάκθμα. Δείτε όλα τα μακιματα ςτο τμιμα ςασ 

κακϊσ επικεντρϊνεςτε ςτθν ίδια κατεφκυνςθ και ενδεχομζνωσ πολφτιμα 

κομμάτια ςτο ςφνολο των μακθμάτων. 

 

10. Ρωτιςτε: Σι κα ενίςχυε τθν εκμάκθςθ γι’ αυτι τθν ομάδα; Αυτό είναι ζνα 

βαςικό ερϊτθμα για να ζχετε πάντα ςτο μυαλό ςασ το πϊσ να ςχεδιάςετε το 

μάκθμα και τθν διδακτζα φλθ. Ζπειτα αυτό το μάκθμα είναι για μια 



μοναδικι ομάδα ατόμων, ςε μια μοναδικι χρονικι ςτιγμι, για 

ςυγκεκριμζνουσ λόγουσ και για το ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα και χϊρο 

πανεπιςτθμίου / κολεγίου που ζχετε κλθκεί να διδάξετε. 

 

 

ΑΝΑΦΟΡΕ “Global Learning Partners – Revolutionize your learning. Transform your 

world”[19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



3. Ανάλυςθ υπάρχουςασ κατάςταςθσ ςε ςχζςθ με τθ 

χριςθ τεχνολογίασ και το ΙοΣ (Internet of Things) 

 

3.1 Γιατί τεχνολογία ςτθν εκπαίδευςθ; 

Ενϊ ο παραδοςιακόσ τρόποσ εκπαίδευςθσ πρόςωπο με πρόςωπο μπορεί ακόμθ να 

είναι αποδοτικόσ, το να χρθςιμοποιείσ τα «εργαλεία» που υπάρχουν ςε μια 

θλεκτρονικι πλατφόρμα ανοίγει νζουσ ορίηοντεσ ςτθ μάκθςθ, που δεν υπιρχαν 

πριν 20 χρόνια. 

Ρολλοί εκπαιδευτικοί ζχουν διαπιςτϊςει ότι εξοικονομοφν χρόνο και βελτιϊνουν 

ςθμαντικά το επίπεδο μάκθςθσ των μακθτϊν, επιτρζποντάσ τουσ να ζχουν 

πρόςβαςθ ςτο εκπαιδευτικό υλικό ζξω από τθν ςχολικι αίκουςα. Αυτό τουσ 

επιτρζπει να χρθςιμοποιοφν το χρόνο των ςυναντιςεων πρόςωπο με πρόςωπο για 

επεξθγιςεισ και επίλυςθ προβλθμάτων. 

Οι ςυηθτιςεισ ςε θλεκτρονικό περιβάλλον (L.M.S.)[*+ δίνουν ςε πολλοφσ μακθτζσ 

τθν ευκαιρία να εκφραςτοφν με τρόπουσ που δεν κα μποροφςαν ςε μια 

ςυνθκιςμζνθ τάξθ. Ρολλοί μακθτζσ αποφεφγουν να μιλιςουν ςτθν τάξθ επειδι 

είναι ντροπαλοί, δεν είναι ςίγουροι ι επίςθσ και εξαιτίασ δυςκολιϊν ςτθν ομιλία. 

Είναι εξαιρετικά καλό για πολλοφσ μακθτζσ να ζχουν πολφ χρόνο ςτθ διάκεςι τουσ 

για να ςυντάξουν ερωτιςεισ ι απαντιςεισ ςε μια online ςυηιτθςθ. Οι εκπαιδευτζσ 

πάρα πολφ ςυχνά αναφζρουν μεγαλφτερα ποςοςτά ςυμμετοχισ ςε online 

ςυηθτιςεισ από ότι ςε μια αίκουςα διδαςκαλίασ. 

 

 

 

[*] Learning Management System Το λογιςμικό διαχείριςθσ μακθμάτων (Course 

Management System), ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ μάκθςθσ  Learning Management 

System (LMS) ι ζνα ςφςτθμα εικονικισ μάκθςθσ (Virtual Learning Environment – VLE), ι πιο 

απλά ζνα πακζτο λογιςμικοφ για τθ διεξαγωγι θλεκτρονικϊν μακθμάτων μζςω Διαδικτφου, 

που προςφζρει ολοκλθρωμζνεσ υπθρεςίεσ Αςφγχρονθσ Τθλεκπαίδευςθσ. 

 

https://economu.wordpress.com/l-m-s/
http://www.capterra.com/learning-management-system-software/
http://www.capterra.com/learning-management-system-software/


Άλλοι λόγοι για να χρθςιμοποιείσ ζνα θλεκτρονικό ςφςτθμα εκπαίδευςθσ: 

Απαίτθςθ των μακθτϊν 

Οι μακθτζσ εξοικειϊνονται όλο και περιςςότερο με τθν τεχνολογία και κζλουν να 

μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτο εκπαιδευτικό υλικό μζςω διαδικτφου. 

Διακζςιμοσ χρόνοσ των μακθτϊν 

Ρολλοί μακθτζσ – και γενικά εκπαιδευόμενοι – εργάηονται ι ζχουν διάφορεσ 

δραςτθριότθτεσ και πολφ λίγο χρόνο διακζςιμο για τθν εκπαίδευςι τουσ.  

Καλφτερθ ποιότθτα μακθμάτων 

Αν χρθςιμοποιείται κατάλλθλα, ζνα θλεκτρονικό ςφςτθμα εκπαίδευςθσ μπορεί να 

κάνει τισ τάξεισ αποδοτικότερεσ. «Ανεβάηοντασ» κάποια μζρθ του μακιματοσ ςτο 

διαδίκτυο, μπορείσ να εκμεταλλευτείσ με αποτελεςματικό τρόπο το χρόνο για τισ 

πρόςωπο με πρόςωπο ςυναντιςεισ ϊςτε να αςχολθκείσ με ερωτιςεισ και ιδζεσ των 

μακθτϊν. 

Σι ζχει αλλάξει τϊρα; 

Στισ θμζρεσ μασ, τα θλεκτρονικά ςυςτιματα εκπαίδευςθσ ζχουν ωριμάςει και είναι 

πιο εφκολο να τα χρθςιμοποιεί κάποιοσ από ότι ςτο παρελκόν. Θ τεχνολογία ζχει 

βελτιωκεί ςε πολφ μεγάλο βακμό, ενϊ παράλλθλα το κόςτοσ και οι ταχφτθτεσ 

ςφνδεςθσ ςτο διαδίκτυο ζχουν φτάςει ςε εξαιρετικά ελκυςτικά επίπεδα. 

ΑΝΑΦΟΑ «Θ τεχνολογία ςτθν εκπαίδευςθ – Συντάκτθσ: Βαςίλθσ Οικονόμου»*20+ 

3.2 Η εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ 

Εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςη είναι θ υποβοθκοφμενθ από τα μζςα επικοινωνίασ 

εκπαίδευςθ (θλεκτρονικό ταχυδρομείο, ραδιόφωνο, τθλεόραςθ, 

καςζτεσ βίντεο, υπολογιςτζσ, τθλεδιάςκεψθ και άλλα) με μικρι ι κακόλου 

διαπροςωπικι ι ςε τάξθ επαφι μεταξφ εκπαιδευτι και εκπαιδευόμενου. 

Ζνασ άλλοσ οριςμόσ που μπορεί να βρεκεί ςτο διαδίκτυο αναφζρει ότι πρόκειται για 

ζνα τομζα τθσ εκπαίδευςθσ που αφορά τθν παιδαγωγικι, τθν τεχνολογία και τον 

ςχεδιαςμό τθσ εκπαιδευτικισ δομισ, που επιδιϊκει τθν παροχι εκπαίδευςθσ, χωρίσ 

τθν ανάγκθ φυςικισ παρουςίασ ςτο χϊρο που αυτι λαμβάνει χϊρα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%84%CE%B1%CF%87%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%88%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF


Σιμερα, θ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ υλοποιείται ςχεδόν αποκλειςτικά με τθν 

υποςτιριξθ του υπολογιςτι ςε διαδικτυακό περιβάλλον. Τα μζςα που ζχουν 

χρθςιμοποιθκεί και χρθςιμοποιοφνται ςτθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ είναι τα 

εξισ: 

 Κινοφμενθ εικόνα 

 Θλεκτρονικζσ ςυλλογζσ υλικοφ που διαχειρίηονται χριςτεσ ι εκπαιδευτζσ 

(ePortfolios) 

 Θλεκτρονικό ςφςτθμα υποςτιριξθσ τθσ απόδοςθσ (electronic performance 

support system) όπου είναι το πρόγραμμα που διευκολφνει τθν πρόςβαςθ 

ςε πλθροφορίεσ 

 Ρροςωπικοί υπολογιςτζσ παλάμθσ (PDA) 

 Συςκευζσ αναπαραγωγισ αρχείων ιχου με υποςτιριξθ πολυμζςων 

 Εκπαιδευτικό υλικό βαςιςμζνο ςτισ τεχνολογίεσ του διαδικτφου 

 Ψθφιακοί δίςκοι πολυμζςων (multimedia CD-ROM) 

 Λςτοςελίδεσ και κοινότθτεσ (web 2.0) 

 Θλεκτρονικοί χϊροι αςφγχρονθσ ςυηιτθςθσ 

 Λογιςμικό υποςτιριξθσ ςυνεργαςίασ 

 Θλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 Θμερολόγια διαδικτφου (blogs) 

 Εγκυκλοπαίδειεσ διαχειριηόμενεσ από τουσ χριςτεσ 

 Σφγχρονθ ςυηιτθςθ με κείμενο 

 Αξιολόγθςθ υποβοθκοφμενθ από υπολογιςτι 

 Εκπαιδευτικό κινοφμενο ςχζδιο 

 Εξομοιωτζσ 

 Ραιχνίδια 

 Σφςτθμα διαχείριςθσ μάκθςθσ (LMS) ι Εικονικό Ρεριβάλλον Εκπαίδευςθσ 

(Virtual Learning Environment) 

 Θλεκτρονικά ςυςτιματα ψθφοφορίασ 

 Διανομι ςυλλογϊν ψθφιακϊν αρχείων ςε πολλοφσ παραλιπτεσ με 

υπθρεςίεσ του διαδικτφου (podcasting) 

Θ πλατφόρμα θλεκτρονικισ μάκθςθσ, αποτελεί ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ γνϊςθσ 

ςτο οποίο οι εκπαιδευτικοί αναρτοφν το διδακτικό τουσ υλικό, και οργανϊνουν τα 

μακιματά τουσ. Οι μακθτζσ, ςυμμετζχουν δθμιουργικά ςτισ εργαςίεσ τουσ, 

αξιολογοφνται γι αυτζσ και ενθμερϊνονται. Είναι ο διαδικτυακόσ «χϊροσ» 

αςφαλοφσ πρόςβαςθσ των εμπλεκομζνων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, 

από οποιοδιποτε ςθμείο και υπολογιςτικι ςυςκευι. Ραρζχει δυνατότθτεσ 

επικοινωνίασ των μακθτϊν, τόςο μεταξφ τουσ, όςο και με τουσ εκπαιδευτικοφσ 

http://el.wikipedia.org/wiki/PDA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/CD-ROM
http://el.wikipedia.org/wiki/Podcasting


τουσ, ςε ζνα οργανωμζνο ψθφιακό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Με τθ βάςθ του ςτθν 

εποικοδομθτικι κεωρία τθσ μάκθςθσ, ζχουμε τουσ παρακάτω τζςςερισ κφριουσ 

άξονεσ: 

1. Τθν ποικίλθ προςζγγιςθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ μζςα από διαφορετικζσ 

γλϊςςεσ επικοινωνίασ (κείμενα, εικόνεσ πολυμζςα) και τον προςανατολιςμό 

τθσ διδαςκαλίασ ςτθν δθμιουργία περιεχομζνου. 

2. Τθν ενεργι ςτάςθ του μακθτι απζναντι ςτο εκπαιδευτικό υλικό, τθν 

αυτοδιδαςκαλία και τθ μακθςιακι του αυτονόμθςθ. 

3. Τθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ. 

4. Τθν ανάπτυξθ τθσ ςυνεργατικότθτασ και τθσ ευελιξίασ ςτθν ανάλθψθ 

ποικίλων ρόλων ςτο πλαίςιο μιασ ερευνθτικισ ομάδασ. 

 

Ενδεικτικζσ δυνατότθτεσ ενόσ L.M.S. για τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία 

Μακθτισ: 

 Ρρόςβαςθ ςτο ψθφιακό εκπαιδευτικό υλικό του εκπαιδευτικοφ 

Οργανιςμοφ, αλλά και του Υπουργείου Ραιδείασ. 

 Ρρόςβαςθ ςτισ ανακοινϊςεισ του ςχολείου ςε επίπεδο βακμίδασ, τάξθσ και 

τμιματοσ. 

 Διαχείριςθ του ωρολογίου προγράμματόσ τουσ. 

 Υποβολι εργαςιϊν. 

 Συμμετοχι ςε δοκιμαςίεσ αξιολόγθςθσ (μζςω ελζγχου προόδου εργαςιϊν 

αλλά και κλειςτοφ τφπου αξιολογιςεισ) 

 Ενθμζρωςθ για τα εκπαιδευτικά κακικοντα τθσ θμζρασ (ςε περίπτωςθ 

απουςίασ από το μάκθμα). 

 Επικοινωνία με τουσ ςυμμακθτζσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ του, για 

διατφπωςθ ερωτιςεων, υποβολι ςχολίων και απαντιςεων αλλά και για 

ανταλλαγι απόψεων, ςε ζνα αςφαλζσ και οργανωμζνο ψθφιακό 

περιβάλλον. 

Εκπαιδευτικόσ: 

 Διαχείριςθ των μελϊν τθσ τάξθσ, ι του μακιματόσ του. 

 Καταχϊρθςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ και ανακοινϊςεων που αφοροφν τουσ 

μακθτζσ του. 



 Οργάνωςθ τθσ δομισ κάκε διδακτικισ ϊρασ, ενότθτασ ἠ και περιόδου ςε 

κάκε μάκθμα (ςχζδιο μακιματοσ). 

 Ανάκεςθ εργαςιϊν και αςκιςεων ςτουσ μακθτζσ του. 

 Διαχείριςθ του ωρολογίου προγράμματοσ του τμιματοσ. 

 Επικοινωνία με τουσ μακθτζσ του τμιματόσ του και τουσ ςυναδζλφουσ 

εκπαιδευτικοφσ των μακθτϊν. 

 Ρραγματοποίθςθ μακθμάτων εξ’ αποςτάςεωσ (π.χ. ενιςχυτικι διδαςκαλία 

όταν και εφόςον αυτό χρειαςτεί) 

Γονιόσ: 

 Ραρακολοφκθςθ του ωρολογίου προγράμματοσ του παιδιοφ του. 

 Ραρακολοφκθςθ των κακθκόντων του μακθτι, για ςυγκεκριμζνθ θμζρα και 

μάκθμα. 

 Συμμετοχι ςε ζρευνεσ βελτίωςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου, του ςχολείου, ι 

γενικότερεσ ζρευνεσ ικανοποίθςθσ. 

ΑΝΑΦΟΑ «Η τεχνολογία ςτθν εκπαίδευςθ – υντάκτθσ: Βαςίλθσ Οικονόμου»*20+ 

ΑΝΑΦΟΑ “Managing Learning? - Tuesday, 2 April 2013 | Charles Jennings”[45] 

ΑΝΑΦΟΑ “Moodle - Community driven, globally supported” [46] 

 

3.3 Εκπαιδευτικό λογιςμικό 

Κατθγοριοποιιςεισ 

Α. Με βάςθ τθ κεωρία μάκθςθσ και τισ υποκείμενεσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ 

1. Ρεριβάλλοντα κακοδθγοφμενθσ διδαςκαλίασ (drill and practice, tutorials, 

games, multimedia) 

2. Ρεριβάλλοντα μάκθςθσ μζςω ανακάλυψθσ (discovery, exploratory learning) 

3. Ρεριβάλλοντα ζκφραςθσ, οικοδόμθςθσ, αναηιτθςθσ και επικοινωνίασ τθσ 

πλθροφορίασ (netmeeting, portals, web games) 

  

Β. Με βάςθ τισ τεχνολογίεσ ανάπτυξθσ και τα παιδαγωγικά ρεφματα 

1. Ο υπολογιςτισ ωσ δάςκαλοσ (ςυμπεριφοριςμόσ) 

2. Ο υπολογιςτισ ωσ εργαλείο μάκθςθσ (εποικοδομιςμόσ) 



3. Ο υπολογιςτισ ωσ μακθτισ (προγραμματιςμόσ υπολογιςτι από το μακθτι 

πχ. γλϊςςα Logο. 

 

Κατθγορίεσ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ 

 Γλϊςςεσ Προγραμματιςμοφ: 

O μακθτισ – προγραμματιςτισ: 

 μακαίνει το δομθμζνο και ιεραρχικό τρόπο ςκζψθσ 

 μακαίνει τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων και καταςτάςεων και εκτόσ 

υπολογιςτι. 

 δθμιουργεί το δικό του περιβάλλον εργαςίασ με τισ νζεσ τεχνολογίεσ 

 

 Πακζτα εφαρμογϊν γενικισ χριςθσ 

 

1) Επεξεργαςτζσ κειμζνου 

2) Λογιςτικό φφλλο 

3) Λογιςμικό παρουςιάςεων 

 

 Προςομοιϊςεισ  

Εκπαιδεφουν τουσ μακθτζσ: 

 ςτθ δθμιουργία και αξιολόγθςθ των προςωπικϊν τουσ ιδεϊν 

 ςτθν αντιπαράκεςθ τθσ πρότερθσ γνϊςθσ τουσ με νζα αντικρουόμενα 

ςτοιχεία ςτθ ςφγκριςθ των δικϊν τουσ μοντζλων για τον κόςμο με 

πραγματικά δεδομζνα / καταςτάςεισ 

 ςτθ ςυνεργαςία ςε ομάδεσ με ςτόχο τθν οικοδόμθςθ πιο πολφπλοκων 

μοντζλων 

 

 Παιχνίδια 

Εκπαιδευτικά παιγνίδια ςτον υπολογιςτι είναι δράςθσ, περιπζτειασ (adventure 

games), ςτρατθγικισ, ανάπτυξθσ ικανοτιτων γλωςςικϊν, μακθματικϊν κλπ. 

εκπαιδευτικά ομαδικά παιγνίδια παίηονται μζςω του Διαδικτφου 



 Διαδίκτυο 

 

 Νοιμονα ςυςτιματα εκπαίδευςθσ 
 

Στοιχεία νοθμοςφνθσ ςτο εκπαιδευτικό λογιςμικό: 

 θ πρόβλεψθ και θ ορκι αντιμετϊπιςθ περιπτϊςεων που εμπεριζχουν 

αβεβαιότθτα και αςάφεια 

 θ κατά το δυνατόν εφκολθ, απλι και ολοκλθρωμζνθ επικοινωνία με το 

μακθτι 

 θ χριςθ φυςικισ γλϊςςασ 

 θ γριγορθ και ςωςτι αντιμετϊπιςθ πολφπλοκων προβλθμάτων και 

καταςτάςεων κακϊσ και 

 θ προςαρμοςτικότθτα 

Για κάλυψθ παιδαγωγικϊν αναγκϊν: 

 ικανότθτα προςαρμογισ τθσ διδαςκαλίασ ςε διαφορετικοφσ μακθτζσ. 

 εξατομικευμζνθ επιλογι παραδειγμάτων και προβλθμάτων ανά μακθτι. 

 ελευκερία επίλυςθσ των προβλθμάτων από τουσ μακθτζσ όπωσ κζλουν οι 

ίδιοι και ικανότθτα ανίχνευςθσ και εντοπιςμοφ των λακϊν τουσ. 

 αξιολόγθςθ και μακθςιακι υποςτιριξθ του εκπαιδευόμενου βαςιςμζνθ 

ςτθν κατανόθςθ των αδυναμιϊν του 

 

 Εκπαιδευτικά ςυςτιματα εικονικισ πραγματικότθτασ 

 

 Ηλεκτρονικά βιβλία – Εγκυκλοπαίδειεσ 

 

 Εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ πολυμζςων 

Οι εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ πολυμζςων κυριαρχοφν ςτθν εκπαιδευτικι 

τεχνολογία. Ρρόκειται ςυνικωσ για εκπαιδευτικό λογιςμικό ςε CD-ROM ι ςτο 

Διαδίκτυο που παρζχει περιβάλλον με κφρια χαρακτθριςτικά τθν υπερμεςικι 

δομι, τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτθν πλθροφορία με πολλαπλοφσ τρόπουσ και 

τθν αλλθλεπιδραςτικότθτα με το χριςτθ. Ζνα υπερμεςικό περιβάλλον δομείται 

με τθ χρθςιμοποίθςθ πλθροφορίασ διαφόρων μορφϊν όπωσ: κείμενο, εικόνα, 



γραφικά, ιχο, βίντεο, κινοφμενθ εικόνα κλπ.. Μπορεί επί πλζον να είναι 

εμπλουτιςμζνο με προςομοιϊςεισ ι ςτοιχεία εικονικισ πραγματικότθτασ. 

ΑΝΑΦΟΑ «Θ τεχνολογία ςτθν εκπαίδευςθ – Συντάκτθσ: Βαςίλθσ Οικονόμου»*20+ 

ΑΝΑΦΟΑ “The Use of Educational Software in the Classroom“[34] 

 

Online Εκπαιδευτικό Λογιςμικό Α'Βάκμιασ & Β'Βάκμιασ Εκπαίδευςθσ  

Μπορεί να βρει κανείσ και να κατεβάςει για νθπιαγωγείο, δθμοτικό, γυμνάςιο και 

λφκειο εδϊ: http://ts.sch.gr/software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ts.sch.gr/software


4. Περιγραφι τθσ νζασ τεχνολογίασ ΙοΣ (Internet of 
Things) και εκπαίδευςθ 
 
4.1 Γενικά 

 

Πλο και περιςςότεροι άνκρωποι υιοκετοφν νζεσ τεχνολογίεσ για τθ μάκθςθ, 

ζτςι κα ευδοκιμιςουν ςτον αναδυόμενο κόςμο του Internet Of Everything 

(IoE) – τθ δικτυωμζνθ ςφνδεςθ ανκρϊπων, διαδικαςιϊν, δεδομζνων και 

πραγμάτων – το οποίο γίνεται θ βάςθ για το διαδίκτυο εκμάκθςθσ 

πραγμάτων (Internet of Learning Things). 

 

 

Το IoT επικεντρϊνεται κυρίωσ ςτα δίκτυα αιςκθτιρων – μθχανζσ που 

επικοινωνοφν με άλλεσ μθχανζσ δθμιουργϊντασ δεδομζνα ωσ 

αποτελζςματα. Κακϊσ τα «πράγματα» προςκζτουν δυνατότθτεσ (όπωσ 



πλαίςιο-επίγνωςθσ, αυξθμζνθ επεξεργαςτικι ιςχφ και ενεργειακι 

ανεξαρτθςία) και κακϊσ περιςςότεροι άνκρωποι και νζεσ πλθροφορίεσ 

ςυνδζονται το Internet Of Things γίνεται Internet Of Everything, ζνα δίκτυο 

δικτφων όπου διςεκατομμφρια ι ακόμα και τριςεκατομμφρια διαςυνδζςεων 

δθμιουργοφν πρωτοφανισ ευκαιρίεσ, αλλά και νζουσ κινδφνουσ. 

 

Ραρακάτω κα εξετάςουμε τισ δυνατότθτεσ του IoE και τισ προκλιςεισ που 

παρουςιάηει ςτθν τυπικι εκπαίδευςθ ςυμπεριλαμβανομζνων: 

 Θ επίπτωςθ τθσ ςφνδεςθσ των αςφνδετων ςτθ μάκθςθ. 

 Ρωσ οι βελτιϊςεισ ςτθν διακεςιμότθτα υποδομϊν/ςυςκευϊν ζκανε 

τθ ςυνεχι ςυνδεςιμότθτα πραγματικότθτα ςτον ανεπτυγμζνο κόςμο 

και πωσ οι αναδυόμενεσ οικονομίεσ μποροφν να ωφελθκοφν. 

 Ρωσ το cloud computing, θ βελτιωμζνθ πραγματικότθτα, το BYOD 

(Bring Your Own Device), οι wearable technologies και τα Big Data 

ενςωματϊνονται με το IoE. 

 Ρωσ κα παρκεί θ καλφτερθ δυνατι αξία από τθ ςφνδεςθ ανκρϊπων, 

διαδικαςιϊν, δεδομζνων και πραγμάτων. 

 Τθ γνϊςθ τθν οποία κα πρζπει να κατζχουν οι εκπαιδευτικοί για να 

εκμεταλλευτοφν το IoE και να επωφελθκοφν οι μακθτζσ. 

 Εκτιμιςεισ για τθν κατάςχεςθ του δυναμικοφ του IoE ςτθν 

εκπαίδευςθ. 

 Κίνδυνοι και δυνθτικά μειονεκτιματα του IoE. 

 Ρωσ οι εκπαιδευτικοί μποροφν να επθρεάςουν τουσ υπεφκυνουσ 

χάραξθσ πολιτικισ βοθκϊντασ ςτθ διαμόρφωςθ του IoE και 

μεγιςτοποιϊντασ τα κζρδθ του ςτθν εκπαίδευςθ. 

 

Οι τζςςερισ πυλϊνεσ που αναφζραμε παραπάνω (άνκρωποι, διαδικαςίεσ, 

δεδομζνα, πράγματα), δθμιουργοφν τθν ανάγκθ για ζνα ςφςτθμα εκπαίδευςθσ που 

ενδυναμϊνει μια νζα γενιά ψθφιακϊν πολιτϊν που κατανοοφν τισ τεχνολογίεσ που 

υποςτθρίηουν το IoE, τισ κοινωνικζσ επιπτϊςεισ τθσ διαδεδομζνθσ υιοκζτθςθσ και 

τθ ςωςτι εφαρμογι των πλθροφοριϊν που ζχουν καταγραφεί. 

Τα προγράμματα τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ πρζπει να διαςφαλίςουν πωσ θ 

επόμενθ γενιά των μθχανικϊν κα καταλαβαίνει πϊσ να ςχεδιάςει και να 

καταςκευάςει τεχνολογικά ςυςτιματα που απεικονίηουν τισ αλλαγμζνεσ 

προςδοκίεσ μασ για διαφάνεια και ςυμμετοχι. Στον τομζα τθσ πλθροφορικισ 

επιςτιμθσ θ πρόκλθςθ είναι ςτθν ανάπτυξθ νζων μορφϊν κλιμακοφμενθσ 

εκπαίδευςθσ που φιλοξενεί μεγάλο αρικμό φοιτθτϊν από όλο τον κόςμο, 



προςελκφει πικανοφσ φοιτθτζσ με διάφορα ενδιαφζροντα παραδίδοντασ ζνα 

καινοτόμο πρόγραμμα ςπουδϊν που αντικατοπτρίηει τισ ριηικζσ αλλαγζσ ςτθ 

τεχνολογία των υπολογιςτϊν. 

Ζνα τζτοιο παράδειγμα ζρχεται από το ανοιχτό πανεπιςτιμιο ςτο Θνωμζνο 

Βαςίλειο, το οποίο ζχει προςκζςει ςτο πρόγραμμά του μάκθμα με τίτλο “My Digital 

Life” βάηοντασ τουσ φοιτθτζσ ςε μια διαδικαςία εκμάκθςθσ των επερχόμενων 

αλλαγϊν ςτθ κοινωνία και τθ τεχνολογία. Το μάκθμα βοθκάει τουσ φοιτθτζσ να 

δουν το IoT ςαν εργαλείο για διερϊτθςθ και καλφτερθ κατανόθςθ του δικοφ τουσ 

κόςμου, αναγνωρίηοντασ το ρόλο τουσ μζςα από αυτό. 

Κακϊσ οι μακθτζσ/εκπαιδευόμενοι γίνονται ςυν-δθμιουργοί τθσ γνϊςθσ, με τθ 

χριςθ αιςκθτιρων για τθ καλφτερθ κατανόθςθ φυςικϊν και κοινωνικϊν 

φαινομζνων. Κακϊσ μακθτζσ με ειδικζσ ανάγκεσ χρθςιμοποιοφν το IoE για να 

ςυλλάβουν περιςςότερεσ και καλφτερεσ ευκαιρίεσ μάκθςθσ, το IoE αυξάνει τισ 

διαςυνδζςεισ ςτισ επιχειριςεισ, ςτα πολιτιςτικά ιδρφματα και κοινότθτεσ, τθν αξία 

τθσ βελτιωμζνθσ μάκθςθσ και τθν επιτυχία του μακθτι και τθ προκφπτουςα μείωςθ 

των πόρων, κα μποροφςε να αυξθκεί θ παροφςα κακαρι αξία του IoE. 

 

Άνκρωποι 

Ο τομζασ τθσ εκπαίδευςθσ πρζπει να κατανοιςει πωσ οι άνκρωποι ςυνδζονται ςτο 

Internet για να αυξιςουν τισ γνϊςεισ τουσ και ζπειτα να τισ εφαρμόςουν. Το κλειδί 

ςτθ γνϊςθ κα είναι να αποκτθκεί αυτι ςιμερα για να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 

και αφριο. Αυτοί οι μακθτζσ που ξεχωρίηουν, κα ςυνεχίςουν να το κάνουν τρζχοντασ 

μπροςτά από τουσ υπόλοιπουσ. Σφμφωνα με το ςυγγραφζα Alvin Toffler κα 

υπάρχουν πάντα εκείνοι που κα ξζρουν πϊσ να μάκουν, να ξεμάκουν και να 

ξαναμάκουν κάτι. Θ εφρεςθ των ςωςτϊν ανκρϊπων με τουσ οποίουσ ι από τουσ 

οποίουσ μπορεί να μάκει κανείσ είναι ηωτικισ ςθμαςίασ. Ππωσ κάκε άτομο γίνεται 

ζνασ κόμβοσ ςτο δίκτυο, οι άνκρωποι κα πρζπει να ξζρουν πϊσ να ςυνδζονται, όχι 

μόνο για τθ δουλειά κορυφαίων ειδικϊν, αλλά και για τουσ ςυμμακθτζσ που 

μοιράηονται τα ίδια πάκθ και ενδιαφζροντα. Με αυτό τον τρόπο οι άνκρωποι κα 

μοιραςτοφν ιδζεσ, κα ςυηθτιςουν/ερευνιςουν τισ τελευταίεσ εξελίξεισ ςτο τομζα 

των ςπουδϊν τουσ και κα αναπτφξουν ολοζνα και περιςςότερεσ κοινότθτεσ 

πρακτικισ. Ειδικοί ςε μια ςυγκεκριμζνθ περιοχι κα επιδιϊξουν να διδάξουν 

μακιματα οπουδιποτε ςτο κόςμο και θ ανταλλαγι πλθροφοριϊν μζςω ςυνεχοφσ 

ροισ ι ηωντανοφ βίντεο κα γίνει ο κανόνασ. 



Θ ζλευςθ των μαηικϊν ανοιχτϊν μακθμάτων (MOOCs) είναι ζνα άλλο βιμα προσ τθ 

παγκόςμια εκπαίδευςθ. Τα MOOCs αποςκοποφν ςτθ διαδραςτικι ςυμμετοχι 

μεγάλθσ κλίμακασ και τθν ανοιχτι πρόςβαςθ μζςω του ιςτοφ. Online forums που 

ςυνδζονται με MOOCs κα γίνουν χϊροι για νζα δίκτυα για να αυξιςουν και να 

αναπτφξουν ςυνδεδεμζνουσ ανκρϊπουσ από όλα τα κοινωνικά ςτρϊματα, δίνοντασ 

εκπαίδευςθ ςε όςουσ δεν ζχουν πρόςβαςθ ςε περιεχόμενο υψθλισ ποιότθτασ ι ςε 

εκπαιδευτικοφσ ςτθ περιοχι τουσ. Ωσ εκ τοφτου ελεφκερθ πρόςβαςθ ςε MOOCs και 

άλλουσ πόρουσ κα βελτιϊςει τθ ποιότθτα ηωισ πολλϊν ανκρϊπων που δεν ζχουν τθ 

δυνατότθτα παροχισ μιασ τυπικισ εκπαίδευςθσ. Ωςτόςο αυτζσ οι ανοιχτζσ πθγζσ 

εκπαίδευςθσ ζχουν φζρει ςε ςυηιτθςθ τθ ςφγκριςθ τθσ αξίασ και τθσ εμπειρίασ 

αυτϊν των online μακθμάτων με το παραδοςιακό τρόπο διδαςκαλίασ. Τα MOOCs 

αναγκάηουν τα πανεπιςτιμια να βρουν πιο δθμιουργικοφσ τρόπουσ για να 

βελτιϊςουν τθν εμπειρία του μακθτι αλλά και να προςελκφςουν μακθτζσ ι να 

διατθριςουν τουσ υπάρχοντεσ. 

Επιπλζον, δεδομζνα που προκφπτουν από τισ διευκφνςεισ IP, κα αποκαλφψουν 

πόςο χρόνο οι άνκρωποι ξοδεφουν ςτα αντικείμενα μακθμάτων και ςε forums, το 

οποίο μπορεί να βοθκιςει να προςδιοριςτοφν ποιοι παράγοντεσ – δθμογραφικά 

ςτοιχεία, περιεχόμενο, κζματα – είναι πιο ελκυςτικοί και κατάλλθλοι για ζνα 

μοντζλο τφπου-MOOC. 

Διαδικαςίεσ 

Οι διαδικαςίεσ παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτο πωσ οι άνκρωποι, τα δεδομζνα και τα 

πράγματα λειτουργοφν μαηί για να προςφζρουν αξία ςτο ςυνδεδεμζνο κόςμο του 

IoE. Με τισ ςωςτζσ διαδικαςίεσ οι ςυνδζςεισ γίνονται ςυναφείσ και προςτίκεται αξία 

επειδι θ ςωςτι πλθροφορία παραδίδεται ςτο ςωςτό άτομο, τθ ςωςτι ςτιγμι με 

τον κατάλλθλο τρόπο. Διαςφαλίηοντασ πωσ οι νζοι άνκρωποι ζχουν πρόςβαςθ ςε 

ευκαιρίεσ μάκθςθσ που ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ τουσ, κα κάνει τθν 

εκπαίδευςθ πιο αποτελεςματικι, κα βελτιϊςει το χρόνο για δεξιοτεχνίεσ και κα 

δϊςει κίνθτρα ςτουσ εκπαιδευόμενουσ. Τζτοιεσ ευκαιρίεσ κα αυξιςουν επίςθσ τθν 

(ςυν)-κράτθςθ των μακθτϊν και τθν εφαρμογι νζων γνϊςεων, κάτι το οποίο είναι 

ηωτικισ ςθμαςίασ για μελλοντικι επιτυχία όχι μόνο ςτο τομζα τθσ εργαςίασ, αλλά 

και ςτθ κοινωνία. 

Με το IoE τα εκπαιδευτικά ιδρφματα κα ςυνεργάηονται με πολιτιςτικζσ οργανϊςεισ, 

κυβερνιςεισ και επιχειριςεισ για να ςυνδζουν ανκρϊπουσ, διαδικαςίεσ, δεδομζνα 

και πράγματα, μεγιςτοποιϊντασ τθν αρμοδιότθτα τθσ εκπαίδευςθσ και παρζχοντασ 

δεξιότθτεσ για τθν επόμενθ γενιά του ανκρϊπινου εργατικοφ δυναμικοφ. 



Συνδζοντασ τουσ ςυμμακθτζσ και φζρνοντασ ειδικοφσ μζςα ςτθ τάξθ, ουςιαςτικά 

αυτό απαιτεί αλλαγι διαχείριςθσ των διεργαςιϊν, νζεσ αντιλιψεισ και πρακτικζσ, 

ζτςι ϊςτε να παρζχεται ςτουσ μακθτζσ μία μοναδικι και προςτικζμενθσ αξίασ 

εμπειρία μάκθςθσ. 

Για να ςυνδεκοφν άνκρωποι, διαδικαςίεσ, δεδομζνα και πράγματα, απαιτοφνται 

αποτελεςματικζσ διεργαςίεσ, όχι μόνο για να αξιολογοφν τα αποτελζςματα των 

αλλθλεπιδράςεων, αλλά για να επιτρζψουν ςτουσ ανκρϊπουσ να παίρνουν 

καλφτερεσ και πιο ενθμερωμζνεσ αποφάςεισ που κεφαλαιοποιοφν ςτθ βελτίωςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ, τθ μείωςθ δαπανϊν, τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ, και τθν 

απλι διαχείριςθ. 

Δεδομζνα 

Κακϊσ τα πράγματα που είναι ςυνδεδεμζνα ςτο Internet εξελίςςονται, γίνονται 

επίςθσ πιο ευφυισ παρζχοντασ ζτςι πιο χριςιμεσ πλθροφορίεσ. Αντί απλά να 

αναφζρουν πρωτογενι δεδομζνα, τα ςυνδεδεμζνα πράγματα κα ςτείλουν ςφντομα 

πλθροφορίεσ υψθλότερου επιπζδου ςε μθχανζσ, υπολογιςτζσ και ςε ανκρϊπουσ 

για περαιτζρω αξιολόγθςθ και ταχφτερθ λιψθ αποφάςεων. Οι επιπτϊςεισ όλου 

αυτοφ ςτθν εκπαίδευςθ είναι τεράςτιεσ. Για παράδειγμα ωσ μζροσ των ςπουδϊν 

τουσ, οι μακθτζσ κα μποροφςαν να επιςθμάνουν/μαρκάρουν φυςικά αντικείμενα, 

να ςυλλζξουν δεδομζνα γφρω από αυτά τα αντικείμενα και ςτθ ςυνζχεια να 

τροφοδοτιςουν με αυτζσ τισ πλθροφορίεσ άλλα προγράμματα για ανάλυςθ, 

βελτιϊνοντασ τθν ακρίβεια τθσ ζρευνάσ τουσ. Ζρευνεσ ζχουν δείξει πωσ θ πρόςβαςθ 

ςε πλθροφορίεσ ςε πραγματικό χρόνο και θ εμπλοκι με ειδικοφσ πραγματικά ζχει 

αντίκτυπο ςτθν εκμάκθςθ. 

Μζςω τθσ χριςθσ του IoE, πολλζσ δραςτθριότθτεσ βοθκοφν τουσ μακθτζσ να 

κατανοιςουν τισ ςυνζπειεσ των πράξεϊν τουσ πολφ νωρίσ, κακϊσ μποροφν να δουν 

ςε πραγματικό χρόνο πωσ οριςμζνεσ ςυμπεριφορζσ, ενζργειεσ και ςυνικειεσ 

επθρεάηουν το περιβάλλον. Κάνοντασ το πλαίςιο μάκθςθσ πραγματικό, τοπικό και 

διαςκεδαςτικό, αυτό κα κάνει τουσ νζουσ να αςχολθκοφν περιςςότερο με τθ 

κοινότθτά τουσ. 

Το IoE παίρνει τθ λιψθ αποφάςεων με γνϊμονα τα δεδομζνα ςτθν εκπαίδευςθ ζνα 

βιμα παραπζρα, ενκαρρφνοντασ τθ καινοτομία που κινθτοποιεί και ενκουςιάηει 

τουσ μακθτζσ, μετατρζποντασ τθν πακθτικι μάκθςθ ςε ενεργθτικι, ενθμερϊνοντασ 

τουσ εκπαιδευτικοφσ για τον τρόπο ηωισ των μακθτϊν και βοθκϊντασ τουσ 



κακθγθτζσ να αναπτφξουν καλφτερα προγράμματα ςπουδϊν, αλλά και δομζσ 

αξιολόγθςθσ. 

Πράγματα 

Τα πράγματα είναι φυςικά αντικείμενα τα οποία μποροφν να ςυνδεκοφν τόςο με το 

Internet όςο και με τουσ ανκρϊπουσ μζςω αιςκθτιρων. Οι αιςκθτιρεσ δίνουν ςτα 

πράγματα «φωνι». Από τθ ςφλλθψθ δεδομζνων, οι αιςκθτιρεσ επιτρζπουν ςτα 

πράγματα να ζχουν επίγνωςθ πλαιςίου, παρζχοντασ πιο βιωματικζσ πλθροφορίεσ 

για να βοθκιςουν τουσ ανκρϊπουσ και τισ μθχανζσ να πάρουν ςχετικζσ και 

πολφτιμεσ αποφάςεισ. Ζνα παράδειγμα είναι οι ζξυπνοι αιςκθτιρεσ που 

χρθςιμοποιοφνται ςιμερα ςε γζφυρεσ για να καταγράφουν τθ κερμοκραςία, τθ 

δομικι ακεραιότθτα και τθ πυκνότθτα τθσ κυκλοφορίασ ςε πραγματικό χρόνο. 

Φανταςτείτε εάν τα πράγματα μποροφςαν να «μιλιςουν» το ζνα ςτο άλλο, 

ςχθματίηοντασ μια κοινότθτα πραγμάτων – αντικείμενα κα εκδιλωναν 

ςυγκεκριμζνεσ ςυμπεριφορζσ βαςιςμζνεσ ςε ερεκίςματα από το περιβάλλον τουσ. 

Εάν τα πράγματα μποροφςαν να μοιραςτοφν πλθροφορίεσ που βελτιϊνουν τθ 

λειτουργικότθτά τουσ, αιςκθτιρεσ κα μποροφςαν να ενςωματωκοφν ςε είδθ 

κακθμερινισ χριςθσ, δίνοντάσ τουσ τθ δυνατότθτα να μεταφορτϊςουν τισ 

πλθροφορίεσ ςτο Διαδίκτυο. 

Οι αιςκθτιρεσ παίηουν επίςθσ ςθμαντικό ρόλο ςτθν αςφάλεια ενόσ ςχολικοφ 

περιβάλλοντοσ. Κάμερεσ αςφαλείασ και αιςκθτιρεσ κίνθςθσ μποροφν να 

καταγράψουν οποιαδιποτε κίνθςθ και ςυμπεριφορά θ οποία απειλεί τθν ομαλι 

λειτουργία τθσ εκπαίδευςθσ. Θ ειδικι εκπαίδευςθ είναι ζνασ άλλοσ τομζασ όπου οι 

αιςκθτιρεσ μποροφν να ζχουν μεγάλο αντίκτυπο. Ζωσ τϊρα είναι γνωςτά τα γάντια 

με αιςκθτιρεσ που βοθκοφν παρζχοντασ ανατροφοδότθςθ ςε παιδιά που 

μακαίνουν νοθματικι γλϊςςα με τθ βοικεια ενόσ υπολογιςτι. 

Θ ςχζςθ μεταξφ πραγματικϊν αντικειμζνων (πράγματα) και των web-based 

πλθροφοριϊν τουσ είναι ζνα ςθμαντικό βιμα για τθν εκπαίδευςθ και κα 

δθμιουργιςει βακφτερθ κατανόθςθ  ςε ζνα ολόκλθρο πρόγραμμα ςπουδϊν. 

 

 



 

ΑΝΑΦΟΕΣ “Education and the Internet of Everything - Authors: Michelle Selinger, 

Ana Sepulveda, Jim Buchan”*8+ 

 

 

4.2 Περιγραφι των τεχνολογιϊν που το υποςτθρίηουν 

To ΛοΤ ζχει εξελιχκεί και ζχει εμφανιςτεί ςε μεγάλθ κλίμακα τα τελευταία χρόνια, ωσ 

επακόλουκο τθσ ανάπτυξθσ τθσ τεχνολογίασ και των χαρακτθριςτικϊν που αυτι 

προςφζρει. Βζβαια υπάρχει ακόμα δρόμοσ για να εδραιωκεί ςτθ κακθμερινότθτα 

των ανκρϊπων και πιο ςυγκεκριμζνα να γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι ςτθν 

εκπαίδευςθ.  

Το Internet φυςικά είναι το βαςικό μζροσ τθσ τεχνολογίασ που απαιτείται για να 

υπάρξει και να λειτουργιςει ζνα τζτοιο δίκτυο (IoT) ςε ςυνδυαςμό με κεραίεσ 

αςφρματθσ παροχισ, αλλά και καλωδίωςθ dsl κακϊσ και θ πιο πρόςφατθ 

καινοτομία, οι οπτικζσ ίνεσ. Αυτά είναι τα απαραίτθτα εργαλεία για να υπάρξει θ 

μία πλευρά του ςυςτιματοσ. Για να γίνει θ ςφνδεςθ με τον «ζξω κόςμο» και με τα 

διάφορα φυςικά αντικείμενα γεφυρϊνοντασ ζτςι τισ δφο πλευρζσ και 

δθμιουργϊντασ ζνα ολοκλθρωμζνο δίκτυο, απαιτοφνται ειδικοί αιςκθτιρεσ οι 

οποίοι προςαρμόηονται ςτα φυςικά αντικείμενα (Things) και ζτςι υπάρχει ο ζλεγχόσ 

τουσ και θ κακοδιγθςι τουσ από τθν άλλθ πλευρά. Σαφϊσ και χρειάηεται να 

υπάρχει θ δυνατότθτα επικοινωνίασ των αιςκθτιρων από μεγάλθ εμβζλεια για τθν 



καλφτερθ λειτουργία του IoT. Ζτςι μποροφν να υπάρξουν αιςκθτιρεσ με διάφορεσ 

ικανότθτεσ και χαρακτθριςτικά.  

Βζβαια αν κζλουμε να εμβακφνουμε ςε όλεσ τισ τεχνολογίεσ ςυνολικά που 

χρειάηονται για να υπάρξει και να λειτουργιςει ςωςτά ζνα δίκτυο IoT πρζπει να 

κοιτάξουμε πιο βακιά και πιο αναλυτικά. Ονομαςτικά οι κατθγορίεσ είναι οι εξισ: 

 Communication / Επικοινωνία 

 Backbone / Δίκτυο κορμοφ 

 Hardware 

 Protocols / Ρρωτόκολλα 

 Software 

 Data brokers – Cloud platforms 

 Machine learning 

Ριο ςυγκεκριμζνα: 

Communication / Επικοινωνία 

 RFID – ISO/IEC Standards list 

Ζνα ςφςτθμα αναγνϊριςθσ ραδιοςυχνοτιτων που χρθςιμοποιεί ετικζτεσ ι 

ςιματα που ςυνδζονται με τα αντικείμενα που πρόκειται να 

προςδιοριςτοφν. Αμφίδρομοι ράδιο-δζκτεσ που ονομάηονται ανακριτζσ ι 

αναγνϊςτεσ ςτζλνουν ζνα ςιμα ςτθν ετικζτα και διαβάηουν τθν απάντθςι 

τθσ. Οι αναγνϊςτεσ γενικά μεταδίδουν τισ παρατθριςεισ τουσ ςε ζνα 

υπολογιςτικό ςφςτθμα που τρζχει το λογιςμικό ι το ενδιάμεςο λογιςμικό 

RFID. 

 EnOcean – ISO/IEC  

Θ  EnOcean τεχνολογία είναι μια τεχνολογία αςφρματθσ ςυγκομιδισ 

ενζργειασ και χρθςιμοποιείται κυρίωσ ςτθ καταςκευι ςυςτθμάτων 

αυτοματιςμοφ, αλλά εφαρμόηεται επίςθσ και ςε άλλεσ εφαρμογζσ τθσ 

βιομθχανίασ, τισ μεταφορζσ, τθ διοικθτικι μζριμνα και τα ζξυπνα ςπίτια. 

 Near Field Communication (NFC) 

Το NFC είναι ζνα ςφνολο αςφρματων τεχνολογιϊν μικρισ εμβζλειασ και 

ςυνικωσ απαιτεί μια απόςταςθ των 10 εκατοςτϊν ι λιγότερο. Το NFC 

λειτουργεί ςτα 13,56 MHz για το πρότυπο ISO/IEC 18000-3 διεπαφισ αζρα 

και ςε τιμζσ που κυμαίνονται από 106Kbit/s μζχρι 424Kbit/s. 

 Bluetooth 

Το Bluetooth είναι ζνα πρότυπο αςφρματθσ τεχνολογίασ για τθν ανταλλαγι  



 

δεδομζνων για μικρζσ αποςτάςεισ από ςτακερζσ και κινθτζσ ςυςκευζσ, 

δθμιουργϊντασ δίκτυα προςωπικισ περιοχισ (PANs) με υψθλά επίπεδα 

αςφάλειασ. 

 WiFi 

Είναι μια τεχνολογία που επιτρζπει ςε μια θλεκτρονικι ςυςκευι να 

ανταλλάξει δεδομζνα αςφρματα (με ραδιοκφματα) μζςω ενόσ δικτφου 

υπολογιςτϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςυνδζςεων Internet υψθλισ 

ταχφτθτασ. 

 Weightless 

Είναι ζνα προτεινόμενο αποκλειςτικό πρότυπο ανοιχτισ αςφρματθσ 

τεχνολογίασ για τθν ανταλλαγι δεδομζνων μεταξφ ενόσ ςτακμοφ βάςθσ και 

χιλιάδων μθχανθμάτων τριγφρω χρθςιμοποιϊντασ White Space με υψθλά 

επίπεδα αςφάλειασ. 

 GSM (Global System Mobile) 

Ραγκόςμιο ςφςτθμα κινθτϊν επικοινωνιϊν, είναι μια ανοικτι ψθφιακι 

κυψελοειδισ τεχνολογία που χρθςιμοποιείται για τθ μετάδοςθ κινθτισ 

φωνισ και υπθρεςίεσ δεδομζνων. 

 

 



 

 ΑΝΑΦΟΑ “Tracking the Internet of Things - Internet of Things Technologies”*26+ 

Backbone / Δίκτυο κορμοφ 

 IPv4 & IPv6 (Internet Protocol) 

θ ζκδοςθ 6 του πρωτόκολλου διαδικτφου είναι θ τελευταία ανακεϊρθςι 

του, το πρωτόκολλο επικοινωνίασ που παρζχει ζνα ςφςτθμα αναγνϊριςθσ 

και τοποκεςίασ για τουσ υπολογιςτζσ ςτα δίκτυα και τουσ διαδρόμουσ 

κυκλοφορίασ ςε ολόκλθρο το διαδίκτυο. 

 User Datagram Protocol (UDP) 

Είναι ζνα από τα βαςικά μζλθ τθσ οικογζνειασ πρωτοκόλλου του Internet. 

Με αυτό, εφαρμογζσ υπολογιςτϊν μποροφν να ςτείλουν μθνφματα που ςε 

αυτι τθ περίπτωςθ αναφζρονται ωσ datagrams (αυτοδφναμα πακζτα) ςε 

άλλουσ κεντρικοφσ υπολογιςτζσ ςε ζνα δίκτυο IP, χωρίσ να ζχει προθγθκεί 

επικοινωνία για να δθμιουργιςει ειδικά κανάλια μετάδοςθσ ι μονοπάτια 

δεδομζνων. 

 Transmission Control Protocol (TCP) 

Το πρωτόκολλο ελζγχου μετάδοςθσ προορίηεται για χριςθ ωσ ζνα 

εξαιρετικά αξιόπιςτο host to host πρωτόκολλο, μεταξφ των κόμβων ςε 

http://postscapes.com/internet-of-things-technologies


δίκτυα επικοινωνίασ υπολογιςτϊν για μεταγωγι πακζτων και ςε 

διαςυνδεδεμζνα ςυςτιματα αυτϊν των δικτφων. 

 6LoWPAN 

Είναι ζνα ακρϊνυμο του IPv6 πάνω από αςφρματα δίκτυα προςωπικισ 

περιοχισ χαμθλισ ιςχφοσ. 

Hardware 

 Wireless SoC (system on chip) 

 Prototyping boards and platforms 

ΑΝΑΦΟΑ “Internet of Things Hardware Round-up“[47] 

Software 

 RiotOs 

Είναι ζνα λειτουργικό ςφςτθμα για IoT ςυςκευζσ. Βαςίηεται ςε μικροπυρινεσ 

και ζχει ςχεδιαςτεί για ενεργειακι απόδοςθ και ανεξάρτθτθ ανάπτυξθ 

υλικοφ. 

 Thingsquare Mist 

Φζρνει μια επαναςτατικι αςφρματθ δικτφωςθ του πλζγματοσ και 

πραγματικι ςφνδεςθ του διαδικτφου με το IoT. Το firmware ανοιχτοφ κϊδικα 

είναι εξαιρετικά ελαφρφ, αποδεδειγμζνα ανταγωνιςτικό και λειτουργεί με 

πολλοφσ μικρο-ελεγκτζσ με μια ςειρά από πομποφσ. 

ΑΝΑΦΟΑ “Internet of Things Software “[48] 

 

Protocols / Πρωτόκολλα 

 Constrained Application Protocol (CoAP) 

Είναι ζνα πρωτόκολλο λογιςμικοφ που προορίηεται να χρθςιμοποιθκεί για 

πολφ απλζσ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ που τουσ επιτρζπει να επικοινωνοφν 

αμφίδρομα μζςω του διαδικτφου. Λδιαίτερα απευκφνονται ςε μικροφσ 

αιςκθτιρεσ χαμθλισ ιςχφοσ, διακόπτεσ, βαλβίδεσ και άλλα παρόμοια 

ςτοιχεία που πρζπει να ελζγχονται ι να εποπτεφονται από απόςταςθ, μζςω 

τυπικϊν δικτφων Internet. 

 

ΑΝΑΦΟΑ “Constrained RESTful Environments (core)“[49] 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/6LoWPAN
http://thingsquare.com/mist/


 Representational State Transfer (REST) – RESTful HTTP 

Είναι ζνα ςτυλ αρχιτεκτονικισ λογιςμικοφ για κατανεμθμζνα ςυςτιματα, 

όπωσ το World Wide Web. Το REST ζχει αναδειχκεί ωσ ζνα κυρίαρχο μοντζλο 

ςχεδιαςμοφ web API. 

 Message Queue Telemetry Transport (MQTT) 

Είναι ζνα πρωτόκολλο ανοιχτοφ μθνφματοσ για επικοινωνίεσ Machine to 

Machine (M2M)  που επιτρζπει τθ μεταφορά τθλεμετρικοφ ςτυλ δεδομζνων, 

με τθ μορφι μθνυμάτων από διαδεδομζνεσ ςυςκευζσ, κακϊσ και με υψθλι 

κακυςτζρθςθ ι περιοριςμζνα δίκτυα ςε ζνα διακομιςτι ι μεςάηοντα μικροφ 

μθνφματοσ. 

 

ΑΝΑΦΟΑ “MQTT v3.1.1 now an OASIS Standard”[50] 

ΑΝΑΦΟΑ “OASIS Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) TC”[51] 

 

 Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) 

Είναι μια ανοιχτι τεχνολογία για επικοινωνία ςε πραγματικό χρόνο θ οποία 

τροφοδοτεί ζνα ευρφ φάςμα εφαρμογϊν, όπωσ άμεςα μθνφματα, 

παρουςία, πολυκομματικι ςυνομιλία, φωνθτικζσ και βίντεο κλιςεισ, 

ςυνεργαςία, ελαφρφ ενδιάμεςο λογιςμικό (middleware) και γενικευμζνθ 

δρομολόγθςθ δεδομζνων XML. 

 

ΑΝΑΦΟΑ “XMPP is the open standard for messaging and presence”[52] 

 

 Άλλα πρωτόκολλα: 

ΑΝΑΦΟΑ «Internet of Things Protocols & Standards»[53] 

 

Data Brokers - Cloud platforms 

 ThingWorx 

Αυτι θ πλατφόρμα παρζχει ζνα πλιρθ ςχεδιαςμό εφαρμογισ, εκτζλεςθσ και 

περιβάλλοντοσ νοθμοςφνθσ, επιτρζποντασ ςτουσ οργανιςμοφσ να 

δθμιουργοφν γριγορα εφαρμογζσ Μ2Μ και καινοτόμεσ λφςεισ που 

απελευκερϊνουν τθν αξία που βρίςκεται ςε ςθμεία τομισ των ανκρϊπων, 

των ςυςτθμάτων και των ευφυϊν ςυνδεδεμζνων ςυςτθμάτων. 

 

ΑΝΑΦΟΑ «Purpose-built for the Internet of Things»[54] 

 

https://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=mqtt
http://www.thingworx.com/


 EVRYTHNG 

Θ μθχανι αυτι παρζχει υψθλισ κλίμακασ βιομθχανικι τεχνολογία για να 

δθμιουργιςει και να εξυπθρετιςει τα εκατομμφρια των ενεργϊν ψθφιακϊν 

ταυτοτιτων για τα προϊόντα μιασ εταιρίασ αλλά και άλλα αντικείμενα. Αυτά 

τα μοναδικά online προφίλ δθμιουργοφν μια επίμονθ μοναδικι ψθφιακι 

παρουςία για κάκε φυςικό αντικείμενο ςτο διαδίκτυο 

 

ΑΝΑΦΟΑ “Smarter products come with evrythng”[55] 

 

 SENSE 

Μια ανοιχτι πλατφόρμα για όλουσ όςουσ κζλουν να φανταςτοφν να 

πρωτοτυπιςουν και να δοκιμάςουν νζεσ ςυςκευζσ, εγκαταςτάςεισ, ςενάρια, 

εφαρμογζσ για αυτόν το παγκόςμιο διαςυνδεδεμζνο ςυναρπαςτικό κόςμο. 

 

ΑΝΑΦΟΑ “SEN.SE - Feel. Act. Make sense.”[56] 

 

 ΆΛΛΑ “Internet of Things Platforms”[57] 

 

Machine Learning 

 Grok Engine 

Είναι ζνα λογιςμικό που ςπάει το εμπόδιο με τρεισ μοναδικζσ δυνατότθτεσ: 

ζνα υψθλό επίπεδο αυτοματιςμοφ ςτθν ανάλυςθ ροισ δεδομζνων, θ 

ικανότθτα να μακαίνει ςυνεχϊσ από τα δεδομζνα και θ ικανότθτα οδιγθςθσ 

δράςθσ από τθν ζξοδο των μοντζλων δεδομζνων Grok. 

 

ΑΝΑΦΟΑ «Tracking the Internet of Things - Internet of Things Technologies»*26+ 

 

 

 

 

https://www.groksolutions.com/


4.3 φνδεςθ με παιδαγωγικά μοντζλα - Παιδαγωγικι των πραγμάτων: 

Αναδυόμενα Μοντζλα βιωματικισ Μάκθςθσ 

ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΕΣ ΜΕΚΟΔΟΛ ΤΩΝ ΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΘ ΡΑΞΘ 

Μια ςειρά από παραδείγματα τθσ παιδαγωγικισ των πραγμάτων ςτθ πράξθ ζχουν 

εμφανιςτεί πρόςφατα ςε πολλά παραδείγματα. Οι Wisman και Forinash (2010) 

προτείνουν ζνα μοντζλο τθσ επιςτθμονικισ εκπαίδευςθσ που παίρνει κοινά 

πειράματα του παραδοςιακοφ εργαςτθρίου και τα μετακζτει ζξω ςτο πραγματικό 

κόςμο. Αντί να μελετοφν τθν επιτάχυνςθ μιασ μπάλασ ςε μια κεκλιμζνθ επιφάνεια 

μζςα ςτθ τάξθ, οι μακθτζσ μποροφν να χρθςιμοποιοφν το επιταχυνςιόμετρο ςτα 

τθλζφωνά τουσ ςαν να είναι θ μπάλα ςτο πραγματικό κόςμο. Ψυχαγωγικζσ βόλτεσ 

ςτο πάρκο και βόλτεσ με ποδιλατα γίνονται εκπαιδευτικά εργαλεία όταν 

ςυνδυάηονται με τθ χριςθ παιδαγωγικϊν πρακτικϊν και ζνα καλά ςχεδιαςμζνο 

πρόγραμμα μακθμάτων. Οι Wisman και Forinash προτείνουν πωσ μια τζτοια 

προςζγγιςθ ζχει τθν εντυπωςιακι δυνατότθτα να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο 

βλζπουν οι μακθτζσ τθν μάκθςθ και γενικότερα τθν επιςτιμθ. 

Ωσ μζςο για τθν αφξθςθ τθσ εμπλοκισ των μακθτϊν ςε μια μελζτθ εξωτερικοφ 

πλαιςίου, iPads χρθςιμοποιικθκαν για να μπορζςουν οι μακθτζσ να ζχουν 

πρόςβαςθ ςε ςχετικό περιεχόμενο όταν επιςκζπτονται ςθμαντικζσ ιςτορικζσ 

τοποκεςίεσ. Ωσ παράδειγμα, όταν μακθτζσ επιςκζφκθκαν τθν πλατεία Wenceslas 

ςτθ Ρράγα, ιταν ςε κζςθ να ζχουν πρόςβαςθ ςε φωτογραφίεσ διάςθμων 

γεγονότων που ζλαβαν χϊρα ςτθν εν λόγω τοποκεςία. Σαν αποτζλεςμα το 

ενδιαφζρον για τθν επίςκεψθ ςε αυτι τθ τοποκεςία ζγινε μεγαλφτερο και με κάπωσ 

πιο προςωπικό νόθμα. 

Οι Beddal-Hill, Jabbar, και Al Shehri (2011) ενζκριναν smartphones και tablets για τθ 

διδαςκαλία και τθν εκτζλεςθ εκνογραφικϊν και άλλων ποιοτικϊν μεκόδων 

ζρευνασ. Σε μια εργαςία, οι μακθτζσ κατζγραψαν παρατθριςεισ κατά τθ διάρκεια 

μιασ εκνογραφικισ εκδρομισ χρθςιμοποιϊντασ smartphones, τα οποία 

χρθςιμοποιικθκαν για τθ λιψθ φωτογραφιϊν, βίντεο και ιχου, εντοπιςμόσ 

τοποκεςιϊν, καταγραφι ςθμειϊςεων και επικοινωνία και αποςτολι αυτϊν μζςω e-

mail. Ενϊ θ άνεςθ και θ δυνατότθτα μεταφοράσ των κινθτϊν τθλεφϊνων βρζκθκε 

να είναι πολφ χριςιμθ για τθ ςυλλογι και τθν ανταλλαγι δεδομζνων με ζνα 

διακριτικό τρόπο, θ ικανότθτα τθσ ςυςκευισ να επιτρζπει τθ μάκθςθ και τθν ζρευνα 

με νζουσ τρόπουσ ζξω από το παραδοςιακό πλαίςιο τθσ τάξθσ είναι θ μετάβαςθ θ 

οποία είναι ςθμαντικό να ςθμειωκεί. 



Augmented Reality (AR) είναι μια αναπτυςςόμενθ περιοχι ενδιαφζροντοσ ςτθ 

βιωματικι μάκθςθ και ςτθν ζρευνα γνωςτικισ λειτουργίασ εξαιτίασ τθσ 

δυνατότθτάσ τθσ να παρζχει κοινωνικι ςυνεκτικότθτα, επίγνωςθ 

πλαιςίου/τοποκεςίασ, κακϊσ και πρόςβαςθ ςε πρόςκετεσ πλθροφορίεσ και ζργα 

τζχνθσ ςε μια φυςικι τοποκεςία. AR είναι θ προςκικθ ψθφιακϊν πλθροφοριϊν, με 

τθ μορφι γραφικϊν, φωτογραφιϊν και/ι τριςδιάςτατων μοντζλων πάνω από μια 

προβολι του φυςικοφ περιβάλλοντοσ.  

Προκλθςεισ 

Ζνα κφριο όφελοσ των αναδυόμενων τεχνολογιϊν όπωσ εφαρμόηεται ςτθ 

διδαςκαλία και τθ μάκθςθ, είναι θ πρόςβαςθ ςτθ πλθροφορία. Θ παιδαγωγία των 

πραγμάτων αποτελεί μια ευκαιρία για τουσ μακθτζσ να ζχουν πρόςβαςθ 

πλθροφοριϊν ςε πλαίςια πραγματικοφ χρόνου. Θ πρόκλθςθ για τουσ 

εκπαιδευτικοφσ κα εντοπίηεται και κα προςπακεί για τθ καλφτερθ χριςθ των 

εφαρμογϊν και των υπθρεςιϊν που εναρμονίηονται με τθν εκμάκθςθ ςτόχων που 

κακορίηονται για το μάκθμα ι το πρόγραμμα μακθμάτων. Οι τεχνολογίεσ αυτζσ 

χρθςιμοποιοφνται ουςιαςτικά ζξω από τθ τάξθ και ωσ εκ τοφτου επθρεάηονται από 

εφοδιαςτικοφσ περιοριςμοφσ. Θ ίδια θ κινθτι τεχνολογία είναι ακριβι και 

εφκραυςτθ. Τα smartphones και τα tablets κα πρζπει να διαχειρίηονται και να 

ςυντθροφνται. Ρολλά από τα ερευνθτικά παραδείγματα είναι δαπανθρά και 

χρονικά απαγορευτικά. Ωςτόςο υπάρχουν δωρεάν και είναι ςχετικά εφκολο να 

χρθςιμοποιιςει κανείσ εφαρμογζσ και υπθρεςίεσ augmented reality – AR για 

παράδειγμα. Με δεδομζνθ τθ προςπάκεια που απαιτείται για τθ προετοιμαςία 

δραςτθριοτιτων με αυτζσ τισ τεχνολογίεσ, κα πρζπει να λθφκεί μζριμνα ϊςτε να 

μεγιςτοποιθκεί ο αντίκτυπόσ τουσ και με τθ χριςθ τουσ να αξιοποιθκεί ςτο ζπακρο 

ο χρόνοσ των μακθτϊν. 

Προτάςεισ 

Ρροθγοφμενεσ δραςτθριότθτεσ ςτο πεδίο – τάξθ, ι ζρευνα που βαςίηεται ςε 

βιβλιοκικθ και προετοιμαςία και ςτθ ςυνζχεια ςφνοψθ δραςτθριοτιτων 

αξιολόγθςθσ που βοθκοφν τουσ μακθτζσ να ενςωματϊςουν τισ νζεσ γνϊςεισ τουσ, 

κα αποδειχκεί πιο επιτυχισ από ότι θ αντιμετϊπιςθ των δραςτθριοτιτων ωσ 

μεμονωμζνεσ αςκιςεισ. Αξιοποιιςτε τθν παιδαγωγία των πραγμάτων ηθτϊντασ από 

τουσ μακθτζσ να ενεργοποιιςουν τισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ τουσ και να τισ 

εφαρμόςουν ςτον τομζα τθσ τρζχουςασ δραςτθριότθτασ. Για παράδειγμα, ζχουν οι 

μακθτζσ να προςκζςουν τα δικά τουσ ςχόλια ςε ζνα πλζγμα πλθροφοριϊν, 

υποςτθρίηοντασ τα δικά τουσ ςυμπεράςματα ςτο τομζα, πριν τθ περίλθψθ τθσ 



άςκθςθσ. Κάτι τζτοιο κακιςτά τουσ μακθτζσ ενεργοφσ ςυμμετζχοντεσ ςτθ 

δθμιουργία και επιβεβαίωςθ τθσ νζασ γνϊςθσ. 

Θ παιδαγωγικι των πραγμάτων μπορεί να παρζχει πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ που 

δεν είναι αρχικά εφκολα εμφανισ. Αυτζσ οι πλθροφορίεσ μπορεί να είναι 

ενςωματωμζνεσ ςε περιβάλλοντα ζξω από τθ τάξθ, περιβάλλοντα που μπορεί να 

είναι χριςιμα για τθν ενςωμάτωςθ τθσ γνϊςθσ ςτθ κακθμερινότθτα των μακθτϊν. 

Ο ςχεδιαςμόσ εκπαιδευτικισ κεωρίασ και πρακτικισ είναι ακόμα τα κλειδιά για τθ 

μεγιςτοποίθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ αυτοφ του πλζγματοσ πλθροφοριϊν που 

ενςωματϊνονται ςτθ κακθμερινότθτά μασ. 

υμπζραςμα 

Ανεξάρτθτα από τα χαρακτθριςτικά τα οποία παρζχει το mobile computing, όπωσ 

και με άλλεσ εκπαιδευτικζσ ρυκμίςεισ, βαςικι παιδαγωγία και εκπαιδευτικόσ 

ςχεδιαςμόσ κα παραμείνει κακοριςτικόσ παράγοντασ τθσ επιτυχίασ. Θ παιδαγωγικι 

των πραγμάτων επιτρζπει τθ βιωματικι και πλαιςιωμζνθ μάκθςθ, κάτι που ίςωσ 

δεν γίνεται με τθ παραδοςιακι μάκθςθ. Αυτζσ οι τεχνολογίεσ παρζχουν πρόςβαςθ 

ςτισ πλθροφορίεσ με καινοτόμουσ τρόπουσ και πλαίςια, αλλά οι προκλιςεισ για τθν 

εφαρμογι τουσ απαιτοφν προςεκτικι ςκζψθ ςχετικά με τθ χριςθ τουσ. 

ΑΝΑΦΟΑ “The Pedagogy of Things: Emerging Models of Experiential Learning | C. 

E. Watson and J. T. Ogle”[58] 

4.4 Πλεονεκτιματα ςτθ μάκθςθ 

 

Εφαρμογζσ του IoT ζχουν ιδθ αξιοποιθκεί ςε διάφορουσ τομείσ και θ εκπαίδευςθ 

είναι ζνασ από αυτοφσ. Κάποιοι από τουσ τρόπουσ που το IoT κα επθρεάςει τθν 

εκπαίδευςθ είναι εμφανισ, ενϊ κάποιοι άλλοι δεν είναι τόςο προφανισ. Οι 

μεγαλφτερεσ επιπτϊςεισ των ςυνδεδεμζνων ςυςκευϊν ςτα ςχολεία και πωσ αυτζσ 

κα μποροφςαν να διαμορφϊςουν τθν εκμάκθςθ τθσ επόμενθσ γενιάσ φαίνονται 

παρακάτω: 

Βοήθεια για τουσ μαθητζσ με ειδικζσ ανάγκεσ 

Οι ςυνδεδεμζνεσ ςυςκευζσ μποροφν να βοθκιςουν να γίνει θ ηωι ευκολότερθ για 

τουσ μακθτζσ με ειδικζσ ανάγκεσ. Για παράδειγμα, ζνασ ςπουδαςτισ με 

προβλιματα όραςθσ ςτον οποίο δίνεται μια ειδικι κάρτα ζτςι ϊςτε όταν 

καταγραφεί από ζναν υπολογιςτι να μεγεκφνει αυτόματα το μζγεκοσ 



γραμματοςειράσ. Αντί να χρειαςτεί να καλζςει κάποιο δάςκαλο για βοικεια – 

κοςτίηοντασ και ςτουσ δφο χρόνο ο οποίοσ κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί πιο 

παραγωγικά – ο μακθτισ μπορεί να αναλάβει το ηιτθμα κάτι το οποίο χτίηει τθν 

αυτοπεποίκθςι του και προωκεί τθν ανεξαρτθςία. 

Αυξημζνη αποδοτικότητα 

Τα ςχολεία ζχουν ςυνικωσ περιοριςμζνουσ πόρουσ που ςθμαίνει ότι όςο 

περιςςότερο εκςυγχρονίηουν μζρα με τθ μζρα τισ λειτουργίεσ τουσ, τόςο 

περιςςότερα χριματα κα δαπανοφνται για τθ πραγματικι διδαςκαλία των 

μακθτϊν. Χρονοβόρεσ δραςτθριότθτεσ όπωσ θ χειροκίνθτθ προςζλευςθ και θ 

ςυλλογι πλθροφοριϊν ςε ζνα κεντρικό γραφείο, μπορεί να εξαλειφκεί με τισ 

ςυνδεδεμζνεσ ςυςκευζσ οι οποίεσ ςτζλνουν δεδομζνα όπου αυτά χρειάηεται να 

πάνε άμεςα. 

Κινητή μάθηςη 

Μζχρι προςφάτωσ, εάν ζνασ μακθτισ χρειαηόταν βοικεια με ζνα μάκθμα/εργαςία 

οι επιλογζσ του ιταν να ρωτιςει κάποιο φίλο ι τουσ γονείσ. Με το IoT ωςτόςο, τα 

ςχολεία μποροφν να δϊςουν ςτουσ μακθτζσ πλιρθ πρόςβαςθ ςε εκπαιδευτικά 

εργαλεία. Θ δυνατότθτα να μοιράηεται το περιεχόμενο ψθφιακά με δαςκάλουσ και 

ςυμμακθτζσ ενκαρρφνει τθ ςυνεργαςία και τθ ςυμμετοχι. 

Με τθ πάροδο του χρόνου το IoT κα είναι μια νοοτροπία παρά μια ςτακερι ροι τθσ 

τεχνολογίασ. Αν και κάκε ςυςκευι μζςα ςτο ςπίτι, ςτον εργαςιακό χϊρο, ι ςτον 

περιβάλλον χϊρο κα είναι αρκετά ευφυισ για να ςυνδεκεί και να «μιλιςει» ςε μια 

άλλθ, οι άνκρωποι κα επικεντρωκοφν αναπόφευκτα ςτθ δυνατότθτα 

μεταςχθματιςμοφ του κόςμου μασ. Ζτςι και θ εκπαίδευςθ δεν κα είναι εξαίρεςθ ςε 

αυτι τθν επιρροι του IoT. Μζχρι τϊρα θ τεχνολογία ςτθν εκπαίδευςθ ζχει 

περιςτραφεί περιςςότερο ι λιγότερο γφρω από τθν εικονικι ςυνδιάςκεψθ και τισ 

αίκουςεσ διδαςκαλίασ, online ςεμινάρια και παρόμοιεσ προςφορζσ. Ωςτόςο αυτό 

είναι μόνο θ αρχι, παρακάτω εξετάηουμε και άλλουσ τρόπουσ μετατροπισ τθσ 

εκπαίδευςθσ από το IoT. 

Σφνδεςη ακαδημιών ςε όλο το χάρτη 

Μερικά από τα τελευταία τεχνάςματα του IoT ςτο τομζα τθσ εκπαίδευςθσ είναι και 

τα ψθφιακά εργαλεία επιςιμανςθσ, οι ζξυπνοι πίνακεσ και οι ακόμα πιο ζξυπνεσ 

πλακζτεσ. Αυτό ςθμαίνει πωσ το τυπωμζνο κείμενό ςασ, μπορεί να μεταφερκεί 

ψθφιακά ςτο smartphone ςασ ι οπουδιποτε αλλοφ με απίςτευτθ ταχφτθτα μζςω 

εργαλείων όπωσ C-Pen και Scanmarker. Διαδραςτικοί πίνακεσ μποροφν να 



λαμβάνουν, να αναγνωρίηουν και να ανταποδίδουν πλθροφορίεσ, απλοποιϊντασ 

και επιταχφνοντασ τθ ςυνολικι εμπειρία τθσ μάκθςθσ. 

Απλά φανταςτείτε ζνα ςενάριο όπου οι μακθτζσ κάκονται ςε μια τάξθ ι ςτο 

γραφείο ςτο ςπίτι τουσ και μποροφν να αλλθλεπιδροφν με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ, 

τουσ μζντορζσ τουσ αλλά και με εκπαιδευτικοφσ διάςπαρτα ςε όλο τον κόςμο. 

Τϊρα, ασ υποκζςουμε ότι το μάκθμα τθσ θμζρασ επικεντρϊνεται ςτθ καλάςςια 

ηωι. Για να δοκεί ςτουσ μακθτζσ μία ςυναρπαςτικι και άκρωσ εκπαιδευτικι 

εμπειρία, ο κακθγθτισ αποφαςίηει να παρζχει πρόςβαςθ ςε ηωντανζσ πλθροφορίεσ 

που ςυγκεντρϊνονται από αιςκθτιρεσ και ηωντανζσ ροζσ που παρακολουκοφν ζνα 

ςυγκεκριμζνο οργανιςμό του νεροφ. 

Προςταςία και διατήρηςη για επιβίωςη και άνθηςη ςτη μάθηςη 

Με τθ βοικεια του IoT, είναι δυνατι μια ποικιλία από επιλογζσ από τθν άποψθ του 

περιβάλλοντοσ, τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, τθσ ρφκμιςθσ του οικοςυςτιματοσ, 

τθσ κυκλοφορίασ και των μεταφορϊν, για να αναφζρουμε μερικά που μποροφν να 

βοθκιςουν τα ςχολεία να δθμιουργιςουν τουσ προχπολογιςμοφσ τουσ και να 

προςφζρουν καλφτερεσ ευκαιρίεσ μάκθςθσ. Για παράδειγμα μια ςχολικι 

περιφζρεια ςτθ Ρενςυλβανία ζςωςε μια περιουςία για τθν ενζργεια με τθ χριςθ 

του IoT για τθν υποςτιριξθ του προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ 

ενζργειασ και επανεπζνδυςε τισ αποταμιεφςεισ ςε εκπαιδευτικά προγράμματά του. 

Σε τελευταία ανάλυςθ, το να ηει κανείσ ςε ζνα πράςινο τρόπο ηωισ, είναι κάτι που 

πρζπει να ακολουκιςουν όλοι – κα μποροφςαμε να βάλουμε αυτό τον τρόπο ςε 

εφαρμογι ϊςτε να μποροφμε να επενδφςουμε ςε πιο κρίςιμεσ περιοχζσ. 

Κζρδοσ για μαθητζσ και γονείσ η δημιουργία ενόσ αξιόπιςτου και αςφαλζσ 

περιβάλλοντοσ μάθηςησ 

Δυςτυχϊσ γνωρίηουμε πόςο δφςκολο ζχει γίνει αυτό το κζμα τα τελευταία χρόνια. 

Τα ςχολεία πρζπει να είναι τα περιβάλλοντα ςτα οποία οι μακθτζσ κα νιϊκουν 

απόλυτθ αςφάλεια, αλλά ςτο φωσ πρόςφατων γεγονότων είναι εφκολο να 

καταλάβουμε γιατί για κάποια παιδιά δεν ιςχφει κάτι τζτοιο. Θ αςφάλεια και θ 

προςταςία των μακθτϊν είναι φψιςτθσ ςθμαςίασ – είτε είςτε γονζασ, εκπαιδευτικι 

αρχι, αξιωματοφχοσ των υπθρεςιϊν αςφαλείασ ι ενδιαφερόμενοσ πολίτθσ. Με 

εξουςιοδοτθμζνουσ αιςκθτιρεσ, RFID’s, κάμερεσ και ςυνδεδεμζνεσ ςυςκευζσ, 

παρακολοφκθςθ και εποπτεία του ςυνόλου των κτθρίων είναι δυνατι. Άμεςεσ 

ειδοποιιςεισ, ςυναγερμοί και ρυκμιςμζνεσ δράςεισ κα είναι μια ςθμαντικι 

προςκικθ για τθν αςφάλεια και τθ προςταςία των ςχολείων και άλλων 

εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων. 

 

 



Επιχορήγηςη ιςοτιμίασ για όλουσ 

Ο ςυνδεδεμζνοσ κόςμοσ των πάντων ζχει πολλά να προςφζρει ςτουσ μακθτζσ που 

χρειάηονται τροποποιθμζνα ςχζδια μάκθςθσ και εξαιρζςεισ. Υπάρχουν ιδθ μια 

ςειρά από ςυςκευζσ, εργαλεία και εφαρμογζσ που δθμιουργοφν κατάλλθλεσ 

μακθςιακζσ εμπειρίεσ, ενϊ θ προςαγωγι τουσ γίνεται ςτο ίδιο επίπεδο με όλθ τθν 

τάξθ. Ζνα τζτοιο παράδειγμα είναι το “Lechal shoe project” το οποίο επιτρζπει τθν 

οπτικι πρόκλθςθ για καλφτερθ πλοιγθςθ ςτο κόςμο μζςω τθσ τεχνολογίασ. 

Μετατροπή των μαθητών ςε δημιουργοφσ 

Το IoT πράγματι προωκεί και ανοίγει το δρόμο για δθμιουργικότθτα – και για τα 

παιδιά/μακθτζσ δεν υπάρχει τίποτα καλφτερο από το να μακαίνουν τισ λεπτζσ 

ιδιαιτερότθτεσ και τισ εφαρμογζσ τθσ υπερ-ςυνδεςιμότθτασ  από πρϊτο χζρι. Μετά 

από όλεσ τισ προβλζψεισ ςχετικά με το τεράςτιο αρικμό των ςυνδεδεμζνων 

ςυςκευϊν επικοινωνίασ και λιψθσ αποφάςεων ςτα χρόνια που ζρχονται, αυτι είναι 

μια εξαιρετικι ευκαιρία για τουσ μακθτζσ να κατανοιςουν, να χτίςουν και να 

ελζγξουν οι ίδιοι τα εν λόγω ςυςτιματα. 

ΑΝΑΦΟΑ “The Implications of the Internet of Things for Education - Author: Robert 

Lutz”[10] 

ΑΝΑΦΟΑ “5 Ways The Internet Of Things Is Changing The Game For Education And 

Learning - 22-March-2016 - Author: Geetika Shukla” [27] 

ΑΝΑΦΟΑ “Can the Internet of Things make education more student-focused? - 

Published: December 3, 2014 - Written By: Max Meyers, Deloitte Consulting LLP” [28] 

ΑΝΑΦΟΑ “Schools and students get smart with the Internet of Things - April 20, 

2016 By Nicholas Fearn”[35] 

 

 

http://www.digitalistmag.com/iot/2016/03/22/5-ways-internet-of-things-is-changing-game-for-education-and-learning-04084635


5. Παραδείγματα και εφαρμογζσ 

 

1. Εικονικι εμπειρία κατάδυςθσ ςε όλεσ τισ θπείρουσ. 

Το κολζγιο κθλζων του Pymble ςτθν Αυςτραλία αποτελείται από 5 ςχολεία με 

ςυνολικό αρικμό μακθτϊν που ξεπερνά τουσ 2.100, οι οποίοι αναμζνουν να 

ςυνδεκοφν οπουδιποτε ςτο κόςμο, οποιαδιποτε ςτιγμι και από οποιαδιποτε 

ςυςκευι. Θ ανάγκθ να υπάρξει ζνα βίντεο διακζςιμο απόλυτα ςε όλεσ τισ 

πλατφόρμεσ ςε ςυνδυαςμό με τθν επικυμία των μακθτϊν να αλλθλεπιδροφν με 

ςχολεία ςτθ Νότια Κορζα, οδιγθςε τουσ διευκυντζσ του κολλεγίου να υιοκετιςουν 

βίντεο – τεχνολογίεσ τθσ Cisco επιτρζποντασ τουσ μακθτζσ να ςυνδεκοφν πρόςωπο 

με πρόςωπο με ειδικοφσ αλλά και με ςυνομιλικουσ για να επεκτείνουν τα ςφνορα 

τθσ γνϊςθσ τουσ και να ξεκινιςουν εικονικζσ περιθγιςεισ όπωσ θ επίςκεψθ και θ 

αλλθλεπίδραςθ με ζναν δφτθ ςτον φφαλο Great Barrier. 

Μετά τθν εφαρμογι αυτισ τθσ νζασ πρακτικισ θ επικεφαλισ τθσ όλθσ διαδικαςίασ 

του κολλεγίου Amanda Paterson ςχολιάηει πωσ από τθ ςτιγμι που τα παιδιά 

ζρχονται ςε επαφι με μια τζτοια εμπειρία, είναι απίςτευτα ενκουςιαςμζνοι και 

όταν ςυνειδθτοποιοφν ότι μποροφν να υποβάλουν ερωτιςεισ απευκείασ ςε κάποιον 

δφτθ που βρίςκεται ςτο βυκό τθσ κάλαςςασ και το βλζπουν αυτό να εκτυλίςςεται 

μπροςτά τουσ απλά ςυναρπάηονται. Οτιδιποτε μπορεί να ενκουςιάςει τουσ 

μακθτζσ, πρόκειται να ενκουςιάςει και τουσ κακθγθτζσ. 

ΑΝΑΦΟΑ “School engages video for global learning and collaboration”[41] 

2. Ηϊνθ εξζταςθσ / ελζγχου 

Ο μακθτισ ςυνδζεται ςτο εξεταςτικό ςφςτθμα, το οποίο επαλθκεφει το χριςτθ 

μζςω μιασ ςυςκευισ βιομετρικισ αςφάλειασ, ζπειτα θ ςυςκευι αςφαλίηεται ζτςι 

ϊςτε να εξαςφαλιςτεί ότι ο μακθτισ δεν ζχει πρόςβαςθ ςε τοπικοφσ πόρουσ. Στθ 

ςυνζχεια παρουςιάηονται οι ερωτιςεισ τθσ εξζταςθσ ςτον μακθτι και αυτόσ τισ 

απαντά. Θ ςυςκευι προωκεί μια κρυπτογραφθμζνθ ζκδοςθ των απαντιςεων του 

μακθτι ςε ζναν δρομολογθτι (e-exam-ready) που διαβιβάηει τα δεδομζνα ςτουσ 

διακομιςτζσ, οι οποίοι ζχουν επίςθσ αςφάλεια για να ελζγχουν τθν εγκυρότθτα και 

τθν αςφάλεια των απαντιςεων. Ζπειτα, οι απαντιςεισ τθσ εξζταςθσ αξιολογοφνται 

και δίδεται διαπίςτευςθ εγκαίρωσ με μια κρυπτογραφθμζνθ βεβαίωςθ που 

ςτζλνεται πίςω ςτο μακθτι. 

 



3. Κολλζγιο εφαρμόηει το IoE για μια διεργαςία φυςικισ πρόςβαςθσ 

Στο κολλζγιο Bournville ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο, θ τεχνολογία ελζγχου φυςικισ 

πρόςβαςθσ τθσ Cisco απλοποιεί τθ διαδικαςία διαχείριςθσ πρόςβαςθσ ςτισ 

αίκουςεσ διδαςκαλίασ, ςτα γραφεία, ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, ςτθ ςχολικι 

καφετζρια, ςε ςυνεδριακοφσ χϊρουσ και άλλα – 400 πόρτεσ ςυνολικά – ενϊ 

παρακολουκοφνται μοτίβα κυκλοφορίασ βθμάτων ςτθν κφρια πανεπιςτθμιοφπολθ. 

Στουσ μακθτζσ, τουσ κακθγθτζσ και το υπόλοιπο προςωπικό δίδονται ειδικζσ 

κονκάρδεσ κατά τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ, ενϊ οι επιςκζπτεσ λαμβάνουν 

προςωρινζσ κονκάρδεσ κατά τθ διάρκεια τθσ επίςκεψισ τουσ. Κάκε ομάδα ζχει 

διαφορετικά προνόμια, επιτρζποντασ ςτο κολλζγιο να προςτατεφει τουσ 

ανκρϊπουσ από το να περιφζρονται ςε αυςτθρά ελεγχόμενεσ περιοχζσ ι μζρθ που 

δεν είναι αςφαλι. Το ςφςτθμα επίςθσ διατθρεί αρχείο καταγραφισ των αποπειρϊν 

πρόςβαςθσ ςε περιοχζσ, όπου ο κάτοχοσ τθσ κονκάρδασ δεν επιτρζπεται να ζχει και 

ςτθ ςυνζχεια ςτζλνει τα δεδομζνα ςτθν ομάδα διαχείριςθσ του κολλεγίου για 

περαιτζρω ζρευνα. 

Το ςφςτθμα ελζγχει επίςθσ τισ πόρτεσ ενόσ κοντινοφ διοικθτικοφ κτθρίου, 

μειϊνοντασ το κόςτοσ για τθν αγορά ενόσ ξεχωριςτοφ ςυςτιματοσ και τθ πρόςλθψθ 

προςωπικοφ για να το διαχειριςτεί. Θ διαδικαςία αυτι βαςιςμζνθ ςτο IoE βοθκάει 

ςτο να δθμιουργθκεί ζνα αςφαλζσ περιβάλλον μάκθςθσ, ξεχωρίηοντασ τουσ 

επιςκζπτεσ από τισ περιοχζσ των φοιτθτϊν και επιτρζποντασ να μποροφν να 

αφαιρεκοφν τα προνόμια πρόςβαςθσ ενόσ φοιτθτι με μερικά μόνο κλικ, όταν αυτόσ 

δεν είναι πλζον εγγεγραμμζνοσ. Σε μια πρόςφατθ εςωτερικι ζρευνα, οι 

περιςςότεροι φοιτθτζσ ανζφεραν ότι το ςφςτθμα τουσ ζκανε να αιςκάνονται 

αςφαλισ και προςτατευμζνουσ. Τα υψθλά επίπεδα αςφαλείασ απζδειξαν ςε όλο το 

κολλζγιο με το 95% των φοιτθτϊν να ςυμφωνεί «εντελϊσ» ι «κυρίωσ» ότι το 

ςφςτθμα αυτό είναι μια βελτίωςθ ςτθν αςφάλεια ςε ςχζςθ με τα προθγοφμενα 

χρόνια. 

 ΑΝΑΦΟΑ “College Controls Physical Access While Also Monitoring Footfall - 

Updated:Dec 05, 2012”[40] 

 

4. Συμβοφλιο ςχολικισ περιφζρειασ εξοικονομεί 8,8 εκατομμφρια δολάρια ςτθν 

ενζργεια 

Το ςυμβοφλιο τθσ περιφζρειασ του Rock School (CRSD) είναι το ζνατο μεγαλφτερο 

ςτθν Ρενςυλβανία με 1.400 άτομα προςωπικοφ πλιρθσ απαςχόλθςθσ, 12.000 



μακθτζσ ςε 10 δθμοτικά ςχολεία, 3 γυμνάςια και 2 λφκεια. Το πρόγραμμα 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ “Go Green” βοθκάει τθν περιοχι να διακζςει χριματα 

που ζχουν εξοικονομθκεί από τον τομζα τθσ ενζργειασ ςε άλλουσ τομείσ του 

προχπολογιςμοφ – χρθματοδοτϊντασ προγράμματα ι και προςωπικό που 

διαφορετικά κα μποροφςαν να γίνουν αντικείμενο περικοπϊν. Μζςω μιασ 

υποδομισ δικτφωςθσ τελευταίασ τεχνολογίασ, θ περιοχι ενςωμάτωςε τθ κζρμανςθ, 

τον εξαεριςμό και τα ςυςτιματα κλιματιςμοφ για να παρακολουκεί να ελζγχει και 

να αναφζρει τθ χριςθ τθσ ενζργειασ των ςυςκευϊν δικτφου και των εγκαταςτάςεων 

εξοπλιςμοφ. Θ διαδικαςία επιτρζπει ςε κάποια τμιματα να απενεργοποιοφνται 

κάποιεσ ςυςκευζσ και υπολογιςτζσ από απόςταςθ ςε μια δεδομζνθ ςτιγμι, να 

ενεργοποιοφνται ςυςκευζσ για εργαςίεσ ςυντιρθςθσ ι να κλείνουν οριςτικά ςε 

περιόδουσ διακοπϊν ι αργιϊν. Θ εξοικονόμθςθ κόςτουσ που δθμιουργείται από 

αυτό το πρόγραμμα ζχει ςυμβάλει ςτο να βοθκιςει τθ περιοχι να ςυνεχίηει να 

παρζχει υψθλισ ποιότθτα εκπαίδευςθ ςτουσ μακθτζσ τθσ. Από τθ ςτιγμι που 

ξεκίνθςε θ εφαρμογι του προγράμματοσ το 2003, θ περιοχι μείωςε τθ κατανάλωςθ 

ενζργειασ κατά 40% εξοικονομϊντασ 8,8 εκατομμφρια δολάρια ζωσ το 2012. 

Δρϊντασ ενεργειακά ςοφά μασ δίνεται θ διορατικότθτα για τθ χριςθ και τον ζλεγχο 

των ςυςκευϊν και ςτθ ςυνζχεια μασ βοθκά για το υπόλοιπο κομμάτι που είναι να 

πειςτοφν οι άνκρωποι να αλλάξουν τθ ςυμπεριφορά τουσ ζτςι ϊςτε να κάνουμε τα 

πράγματα καλφτερα και να κερδίςουμε αποδοτικότθτα 

ΑΝΑΦΟΑ “Council Rock School District - Success for every student, every day”[39] 

5. Εξελιγμζνα μουςεία και πιο ελκυςτικά ςτο κοινό με τθ βοικεια τθσ τεχνολογίασ 

Το μουςείο τζχνθσ Cleveland ςτο Οχάιο, χρθςιμοποιεί το IoT για να προςελκφςει 

νζουσ επιςκζπτεσ. Σε μια προςπάκεια να γίνει το μουςείο πιο ελκυςτικό ςτο νεανικό 

κοινό, θ γκαλερί του μουςείου ςυνδυάηει τθ τζχνθ με τθ τεχνολογία και τθν 

ερμθνεία, ενκαρρφνοντασ τουσ επιςκζπτεσ να εξερευνιςουν τισ μόνιμεσ ςυλλογζσ 

τθσ. Θ γκαλερί ζχει μια ςειρά από δραςτθριότθτεσ βαςιςμζνεσ ςτθ τεχνολογία, 

μεταξφ των οποίων μία θ οποία προςκαλεί τουσ επιςκζπτεσ να ταιριάξουν τισ 

εκφράςεισ του προςϊπου ενόσ πίνακα με το δικό τουσ και ςτθ ςυνζχεια να 

μοιραςτοφν τισ φωτογραφίεσ και τα αποτελζςματα μζςω των κοινωνικϊν δικτφων. 

Επιπλζον, οκόνεσ παράλλθλα με τα πρωτότυπα ζργα δείχνουν πωσ δθμιουργικθκαν 

τα κομμάτια. Θ ιδζα είναι να εμπλακοφν οι επιςκζπτεσ με το αντικείμενο τθσ τζχνθσ 

πιο λεπτομερϊσ αντί απλά να το δουν και ζπειτα να φφγουν παρακάτω. Οι 

πλθροφορίεσ που καταγράφονται από τισ αλλθλεπιδράςεισ των επιςκεπτϊν με τισ 



οκόνεσ βοθκά το μουςείο να αποφαςίςει ποια κομμάτια να εμφανίςει ι να αλλάξει 

με βάςθ τθ φφςθ ι τθ ποςότθτα αλλθλεπίδραςθσ με κάκε κομμάτι. 

ΑΝΑΦΟΑ “The Cleveland Museum of Art – ArtLens 2”[38] 

Ζνα άλλο μουςείο το QRator το οποίο βρίςκεται υπό τθν θγεςία του πανεπιςτθμίου 

του Λονδίνου (UCL), επιτρζπει ςτουσ επιςκζπτεσ να πλθκτρολογοφν τισ ερμθνείεσ 

των ζργων του μουςείου ςτα κινθτά τουσ τθλζφωνα, χρθςιμοποιϊντασ μια ειδικι 

εφαρμογι και ζπειτα να ςτζλνουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ςτο μουςείο όπου οι 

ερμθνείεσ τουσ κα αποτελζςουν μζροσ τθσ ιςτορίασ του αντικειμζνου μζςω ενόσ 

διαδραςτικοφ ςυςτιματοσ το οποίο κα εμφανίηει τισ παρατθριςεισ τουσ δίπλα ςτα 

αντικείμενα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΦΟΑ “QRator: a digital dialogue on museum collections”*37] 



 

Οι δφο παραπάνω περιπτϊςεισ είναι παραδείγματα για το πϊσ το IoE ενκαρρφνει το 

πλικοσ να εφοδιάηεται και να εμβακφνει τισ γνϊςεισ του ςε ζνα αυκεντικό 

περιβάλλον πζρα από τθ τάξθ. 

 

6. Εγχείριςθ από το νοςοκομείο κατευκείαν μζςα ςτθ τάξθ 

Στθ κλινικι Cleveland ςτο Οχάιο όπου θ ανκρϊπινθ βιολογία διδάςκεται ςε ςχολεία 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ μζςω βίντεο διάςκεψθσ γίνεται ηωντανι μετάδοςθ 

μιασ λαπαροςκοπικισ χειρουργικισ. Ο ζνασ χειρουργόσ μιλάει για τα 

χαρακτθριςτικά και τισ λειτουργίεσ τθσ καρδιάσ και για τθν όλθ διαδικαςία, ενϊ ο 

άλλοσ εκτελεί τθ χειρουργικι επζμβαςθ. Τθν ίδια ςτιγμι, οι μακθτζσ μποροφν να 

υποβάλλουν ερωτιςεισ. Το αποτζλεςμα είναι το αυξθμζνο κίνθτρο για τουσ 

περιςςότερουσ μακθτζσ που φιλοδοξοφν να γίνουν νοςθλευτζσ, γιατροί ι ιατρικοί 

τεχνικοί. 

 

7. Κάνοντασ τθ πόλθ εξυπνότερθ, αςφαλζςτερθ και πιο βιϊςιμθ 

Μζςω του προγράμματοσ “Future City” θ πόλθ τθσ Γλαςκϊβθσ αναπτφςςει ζνα 

ςχολικό πρόγραμμα χαρτογράφθςθσ, που κα επιτρζπει ςτουσ νζουσ ανκρϊπουσ, 

τουσ γονείσ και τουσ κακθγθτζσ να χαρτογραφοφν ποιο μζςο μεταφοράσ 

χρθςιμοποιοφν, τισ διαδρομζσ που επιλζγουν και τθν απόςταςθ που καλφπτουν 

μζχρι το ςχολείο. Ζπειτα, ςυνδυάηουν τα δεδομζνα δθμιουργϊντασ μια 

ολοκλθρωμζνθ απεικόνιςθ του δικτφου διαδρομισ του ςχολείου. Εργαλεία όπωσ, 

εφαρμογζσ κινθτϊν, διαδραςτικά παιχνίδια και ζνασ online ςχολικόσ ςχεδιαςμόσ 

ταξιδιοφ, κα ενθμερϊνει τα ςχολεία και τισ κοινότθτεσ ςε τοπικζσ αλλαγζσ ςτθν 



οργάνωςθ του ταξιδιοφ για να ενκαρρφνουν τον ενεργό τρόπο μετακίνθςθσ. Οι 

χάρτεσ αυτοί κα δθμοςιευτοφν online με ανοιχτι τθ διακιρυξθ των δεδομζνων του 

ςυμβουλίου και κα επιτρζπουν ςτα ςχολεία, τισ τοπικζσ αρχζσ, τα κοινοτικά 

ςυμβοφλια και τα πρακτορεία μεταφορϊν να παίρνουν εξυπνότερεσ αποφάςεισ για 

τθν οδικι αςφάλεια και για προγράμματα «ενεργοφ ταξιδιοφ». 

ΑΝΑΦΟΑ “Future City - An ambitious programme to open up Glasgow like never 

before”[36] 

ΑΝΑΦΟΑ «Education and the Internet of Everything - Authors: Michelle Selinger, 

Ana Sepulveda, Jim Buchan”*8+ 

 

6.  Προτάςεισ δραςτθριοτιτων για ςυγκεκριμζνεσ 
ομάδεσ 

Σθμερινι κατάςταςθ ςτα ςχολεία 

Θ τωρινι κατάςταςθ ςτα ςχολεία, όςον αφορά τθν κακιζρωςθ τθσ τεχνολογίασ ςτθν 

εκπαίδευςθ είναι ςε αναπτυςςόμενο ςτάδιο. Στο γυμνάςιο ζχουν ειςζλκει από 

καιρό οι θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ για ςυγκεκριμζνα μακιματα και δραςτθριότθτεσ 

που αφοροφν τθ πλθροφορικι ι τθ ψυχαγωγία. Στο δθμοτικό ειςζρχονται ςιγά 

ςιγά, αλλά πρζπει να γίνουν αναπόςπαςτο κομμάτι για τθν εκπαίδευςθ των 

παιδιϊν. Στθ ςυνζχεια αφοφ κα υπάρχει θ βάςθ κα είναι ανοιχτόσ ο δρόμοσ για να 

ανκιςει το IoT. Υπάρχουν όμωσ κάποια ςχολεία με πρωτοβουλίεσ εκπαιδευτικϊν 

και με φρζςκεσ ιδζεσ που ςυμμετζχουν ιδθ ςε αντίςτοιχεσ δραςτθριότθτεσ που κα 

μποροφςαν να χαρακτθριςτοφν ωσ εφαρμογζσ του IoT. Ππωσ μια live μετάδοςθ 

βίντεο από κάποιο ςυγκεκριμζνο μζροσ για αναλυτικότερθ παράδοςθ ενόσ 

μακιματοσ ι ςτο πλαίςιο κάποιασ εργαςίασ όπου απαιτείται ςυλλογι δεδομζνων 

από εξωτερικοφσ χϊρουσ (π.χ φωτογραφίεσ). 

Σιμερα τα παιδιά γεννιοφνται και μεγαλϊνουν ςε ζνα περιβάλλον που 

περιςτοιχίηεται από τεχνολογικζσ ςυςκευζσ. Είναι πλζον αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ 

κακθμερινότθτάσ τουσ, όςον αφορά τθ διαςκζδαςθ κυρίωσ. Οπότε κα πρζπει να 

είναι βαςικό κομμάτι και τθσ εκπαίδευςισ τουσ για να υπάρχει ζνα επιπλζον όφελοσ 

όςον αφορά τθν τόςο διαδεδομζνθ χριςθ τουσ. 

 



6.1.1 Πρόταςθ για δθμοτικό – γυμνάςιο: «Αλλθλεπίδραςθ με το ηωικό βαςίλειο» 

Γενικά για τθ δραςτθριότθτα 

Ζνα παράδειγμα που κα προτείνουμε ζχει να κάνει με τα παιδιά και τθν επαφι τουσ 

με τθ φφςθ και πιο ςυγκεκριμζνα με τα ηϊα και το περιβάλλον ςτο οποίο ηουν. Τα 

περιςςότερα παιδιά ςιμερα ζχουν χάςει τθν επαφι με τθ φφςθ και το ηωικό 

περιβάλλον ειδικά ςτισ μεγαλουπόλεισ. Ζτςι δεν τουσ δίνεται θ ευκαιρία να δουν 

από νωρίσ και να μάκουν για διάφορα ηϊα και τα χαρακτθριςτικά τουσ. Ρλζον τα 

περιςςότερα μακαίνονται ψθφιακά, δθλαδι μζςα από τθ τθλεόραςθ, από τουσ 

υπολογιςτζσ και τα tablet, όπου τα παιδιά βλζπουν από απόςταςθ και τελείωσ 

αυτοματοποιθμζνα για αυτά τα πλάςματα. Με τθ δραςτθριότθτα που προτείνουμε, 

κζλουμε να δείξουμε πωσ θ επαφι των παιδιϊν με τα ηϊα όςο πιο νωρίσ γίνει ςτθν 

ηωι τουσ, τόςο πιο κετικό αντίκτυπο κα ζχει ςτθν ανάπτυξι τουσ και κα τουσ 

βοθκιςει να κατανοιςουν πολλά πράγματα για τθ ηωι και το ςεβαςμό που πρζπει 

να ζχουν προσ άλλουσ ανκρϊπουσ και ηϊα. 

κοποί και ςτόχοι 

Θ δραςτθριότθτα αυτι ζχει ωσ ςτόχο 

 Να διδάξει ςτουσ μακθτζσ για το ηωικό βαςίλειο όςο πιο παραςτατικά 

γίνεται. 

 Να καλφψει τυχόν κενά των μακθτϊν από τθν εκπαίδευςθ  που λαμβάνουν 

από το οικογενειακό τουσ περιβάλλον. 

 Να προςφζρει τθν αμεςότθτα ςτθ διδαςκαλία ξεφεφγοντασ από το 

παραδοςιακό μάκθμα ςε κάτι πιο πρακτικό με τθ βοικεια των τεχνολογιϊν 

του IoT. 

 Να εξιτάρει τουσ μακθτζσ και να τουσ παροτρφνει για μεγαλφτερο 

ενδιαφζρον για το μάκθμα, μειϊνοντασ ςε μεγάλο βακμό τθν απόςπαςθ 

προςοχισ τουσ. 

 Να διαςκεδάςει αλλά και να ενθμερϊςει τουσ μακθτζσ για ηθτιματα που κα 

κλθκοφν να αντιμετωπίςουν ςτο μζλλον. 

 

χετικά με τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ και τισ παιδαγωγικζσ μεκόδουσ δίνεται 

ζμφαςθ 

 Στθ μάκθςθ με τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν του IoT. 

 Στθν αξιοποίθςθ διάφορων τεχνολογικϊν μζςων για τθ διεκπεραίωςθ 

εκπαιδευτικϊν ςτόχων. 

 Στθ ςυλλογι ςτοιχείων γφρω από διαφορετικά είδθ ηϊων. 



 Στον εποικοδομθτικό προβλθματιςμό των μακθτϊν γφρω από το κζμα τθσ 

περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ. 

 Στθν ενκάρρυνςθ των μακθτϊν ϊςτε να κατανοιςουν το ρόλο του ηωικοφ 

βαςιλείου και τθσ τροφικισ αλυςίδασ. 

 Στθ δθμιουργία του αιςκιματοσ ευκφνθσ των μακθτϊν απζναντι ςτα ηϊα 

αλλά και τουσ ανκρϊπουσ. 

 Στθ δθμιουργία ομαδικισ ςυνεργαςίασ και διαλόγου. 

 

Ποιοι κα ςυμμετζχουν 

Μακθτζσ, εκπαιδευτικοί, ειδικοί, εργαηόμενοι προςτατευόμενων χϊρων 

 

Ποιοι χϊροι μποροφν να λάβουν μζροσ ςτθ δραςτθριότθτα 

Υπάρχουν διάφοροι χϊροι προςταςίασ άγριων ηϊων ςτθ χϊρα μασ, καλά 

οργανωμζνοι με ειδικό προςωπικό. Ρολλοί από αυτοφσ δεν είναι εφκολα 

προςβάςιμοι ι βρίςκονται ςε απομακρυςμζνεσ περιοχζσ και κάποια παιδιά δεν κα 

ζχουν τθν ευκαιρία να γνωρίςουν από κοντά. Κάποιοι από αυτοφσ είναι: 

 Το καλάςςιο πάρκο με φϊκιεσ ςτθν Αλόννθςο. 

 Θ δαςικι περιοχι του Αρκτοφρου ςτθ Φλϊρινα για τισ καφζ αρκοφδεσ και 

άλλων προςτατευόμενων ειδϊν. 

 Λίμνεσ με προςτατευόμενα είδθ πτθνϊν ςε διάφορεσ περιοχζσ (Ρρζςπεσ) 

 Δαςικζσ περιοχζσ άγριασ ηωισ όπωσ π.χ. ςτθ Κράκθ το δάςοσ τθσ Δαδιάσ ςτο 

οποίο υπάρχουν μοναδικά είδθ ςπάνιων άγριων πουλιϊν ςτθ χϊρα. 

 

Που και πωσ κα λάβει χϊρα θ δραςτθριότθτα 

Θ δραςτθριότθτα αυτι μπορεί να εφαρμοςτεί ςε παιδιά του δθμοτικοφ ι ακόμα και 

του γυμναςίου διαμορφωμζνθ κατάλλθλα ςτισ απαιτιςεισ και τισ ανάγκεσ των 

θλικιακϊν ομάδων των μακθτϊν. Τα μακιματα τα οποία ςχετίηονται με μια τζτοια 

δραςτθριότθτα είναι ςτο δθμοτικό το μάκθμα τθσ «Μελζτθσ του περιβάλλοντοσ» ι 

το «Εμείσ και ο κόςμοσ» ενϊ ςτο Γυμνάςιο είναι το μάκθμα τθσ «Βιολογίασ». 

Επιπλζον μπορεί να εφαρμοςτεί ςαν ξεχωριςτι δραςτθριότθτα θ οποία κα ξεφεφγει 

από τα γνωςτά πλαίςια του παραδοςιακοφ μακιματοσ μζςα ςτθ τάξθ. Κα 

μποροφςε να υπάρχει μια ϊρα τθν εβδομάδα ι τισ δφο εβδομάδεσ θ οποία κα 

αφιερωνόταν ςε τζτοιεσ δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ κα ανανζωναν το κακιερωμζνο 

ςχολικό πρόγραμμα και κα τόνωναν το ενδιαφζρον των μακθτϊν. 



 

Σεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ που κα χρειαςτεί 

Το ςχολείο κα πρζπει να διακζτει τα βαςικά μζςα για να γίνει εφικτό το όλο 

εγχείρθμα, όπωσ να είναι εξοπλιςμζνο με καλι και γριγορθ ςφνδεςθ δικτφου, να 

παρζχει ςε κάκε τάξθ από τουλάχιςτον ζνα φορθτό υπολογιςτι κακϊσ και 

projector για τθν εμφάνιςθ τθσ οκόνθσ ςτο πίνακα ςε μεγάλο μζγεκοσ. Ζπειτα κα 

πρζπει να υπάρχει οργάνωςθ και ςυνεννόθςθ με τα εκάςτοτε κζντρα διαφφλαξθσ 

ηϊων, ζνα καλά οργανωμζνο ςφςτθμα όπου χωρίσ κακυςτεριςεισ και ανά πάςα 

ςτιγμι να μπορεί να γίνει ηωντανι αναμετάδοςθ τθσ άγριασ ηωισ. Από τθν άλλθ 

πλευρά, οι οργανιςμοί κα πρζπει να ενςωματϊςουν ειδικοφσ αιςκθτιρεσ ςε κάποια 

ηϊα αν όχι ςε όλα, οι οποίοι φυςικά να είναι κατάλλθλοι και ςυμβατοί με τα ηϊα, 

χωρίσ να προκαλοφν τυχόν παρενζργειεσ, ζτςι ϊςτε να καταγράφουν αναλυτικά ζνα 

24ωρο ηωισ τουσ. Επίςθσ κάμερεσ οι οποίεσ κα καταγράφουν και αυτζσ εικόνεσ και 

βίντεο των ηϊων και του περιβάλλοντοσ ςτο οποίο ηουν. 

 

Η δομι τθσ πρϊτθσ δραςτθριότθτασ 

Συγκεκριμζνα για το καλάςςιο πάρκο τθσ Αλοννιςου κα υπάρχουν και κα 

λειτουργοφν: 

 Κάμερα ενςωματωμζνθ ςτο γενικότερο υδάτινο περιβάλλον, δείχνοντασ τον 

τρόπο κίνθςθσ και αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ τουσ. 

 Κάμερα ενςωματωμζνθ πάνω ςτθ φϊκια θ οποία κα δείχνει / κα είναι τα 

«μάτια» τθσ φϊκιασ παρουςιάηοντασ κινιςεισ και ςυνικειζσ τθσ. 

 Ενςωματωμζνοσ αιςκθτιρασ που κα καταγράφει τθ κερμοκραςία και τθ 

κατάςταςθ τθσ κάλαςςασ (ιρεμθ, ταραγμζνθ), αλλά και τθν ποιότθτα των 

υδάτων τθσ περιοχισ και πωσ αυτι αλλάηει ςτο πζραςμα των θμερϊν / 

εβδομάδων / μθνϊν. 

 Ενςωματωμζνοσ αιςκθτιρασ πάνω ςτθ φϊκια ο οποίοσ κα καταγράφει τθ 

κερμοκραςία τθσ, το καρδιακό παλμό και τυχόν θχθτικά ςιματα τα οποία 

παράγει ανάλογα με το περιβάλλον ςτο οποίο βρίςκεται και τθ κατάςταςι 

τθσ (π.χ. απειλι, ευχαρίςτθςθ, ηευγάρωμα, τάςεισ φυγισ, αναηιτθςθ 

τροφισ, αδράνεια, φπνοσ). 

 Κάμερα καταγραφισ αλλθλεπίδραςθσ με τουσ ανκρϊπουσ που 

επιςκζπτονται το πάρκο. 

 



Πλα αυτά και μποροφν να προςτεκοφν και άλλα αναλόγωσ και τθ φφςθ του 

μακιματοσ και τισ δραςτθριότθτεσ που αναλαμβάνει να κζςει ο δάςκαλοσ ι ο 

κακθγθτισ. Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά κα ζχουν τθ δυνατότθτα να βλζπουν 

άμεςα και ηωντανά αυτό που ςυμβαίνει ςτο βάκοσ τθσ κάλαςςασ και να λαμβάνουν 

τισ πλθροφορίεσ και να τισ επεξεργάηονται. 

Επιπλζον πλθροφορίεσ αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ μποροφν να δίνονται από τουσ 

ειδικοφσ καταγραφισ του καλάςςιου κόςμου οι οποίοι κάνουν ςυνεχόμενεσ 

μελζτεσ ςυλλζγοντασ ςτοιχεία, ζχοντασ το κατάλλθλο εξοπλιςμό. Ζτςι ςε 

ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευτικοφσ μποροφν να μεταδίδουν τα δικά τουσ 

ευριματα και τισ δικζσ τουσ εμπειρίεσ ςτουσ μακθτζσ. 

 

Παράδειγμα διάςωςθσ φϊκιασ με τθ βοικεια τθσ τεχνολογίασ 

 

Θ φωτογραφία του Αλζξανδρου Καραμανλίδθ παραχωρικθκε από τθ Mom.  

“Mediterranean Monk Seal” [59] 

τισ 28 Απριλίου του 2015, θ Ανδριάνα (θ φϊκια τθσ παραπάνω φωτογραφίασ) 

μεταφζρκθκε ςτο Εκνικό Θαλάςςιο Πάρκο Αλοννιςου Βορείων ποράδων (πολφ 

κοντά ςτθν περιοχι που γεννικθκε) όπου και απελευκερϊκθκε ςτο φυςικό τθσ 

περιβάλλον, τα νερά του Αιγαίου. Είναι δε, εφοδιαςμζνθ με ζναν δορυφορικό 

πομπό, ο οποίοσ δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ βιολόγουσ τθσ MOm να αξιολογιςουν 



τθν πορεία τθσ επανζνταξισ τθσ, αλλά και να ςυλλζξουν πολφτιμεσ πλθροφορίεσ για 

τθ βιολογία τθσ. 

"Οι μπαταρίεσ του πομποφ ζχουν τζςςερισ μινεσ διάρκεια ηωισ και αναμζνεται να 

πζςει, όταν το ηϊο αλλάξει τρίχωμα" εξθγεί ο κ. Καραμανλίδθσ. 

θμειϊνεται ότι για ζνα είδοσ που απειλείται άμεςα με εξαφάνιςθ, όπωσ θ 

μεςογειακι φϊκια και του οποίου ο παγκόςμιοσ πλθκυςμόσ δεν ξεπερνά τισ λίγεσ 

εκατοντάδεσ ηϊα, θ διάςωςθ και ενόσ μόνο ατόμου -και ιδιαίτερα κθλυκοφ- είναι 

εξαιρετικά ςθμαντικι, αφοφ μια κθλυκι φϊκια, μπορεί, κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ 

τθσ, να γεννιςει ζωσ και 20 μικρά. 

ΑΝΑΦΟΑ “MOm: Ελεφκερθ ςτο Αιγαίο θ μικρι φϊκια Ανδριάννα - ΑΚΘΝΑ 

01/05/2015”[60] 

Λίγα λόγια για το καλάςςιο πάρκο τθσ Αλοννιςου 

Το Εκνικό Καλάςςιο Ράρκο Αλοννιςου Βορείων Σποράδων είναι το μεγαλφτερο 

Ευρωπαϊκό καλάςςιο πάρκο και το πρϊτο ςτθν Ελλάδα. Οι προςπάκειεσ για τθν 

προςταςία τθσ περιοχισ ξεκινοφν από τισ αρχζσ του 1970 και θ πρϊτθ απόφαςθ για 

τθν προςταςία τθσ μεςογειακισ φϊκιασ (Monachus monachus)  και των βιότοπϊν 

τθσ εκδόκθκε το  1986. Ακολοφκθςαν Υπουργικζσ αποφάςεισ με τον ίδιο ςτόχο και, 

τελικά, το 1992 , θ περιοχι ανακθρφχκθκε «Εκνικό Καλάςςιο Ράρκο». Ιδθ, τα 

πρϊτα αποτελζςματα από τθ δράςθ του Φορζα, που εδρεφει ςτθν Αλόννθςο, είναι 

εμφανι χάρθ ςτο επιςτθμονικό και το τεχνικό προςωπικό που εργάηονται από το 

2007, οπότε και άρχιςαν να εφαρμόηονται προγράμματα φφλαξθσ, ζρευνασ και 

ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ και ξεκίνθςε θ προετοιμαςία του πενταετοφσ 

Διαχειριςτικοφ Σχεδίου του ΕΚ.ΡΑ.Β.Σ. 

Στο Εκνικό Καλάςςιο Ράρκο Αλοννιςου Βορείων Σποράδων υπάρχει ζνασ 

μοναδικόσ ςυνδυαςμόσ χερςαίων και καλάςςιων Μεςογειακϊν βιοτόπων με 

εκατοντάδεσ είδθ φυτϊν και ηϊων, αλλά και ςθμαντικά αρχαιολογικά και ιςτορικά 

μνθμεία. Σε περιοχζσ όπου θ πρόςβαςθ ςτο ευρφ κοινό είναι ελεφκερθ, οι 

επιςκζπτεσ μποροφν να εναςχολθκοφν με τθ κολφμβθςθ, τθν ελεφκερθ κατάδυςθ, 

τθν παρατιρθςθ τθσ άγριασ ηωισ, τθν εραςιτεχνικι φωτογράφθςθ και 

βιντεοςκόπθςθ, τθν επίςκεψθ ςε πολιτιςτικά μνθμεία, το περπάτθμα κ.λπ. 

Αξίηει να αναφερκεί πωσ ςτθ Στενι Βάλα Αλοννιςου λειτουργεί το μοναδικό Κζντρο 

Ρερίκαλψθσ Μεςογειακισ φϊκιασ, ςτθ Μεςόγειο. Το Κζντρο ειδικεφεται ςτθ 



φιλοξενία των νεογζννθτων και κεωρείται το "ςπίτι", κατά κφριο λόγο, για τισ 

ορφανζσ φϊκιεσ.  

Οι διακοπζσ ςτο νθςί γίνονται εκπαιδευτικι εμπειρία μζςα από το Κζντρο 

Ενθμζρωςθσ τθσ εταιρίασ για τθ μελζτθ και τθν προςταςία τθσ Μεςογειακισ 

φϊκιασ, MOm, το οποίο λειτουργεί από το 1990, ςε ζνα από τα κεντρικά κτίρια του 

λιμανιοφ τθσ Αλοννιςου, ςτο Ρατθτιρι. Το Κζντρο ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν 

ενθμζρωςθ του κοινοφ με το εκτενζσ φωτογραφικό και ενθμερωτικό υλικό που 

διακζτει ςχετικά με τθ Μεςογειακι φϊκια, τθν περιοχι του Καλάςςιου Ράρκου και 

τθ δράςθ τθσ ΜΟm. Επιπλζον, προβάλλονται μζςω βίντεο, εικόνεσ από το καλάςςιο 

οικοςφςτθμα και τισ δραςτθριότθτεσ προςταςίασ του. 

 

Πανοραμικι κζα του καλάςςιου πάρκου τθσ Αλοννιςου 

 

ΑΝΑΦΟΑ “Alonissos – The Marine Park”[61] 

6.1.2 Η δομι τθσ δεφτερθσ δραςτθριότθτασ 

Συγκεκριμζνα για τθ δαςικι περιοχι του Αρκτοφρου κα μποροφν να εφαρμοςτοφν 

περίπου τα ίδια, με τθ διαφορά ότι εδϊ βριςκόμαςτε ςε ορεινό περιβάλλον και οι 

ςυνκικεσ είναι διαφορετικζσ. Σε αυτι τθ περίπτωςθ αιςκθτιρεσ κα καταγράφουν 

τισ εξωτερικζσ ςυνκικεσ του περιβάλλοντοσ, όπωσ κερμοκραςία, αλλά και τα 



φυςικά φαινόμενα που κα επικρατοφν. Σε αυτό το παράδειγμα υπάρχει και θ 

διαφοροποίθςθ πωσ το χειμϊνα οι αρκοφδεσ πζφτουν ςε χειμζρια νάρκθ οπότε κα 

ζχει ζξτρα ενδιαφζρον θ παρακολοφκθςθ και θ ςφγκριςθ των δεδομζνων αυτι τθ 

περίοδο ςε ςχζςθ με τον υπόλοιπο χρόνο. Βζβαια εκτόσ από τθ καφζ αρκοφδα, 

υπάρχουν και άλλα προςτατευόμενα είδθ ςτθ περιοχι αυτι όπωσ: λφκοσ, 

ποιμενικόσ, αγριόγιδο, βίδρα, ελάφι, ηαρκάδι, τςακάλι. Οπότε υπάρχει μια ποικιλία 

ηϊων για καταγραφι και παρακολοφκθςθ αυτϊν. 

 

Πωσ μπορεί να γίνει θ καταγραφι των πλθροφοριϊν 

Και ςτισ δφο δραςτθριότθτεσ υπάρχουν δφο πικανοί τρόποι ςυλλογισ δεδομζνων 

1) Θ δθμιουργία μιασ καλά οργανωμζνθσ βάςθσ δεδομζνων που κα ςυλλζγει 

και κα ςυγκεντρϊνει όλεσ τισ μετριςεισ από τισ παραπάνω κατθγορίεσ. Στθ 

ςυνζχεια κα μποροφν οι μακθτζσ να ειςζρχονται ςτο ςφςτθμα κάνοντασ 

κανονικά εγγραφι, αποκτϊντασ ζτςι κωδικοφσ πρόςβαςθσ. Στθ ςυνζχεια κα 

μποροφν να περιθγθκοφν ςτο ςφςτθμα και να ανατρζξουν ςτισ κατθγορίεσ 

που τουσ ενδιαφζρει και να ςυλλζξουν πλθροφορίεσ ανάλογα με το είδοσ 

τθσ δραςτθριότθτασ. 

2) Θ δθμιουργία εφαρμογισ για κινθτό τθλζφωνο τθν οποία κα μπορεί κανείσ 

ατομικά να κατεβάςει και αφοφ ςυνδεκεί να μπορεί να δει όλεσ τισ 

πλθροφορίεσ που του παρζχει. Σε αυτι τθ περίπτωςθ γίνεται ακόμα πιο 

εφκολο κακϊσ όλοι οι μακθτζσ διακζτουν smartphone. Αυτι θ περίπτωςθ κα 

μπορεί να εφαρμοςτεί κυρίωσ ςτο γυμνάςιο ενϊ θ πρϊτθ ςτουσ μακθτζσ 

δθμοτικοφ οι οποίοι μπορεί να μθ διακζτουν όλοι κινθτά τθλζφωνα. 

 

Ζνα ςυμπλθρωματικό ςτοιχείο μπορεί να είναι κάποιοσ άνκρωποσ ειδικόσ ο οποίοσ 

κα βρίςκεται ςυγκεκριμζνα ςε μια κζςθ και αρμοδιότθτά του κα είναι να λφνει 

απορίεσ των μακθτϊν οι οποίοι κα μποροφν να του κάνουν ηωντανά ερωτιςεισ. 

Αυτόσ κα ζχει το ρόλο να δίνει ςτουσ μακθτζσ πιο ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ που 

ξεφεφγουν από τισ γνϊςεισ του δάςκαλου ι του κακθγθτι. 

 

 



Λίγα λόγια για το πάρκο του Αρκτοφρου 

Ο ΑΚΤΟΥΟΣ είναι μία αςτικι, μθ κυβερνθτικι και μθ κερδοςκοπικι, 

περιβαλλοντικι οργάνωςθ που ιδρφκθκε το 1992 κι ζχει ωσ ςτόχο τθν προςταςία 

τθσ άγριασ πανίδασ και του φυςικοφ περιβάλλοντοσ ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Αφορμι τθσ ίδρυςισ του ιταν θ ανάγκθ εφρεςθσ άμεςθσ λφςθσ ςτο τότε διαρκϊσ 

αυξανόμενο πρόβλθμα τθσ αιχμαλωςίασ αρκοφδων αλλά και λφκων. Μια αφορμι 

που οδιγθςε ςε ζνα ολοκλθρωμζνο πλαίςιο δράςεων και ενεργειϊν. 

Μζςα ςτισ δράςεισ του είναι επίςθσ κι θ εκπόνθςθ επιςτθμονικϊν μελετϊν, θ 

παροχι περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ κι ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ ςτα 

ηθτιματα βιοποικιλότθτασ κι αειφορίασ, ενϊ προςπακεί να αςκεί πολιτικι πίεςθ 

βαςιηόμενοσ ςε ολοκλθρωμζνα προγράμματα και λφςεισ. 

 

Η φωτογραφία είναι από το επίςθμο site του ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ  

ΑΝΑΦΟΡΑ «ΑΚΤΟΥΟΣ” [62] 

Τποςτιριξθ καινοτομίασ για το περιβάλλον 

Ο ΑΚΤΟΥΟΣ υποςτθρίηει ενεργά καινοτόμεσ δράςεισ για το περιβάλλον. 

Ρρόςφατα ενίςχυςε οικονομικά τθ Reforestation Roboteam. Ρρόκειται για Ζλλθνεσ 

ζφθβουσ εφευρζτεσ που κζρδιςαν ςτον Ρανελλινιο Διαγωνιςμό ομποτικισ για τθ 



δθμιουργία ρομπότ αναδάςωςθσ. Το ομπότ-Αναδαςωτισ μπορεί να φυτζψει 

γριγορα, αποτελεςματικά και ςφμφωνα με τα επιςτθμονικά πρωτόκολλα 

οποιαδιποτε ζκταςθ, ακόμθ και δυςπρόςιτθ για τον άνκρωπο που χρειάηεται 

αναδάςωςθ. 

Το ρομπότ ξεκινάει από ζνα ςθμείο εκκίνθςθσ, εντοπίηει προςθμειωμζνα ςθμάδια 

που υποδεικνφουν τθν καταλλθλότθτα μιασ περιοχισ για να υλοποιθκεί θ φφτευςθ, 

ανοίγει τρφπεσ με το τρυπάνι που διακζτει και με περιςτροφικό ςφςτθμα φυτεφει 5 

δενδρφλλια τθ φορά ςτισ ανάλογεσ τρφπεσ. Ακόμθ, διακζτει αιςκθτιρεσ για να 

ανιχνεφει γκρεμοφσ και εμπόδια ϊςτε να αποφεφγονται ατυχιματα. 

ΑΝΑΦΟΑ “ΑΚΤΟΥΟΣ”[62] 

 

Ππωσ βλζπουμε υπάρχει πολφσ χϊροσ για να ανκίςει το IoT ςε τζτοιεσ 

δραςτθριότθτεσ περιβαλλοντικοφ ςκοποφ είτε αφορά τα φυτά είτε τα ηϊα τθσ 

φφςθσ. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα και πολλζσ καινοτόμεσ ιδζεσ όπωσ θ 

παραπάνω δράςθ αναδάςωςθσ. Το IoT κα βοθκιςει να ζρκουν αυτζσ οι δράςεισ 

μζςα ςτθ τάξθ κάνοντασ καλφτερο και πιο ενδιαφζρον το μάκθμα, με τουσ μακθτζσ 

να μποροφν να ςυμμετζχουν όςο πιο ενεργά και άμεςα γίνεται. 

 

Επιπλζον δράςεισ 

Ο οργανιςμόσ ΑΚΤΟΥΟΣ δίνει τθν ευκαιρία ςτον κακζνα να «υιοκετιςει» κάποιο 

ηϊο, είτε αυτό είναι αρκοφδα, είτε λφκοσ, είτε ποιμενικόσ, ςτθρίηοντασ ζτςι τθ 

προςταςία και τθ ςίτιςι τουσ. Στθ ςελίδα του ΑΚΤΟΥΟΥ υπάρχει αναλυτικά το 

πρόγραμμα χρθματοδότθςθσ. Με αυτό τον τρόπο δθμιουργείται μια πιο προςωπικι 

ςχζςθ μεταξφ του κθδεμόνα με το ηϊο. Ο κθδεμόνασ από τθ μία βοθκά το ζργο του 

οργανιςμοφ και ο οργανιςμόσ του παρζχει κάποια πλεονεκτιματα όπωσ εκπτϊςεισ 

ςε προιόντα ι δωρεάν ξεναγιςεισ ςε όλουσ τουσ προςτατευόμενουσ χϊρουσ κ.α. 

υνζπειεσ και ςυμπεράςματα των δραςτθριοτιτων  

 Κα αποκτιςει το μάκθμα και θ διδαςκαλία γενικότερα πιο μεγάλο 

ενδιαφζρον. 



 Οι μακθτζσ κα μποροφν να ςυμμετζχουν πιο ενεργά, ενκαρρφνοντασ ο ζνασ 

τον άλλο και να νιϊκουν όλοι ςαν ζνα κοινό ςφνολο και όχι ότι δρουν 

ατομικά και ανεξάρτθτα ο ζνασ από τον άλλο. 

 Επαφι των μακθτϊν με ηϊα που ςε άλλθ περίπτωςθ δεν κα είχαν τθ 

δυνατότθτα να μάκουν και να δουν και μάλιςτα ςε πραγματικό χρόνο 

κάνοντασ τισ δικζσ τουσ ερωτιςεισ και λφνοντασ τισ δικζσ τουσ απορίεσ. 

 Θ επαφι με τα ηϊα μπορεί να επθρεάςει κετικά και τθν ευαιςκθτοποίθςθ 

των παιδιϊν για όλα τα ηϊα γενικότερα, κακϊσ ζχουν παρατθρθκεί πολλά 

κροφςματα βίασ εναντίον ηϊων ακόμα και από νεαρότερεσ θλικίεσ. 

 Αυξάνεται θ οικολογικι ςυνείδθςθ  των μακθτϊν απζναντι ςτο περιβάλλον 

ςτο οποίο ηουν αυτά τα ηωντανά τα οποία εξετάηουν οι μακθτζσ ςτισ 

δραςτθριότθτεσ αυτζσ. Γνωρίηουμε όλοι πόςο ςθμαντικό είναι και αυτό το 

κζμα ςτθ ςθμερινι εποχι, όπου πολλοί άνκρωποι φζρονται τελείωσ 

αςυνείδθτα και χωρίσ να λαμβάνουν υπόψθ τθ καταςτροφι που προκαλοφν 

ςτο περιβάλλον. 

 

6.2 Πρόταςθ για γυμνάςιο – λφκειο: «Μακαίνοντασ για τα φυςικά φαινόμενα» 

Αρχικά 

Στο γυμνάςιο και ςτο λφκειο είναι ςαφϊσ πιο βελτιωμζνα τα πράγματα, όςον 

αφορά το τεχνολογικό εξοπλιςμό που παρζχεται από τα ςχολεία ςτουσ μακθτζσ. 

Υπάρχουν εδϊ και χρόνια υπολογιςτζσ οι οποίοι χρθςιμοποιοφνται για μακιματα 

πλθροφορικισ κυρίωσ, οπότε αυτό που χρειάηεται να γίνει είναι να αξιοποιθκοφν 

και για άλλουσ ςκοποφσ πιο διαδραςτικοφσ, δθλαδι δραςτθριότθτεσ που ζχουν να 

κάνουν με το IoT. Τα παιδιά ςε αυτι τθν θλικία είναι πιο εφκολο να καταλάβουν και 

να κατανοιςουν τθ τεχνολογία και πωσ αυτι διαφοροποιείται και χρθςιμοποιείται 

ςε κάκε περίπτωςθ. Είναι ςε κζςθ να δουλζψουν και ςε πιο πολφπλοκα πράγματα, 

ψάχνοντασ για λφςεισ και από μόνοι τουσ, χωρίσ να είναι απαραίτθτθ πάντα θ 

κακοδιγθςθ από εκπαιδευτικοφσ. Γίνονται με λίγα λόγια πιο ανεξάρτθτα και κακϊσ 

τα μακιματα ςε αυτι τθ φάςθ γίνονται όλο και πιο απαιτθτικά, δραςτθριότθτεσ 

που περιλαμβάνουν χριςθ του IoT, κα τουσ δϊςουν τθν ευκαιρία να ξεφφγουν από 

τθ ρουτίνα των υπόλοιπων μακθμάτων, να ξοδζψουν το χρόνο τουσ πιο 

δθμιουργικά, επεκτείνοντασ τουσ ορίηοντζσ τουσ. 

 

 



Γενικά για τθ δραςτθριότθτα 

Το παράδειγμα που κα προτείνουμε ζχει να κάνει με τθ φφςθ και το περιβάλλον και 

γενικά με τα καιρικά φαινόμενα. Τα τελευταία χρόνια ζχουν παρατθρθκεί ακραία 

καιρικά φαινόμενα και κάκε φορά ςπάνε και νζα ρεκόρ μεγαλφτερου φψουσ βροχισ 

ι μζγιςτθσ κερμοκραςίασ κάποιο μινα κ.τ.λ. Είναι πολφ ςθμαντικό οι μακθτζσ από 

νωρίσ να μάκουν πωσ ςε αυτό τον κόςμο δεν είμαςτε μόνοι και πωσ ολόκλθροσ ο 

πλανιτθσ εξαρτάται από τθ δράςθ των ανκρϊπων και τα αποτελζςματα τθσ 

επίδραςθσ αυτισ είναι πλζον ορατά. Αυτι θ δραςτθριότθτα ζχει ωσ ςκοπό να βάλει 

τα παιδιά ςε μια λογικι δράςθσ – αντίδραςθσ. Πτι κάνουμε ωσ άνκρωποι κα ζχει 

και τα αντίςτοιχα αποτελζςματα. Ζτςι παρατθρϊντασ τα καιρικά φαινόμενα από 

κοντά και αναλυτικά και όχι ωσ απλοί κεατζσ κα κατανοιςουν πολλά πράγματα και 

κα αντλιςουν πολλά περιςςότερα ςτοιχεία γι’ αυτό που λζμε καιρόσ. Επίςθσ πολλά 

παιδιά δεν ξζρουν και δεν ζχουν μάκει πϊσ να προφυλαχτοφν από κάποια ακραία 

καιρικά φαινόμενα (π.χ. μια ζντονθ καταιγίδα) μθ γνωρίηοντασ τισ ςυνζπειεσ, οπότε 

άλλοσ ζνασ λόγοσ παραπάνω να μελετιςουν πιο αναλυτικά αυτά τα φαινόμενα. 

 

κοποί και ςτόχοι 

 Σφνδεςθ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ με το εςωτερικό τθσ τάξθσ. 

 Οποιαδιποτε ςτιγμι να μποροφν οι μακθτζσ μζςα από τθ τάξθ να δουν 

ηωντανά κάποια φαινόμενα που μπορεί να ςυμβαίνουν εκείνθ τθν ϊρα ςε 

διάφορεσ περιοχζσ. 

 Λιψθ πλθροφοριϊν και ςτοιχείων, ςυλλογι και επεξεργαςία τουσ. 

 Δυνατότθτα των μακθτϊν να μάκουν πωσ μποροφν να αντιμετωπίςουν 

κάποια ακραία καιρικά φαινόμενα 

 Ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν για το περιβάλλον 

 Εκπαίδευςθ των μακθτϊν για τισ ςυνζπειεσ που ζχουν οι πράξεισ των 

ανκρϊπων ςτθ φφςθ και τθν κλιματικι αλλαγι 

 Τόνωςθ του ενδιαφζροντοσ για μακθτζσ που κζλουν να ακολουκιςουν 

αντίςτοιχεσ επιςτιμεσ 

 Αξιοποίθςθ τεχνολογικϊν ςυςτθμάτων, οργάνων και μετρθτϊν δεδομζνων 

 

χετικά με τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ και τισ παιδαγωγικζσ μεκόδουσ δίνεται 

ζμφαςθ 

 Στθν οικολογικι ςυνείδθςθ των μακθτϊν 



 Στθν λειτουργία ωσ ομάδα 

 Στισ ςυνζπειεσ ςτο περιβάλλον του να φζρεται κάποιοσ ατομικιςτικά 

 Στον εποικοδομθτικό προβλθματιςμό των μακθτϊν για τθ καταςτροφι του 

πλανιτθ και τα ακραία καιρικά φαινόμενα 

 Στθ μάκθςθ με τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν 

 

Ποιοι κα ςυμμετζχουν 

Μακθτζσ, εκπαιδευτικοί, ειδικοί, χειριςτζσ ειδικϊν οργάνων 

 

Ποιοι χϊροι μποροφν να λάβουν μζροσ ςτθ δραςτθριότθτα 

Τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα ςε ςυνεργαςία με ειδικά εξοπλιςμζνουσ χϊρουσ 

μποροφν να δϊςουν ςτουσ μακθτζσ μια πλιρθ εικόνα των φυςικϊν φαινομζνων. 

Τζτοιοι χϊροι είναι: 

 Αςτεροςκοπεία 

 Μετεωρολογικοί ςτακμοί 

 Σειςμολογικά κζντρα 

 Ειδικά διαμορφωμζνοι χϊροι ςε διαφορετικζσ τοποκεςίεσ (βουνό, κάλαςςα, 

ζρθμοσ) 

 

Που και πωσ κα λάβει χϊρα θ δραςτθριότθτα 

Τα ςχετικά μακιματα που μποροφν να εμπλακοφν ςε αυτι τθ δραςτθριότθτα είναι 

από τθ βιολογία και τθ γεωγραφία μζχρι τθ φυςικι που αςχολείται με 

θλεκτρομαγνθτικά πεδία αλλά μποροφν να δθμιουργθκοφν και ξεχωριςτζσ ενότθτεσ 

μακθμάτων που να ξεφεφγουν από το ςυνθκιςμζνο ςχολικό πρόγραμμα, δίνοντασ 

τθν ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ μια – δυο φορζσ το μινα να ζρχονται ςε επαφι με κάτι 

διαφορετικό. Μπορεί να ςυνδυαςτεί ςαν δραςτθριότθτα με τισ αςκιςεισ 

ετοιμότθτασ για ςειςμοφσ που γίνονται ςτα ςχολεία ιδθ, απλά να γίνεται λίγο πιο 

αναλυτικά και να μακαίνουν τα παιδιά πωσ δθμιουργείται και από ποφ προζρχεται 

και τι ςυνζπειεσ μπορεί να ζχει. 

 



Σεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ 

 Σφνδεςθ Internet 

 Laptop / Tablet 

 Projector 

 Αιςκθτιρεσ 

 Κερμόμετρα 

 Υγρόμετρα 

 Ριεςόμετρα 

 Ανεμόμετρα 

 Αλεξικζραυνα 

 Κάμερεσ 

 

Δομι τθσ δραςτθριότθτασ 

Οι μακθτζσ κα μποροφν να βλζπουν ηωντανά από κάμερεσ τα φαινόμενα που 

επικρατοφν ςε ςυγκεκριμζνεσ τοποκεςίεσ οι οποίεσ κα ζχουν επιλεγεί για το 

ιδιαίτερο γεωφυςικό τουσ ςθμείο και κα υπάρχει ποικιλία ςε αυτά. Επίςθσ κα 

υπάρχουν δείκτεσ που κα μετροφν διάφορα ςτοιχεία όπωσ (κερμοκραςία, υγραςία, 

ζνταςθ ανζμου, φψοσ βροχισ, ςειςμικι δραςτθριότθτα, θλεκτρικι δραςτθριότθτα 

κ.τ.λ.) Οι μακθτζσ κα τα ςυγκεντρϊνουν με ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία και κα είναι ςε 

κζςθ να τα επεξεργαςτοφν και γιατί όχι να τα προςομοιϊςουν ςε κατάλλθλα 

εξοπλιςμζνα εργαςτιρια. Κα μποροφν να υπάρχουν και ειδικοί, κατάλλθλα 

εξοπλιςμζνοι ςε κάκε κζςθ μζτρθςθσ (μετεωρολογικοί ςτακμοί, ςειςμολογικά 

κζντρα) οι οποίοι κα βοθκοφν και κα κακοδθγοφν τουσ μακθτζσ αλλά και κα λφνουν 

κάποιεσ απορίεσ τουσ με βάςθ τισ μετριςεισ που κα κάνουν αυτοί κάκε φορά. 

Ζπειτα οι μακθτζσ αφοφ ζχουν ςυλλζξει πλθροφορίεσ και δεδομζνα κα μποροφν να 

ςυηθτιςουν με τουσ ςυμμακθτζσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ και να βγάλουν 

αντίςτοιχα πορίςματα και ςυμπεράςματα. Μποροφν να επαναλάβουν τισ μετριςεισ 

εάν δεν είναι ςίγουροι για κάτι ζτςι ϊςτε να μποροφν να ςυγκρίνουν αποτελζςματα 

ζχοντασ καλφτερα και πιο αλθκινά δεδομζνα.  

Ριο ςυγκεκριμζνα αιςκθτιρεσ ι μετρθτζσ κα μποροφν να υπάρχουν ςε 

ςυγκεκριμζνεσ τοποκεςίεσ όπου και κα μετροφν: 

 Φψοσ βροχισ ανά τετραγωνικό μζτρο 

 Μζγιςτθ και ελάχιςτθ κερμοκραςία ανά 24ωρο 

 Ζνταςθ ανζμου (μποφόρ) μζγιςτθ και ελάχιςτθ 



 Ροςοςτά υγραςίασ 

 Ζνταςθ θλεκτρικισ δραςτθριότθτασ (κεραυνοί, αςτραπζσ) 

 Ζνταςθ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ (κλίμακα ρίχτερ) 

 Ζνταςθ θλιακισ ακτινοβολίασ 

 υπογόνεσ ουςίεσ / ποςοςτά μόλυνςθσ 

Το διαδραςτικό κομμάτι αυτισ τθσ μεκόδου είναι πωσ κακϊσ κα γίνονται οι 

μετριςεισ, οι μακθτζσ κα μποροφν να βλζπουν ηωντανά και τισ ςυνκικεσ που 

επικρατοφν ςτισ εν λόγω τοποκεςίεσ. Αυτό κάνει τθν όλθ διαδικαςία πιο 

ενδιαφζρουςα, οι μακθτζσ δεν κα αποςποφν τθ προςοχι τουσ ςε αντίκεςθ με ζνα 

ςυμβατικό τρόπο διδαςκαλίασ και κα μποροφν και οι ίδιοι να ςυμμετζχουν ενεργά 

ςτο αντικείμενο του μακιματοσ. 

 

Μετεωρολογικόσ ςτακμόσ Αμαλιάδασ ςτο Ν. Ηλείασ ςτα 28m ιδιοκτθςίασ του Εκνικοφ 

Αςτεροςκοπείου Ακθνϊν 

ΑΝΑΦΟΑ “STATION POWERED BY DAVIS – AMALIADA” [63] 

υνζπειεσ και ςυμπεράςματα 

 κα μποροφν οι μακθτζσ να υπολογίηουν τον μζςο όρο όλων αυτϊν των 

δεδομζνων όλθ τθ χρονιά ι τουσ χειμερινοφσ μινεσ μόνο ι ανά μινα και με 

όποια ταξινόμθςθ επικυμοφν ι τουσ ζχει ανατεκεί από τον κακθγθτι. 



 Εκπαίδευςθ των μακθτϊν γφρω από τισ ςυνζπειεσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ, 

κακϊσ οι μετριςεισ κα γίνονται ςε διάφορεσ περιοχζσ χαμθλότερθσ ι 

υψθλότερθσ ατμοςφαιρικισ ι υδατικισ ρφπανςθσ. 

 Δυνατότθτα να προτείνουν λφςεισ οι μακθτζσ για κάκε ηιτθμα που 

προκφπτει από τισ μετριςεισ. Τι κα μποροφςε να αλλάξει, τι να βελτιωκεί ,τι 

να αυξθκεί και τι να μειωκεί για να υπάρχουν πιο φυςιολογικζσ μετριςεισ 

για κάκε περιοχι. 

Εφαρμόηοντασ τθν κεωρία ςτθ πράξθ και υλοποιϊντασ ηωντανά μετριςεισ, κα 

μπορεί να γίνεται άμεςθ ςφγκριςθ των δεδομζνων και προτάςεισ για λφςθ. 

 

6.3.1 Πρόταςθ για λφκειο – πανεπιςτιμιο: «Καταςκευάηοντασ το μζλλον» 

Αρχικά 

Ρολλά λφκεια, αλλά κυρίωσ τα πανεπιςτιμια ζχουν ςυμπεριλάβει ςτο πρόγραμμα 

μακθμάτων τουσ αρκετζσ δραςτθριότθτεσ που λαμβάνουν χϊρα εκτόσ 

εκπαιδευτικοφ περιβάλλοντοσ. Εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ, ςεμινάρια, ακόμα και 

ενεργζσ δράςεισ με τουσ μακθτζσ / φοιτθτζσ να παίηουν πρωταγωνιςτικό ρόλο. Σε 

πολλά πανεπιςτιμια, ανάλογα με τθν ιδιότθτα και το γνωςτικό αντικείμενο τουσ, 

υπάρχουν πολλά εργαςτθριακά μακιματα που φζρνουν τουσ φοιτθτζσ 

αντιμζτωπουσ με τθ πρακτικι εφαρμογι τθσ κεωρίασ τθν οποία διδάςκονται. Τα 

εργαςτιρια αυτά όςο πιο εξοπλιςμζνα και οργανωμζνα είναι και μαηί με τουσ 

κατάλλθλουσ ςυντονιςτζσ, προςφζρουν ςτουσ φοιτθτζσ τθν εμπειρία τθν οποία θ 

κεωρία από μόνθ τθσ δεν μπορεί να δϊςει και τουσ προετοιμάηουν για τα πρακτικά 

κζματα και τισ δυςκολίεσ που κα αντιμετωπίςουν ςτθν αγορά εργαςίασ. Βζβαια 

αυτά τα εργαςτθριακά μακιματα πολλζσ φορζσ δεν επαρκοφν, κακϊσ δεν γίνονται 

υπό τισ ςωςτζσ προχποκζςεισ ι γιατί δεν υπάρχει πάντα ο κατάλλθλοσ εξοπλιςμόσ. 

Το IoT λοιπόν μπορεί να φζρει αυτό τον εξοπλιςμό μζςα ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ 

και τα εργαςτιρια δίνοντασ πρόςβαςθ ςτουσ μακθτζσ ανά πάςα ςτιγμι ςτα 

κατάλλθλα εργαλεία και τθ διαχείριςι τουσ.   

 

Γενικά για τθ δραςτθριότθτα 

Θ πρόταςθ δραςτθριότθτασ με τθ βοικεια του IoT που προτείνουμε είναι να 

προςομοιϊνονται εξωτερικζσ καταςκευζσ μζςα ςτθ τάξθ. Καταςκευζσ όπωσ δρόμοι, 



γζφυρεσ, τοφνελ, κτιρια κ.τ.λ. Σαφϊσ και οι καταςκευζσ αυτζσ κα προςαρμόηονται 

ςτισ ανάγκεσ των μακθτϊν ανάλογα με το επίπεδό τουσ. Αυτό που κζλουμε να 

πετφχουμε είναι να υπάρχει αλλθλεπίδραςθ με τον ζξω κόςμο και τισ καταςκευζσ 

που γίνονται ςε πραγματικό χρόνο. Θ δραςτθριότθτα αυτι μπορεί να υπάρχει ωσ 

ξεχωριςτι ενότθτα ςτα πλαίςια κάποιου μακιματοσ ςτο πρόγραμμα. Αφορά 

κακαρά τθ φυςικι και τουσ νόμουσ τθσ και τα μακθματικά. Ζννοιεσ όπωσ βάροσ, 

όγκοσ, πυκνότθτα, δφναμθ, δράςθ – αντίδραςθ, ταλάντωςθ, γωνιακι ςυχνότθτα, 

ορμι, ςτροφορμι κ.α. κα γίνονται πιο κατανοθτζσ όταν κα λαμβάνουν χϊρα 

μπροςτά ςτουσ μακθτζσ. Ρροτείνουμε επίςθσ να υπάρχει θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ 

των μακθτϊν ςε ςφγχρονουσ υπολογιςτζσ κακϊσ και θ χριςθ 3D εκτυπωτι για τθ 

καταςκευι των projects ςε μορφι μακζτασ. 

 

κοποί και ςτόχοι τθσ δραςτθριότθτασ 

 Κατανόθςθ εννοιϊν όπωσ: βάροσ, όγκοσ, πυκνότθτα, ταλάντωςθ, αντίςταςθ, 

ςυχνότθτα κ.α. 

 Ρρακτικι διδαςκαλία και εφαρμογι των κεωρθτικϊν τφπων τθσ φυςικισ και 

των μακθματικϊν. 

 Συνεργαςία των μακθτϊν και δθμιουργία ομαδικοφ πνεφματοσ για τθ 

καταςκευι ενόσ ζργου. 

 Δθμιουργία ςυναγωνιςμοφ για τθν εφρεςθ καλφτερθσ λφςθσ και 

επιβράβευςθ από τουσ εκπαιδευτζσ. 

 Εξοικείωςθ των μακθτϊν με νζεσ τεχνολογίεσ όπωσ 3D εκτυπωτζσ. 

 Δθμιουργία καταςκευϊν από τουσ μακθτζσ με βάςθ πραγματικζσ εξωτερικζσ 

καταςκευζσ. 

 

χετικά με τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ και τισ παιδαγωγικζσ μεκόδουσ δίνεται 

ζμφαςθ 

 Στθ χριςθ νζων οικολογικϊν και φιλικϊν προσ το περιβάλλον υλικϊν για τθ 

καταςκευι κτιρίων 

 Στθν λειτουργία ωσ ομάδα 

 Στθ δθμιουργικι εξερεφνθςθ επιςτθμονικϊν εννοιϊν και ςεναρίων. 

 Στθ πρακτικι διαδικαςία καταςκευισ ενόσ πολφπλοκου ζργου. 

 Στθν ενκάρρυνςθ των μακθτϊν / φοιτθτϊν να ανακαλφψουν ποιον τομζα 

κζλουν να ακολουκιςουν 



 Στθ μάκθςθ με τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν 

 

Ποιοι κα ςυμμετζχουν 

Μακθτζσ, εκπαιδευτικοί, ειδικοί καταςκευϊν, χειριςτζσ μθχανθμάτων 

 

Που και πωσ κα λαμβάνει χϊρα θ δραςτθριότθτα 

Κάκε φορά οι μακθτζσ κα αναλαμβάνουν να βγάλουν εισ πζρασ ζνα ζργο 

χωριςμζνοι ςε ομάδεσ το οποίο κα διαρκεί ανάλογα με το βακμό δυςκολίασ του 

κάποιεσ εβδομάδεσ. Κα μποροφν να το δουλεφουν και μόνοι τουσ ςε πρόγραμμα 

ςτον υπολογιςτι τουσ, κακϊσ και ςτθν τάξθ μαηί με τον κακθγθτι. Κα παίρνουν 

ιδζεσ και πλθροφορίεσ κάκε φορά με ηωντανζσ ςυνδζςεισ από χϊρουσ όπου 

εκτελοφνται ζργα, κάτι το οποίο κα γίνεται με ςυνεννόθςθ του κακθγθτι με τουσ 

αρμόδιουσ. Σε περίπτωςθ που αυτό δεν είναι πάντοτε δυνατό, κα μποροφν να 

υπάρχουν ζτοιμα βίντεο καταγεγραμμζνα από τουσ ειδικοφσ να εξθγοφν ό, τι 

κρίνουν απαραίτθτο να γνωρίηουν οι μακθτζσ για τισ καταςκευζσ τουσ. Καλό κα 

είναι οι μακθτζσ να μποροφν να βλζπουν λίςτεσ με όλεσ τισ καταςκευζσ που ζχουν 

γίνει κατά καιροφσ, καταςκευζσ οι οποίεσ μοιράηονται κάποιεσ παρόμοιεσ αν όχι 

ίδιεσ ιδιότθτεσ, ζτςι ϊςτε να υπάρχει μια κατθγοριοποίθςθ που κα βοθκάει τουσ 

μακθτζσ να ςυγκεντρϊνουν πιο εφκολα τα δεδομζνα. Ο κακθγθτισ κα επιβλζπει και 

κα παρατθρεί τθ πορεία των εργαςιϊν των μακθτϊν ςε κάκε μάκθμα και μπορεί να 

επιβραβεφει αυτοφσ που πιςτεφει με επιπλζον πλθροφορίεσ και να τουσ φζρνει ςε 

επαφι με τουσ ειδικοφσ κάνοντασ επιπλζον ερωτιςεισ. 

 

Δομι τθσ δραςτθριότθτασ 

Οι μακθτζσ κα ζρχονται ςε άμεςθ επαφι με τθ καταςκευι ζργων και κα βλζπουν τα 

επιμζρουσ κομμάτια τθσ κάκε καταςκευισ και πωσ αυτά ςυναρμολογοφνται για να 

δθμιουργθκεί θ τελικι καταςκευι. Κα υπάρχουν επίςθσ αιςκθτιρεσ ςτο φυςικό 

χϊρο καταςκευισ ενόσ ζργου που κα καταγράφουν τθ κερμοκραςία τθσ 

ατμόςφαιρασ και των υλικϊν, το βάροσ των αντικειμζνων που χρθςιμοποιοφνται για 

τθ καταςκευι κακϊσ και ότι άλλο χριςιμο κρίνεται για να μετράται από τουσ 

ειδικοφσ. Ζπειτα κα ςυγκεντρϊνουν οι μακθτζσ αυτά τα δεδομζνα και με τθ 



βοικεια του κακθγθτι κα προςπακοφν να προςομοιϊςουν τθ καταςκευι με τθ 

βοικεια ςυγκεκριμζνων εφαρμογϊν ςτον υπολογιςτι. Χρθςιμοποιϊντασ 

κατάλλθλα προγράμματα για τθ ψθφιακι δθμιουργία των κομματιϊν αρχικά και 

ζπειτα τθν εκτφπωςθ αυτϊν. Οι μακθτζσ κα μάκουν να απαντοφν ερωτιματα όπωσ: 

 Ροιεσ είναι οι μζγιςτεσ και ελάχιςτεσ κερμοκραςίεσ που αντζχουν οι 

καταςκευζσ 

 Ροιο είναι το επιτρεπόμενο βάροσ για μια γζφυρα, ζνα δρόμο, κτιρια 

 Ρωσ ορίηεται ο βακμόσ ταλάντωςθσ ςε μια γζφυρα 

 Ρόςθ πίεςθ μπορεί να αντζξει μια καταςκευι πχ μια καλάςςια γζφυρα που 

δζχεται τθν ζνταςθ των κυμάτων 

 Ρωσ αυξάνεται θ πίεςθ όςο αυξάνεται το βάκοσ ςε μια υδρόβια καταςκευι 

 Τι χαρακτθριςτικά πρζπει να ζχει ζνα κτιριο ι μια καταςκευι ςε περίπτωςθ 

ςειςμικισ δόνθςθσ 

Αυτά και πολλά άλλα μπορεί να είναι τα ερωτιματα και οι απορίεσ των μακθτϊν 

πάνω ςε καταςκευζσ εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ και όχι μόνο. Στο τζλοσ τθσ 

καταςκευισ και αφοφ τθν ζχουν ολοκλθρϊςει και εκτυπϊςει όπωσ κα ζπρεπε, 

μποροφν να γίνουν δοκιμζσ για το αν αντζχει μια γζφυρα π.χ. κάποιο ςυγκεκριμζνο 

βάροσ προςκζτοντασ ανάλογα βαρίδια ι θ ταλάντωςθ τθν οποία μπορεί να αντζξει 

ζνασ δρόμοσ, μια γζφυρα ι ζνα κτιριο. Κα μποροφςε να υπάρχει θ δυνατότθτα 

προςομοίωςθσ ςειςμικϊν δονιςεων με ειδικά μθχανιματα, ζτςι ϊςτε να γίνονται 

οι ανάλογεσ δοκιμζσ με τισ καταςκευζσ και κατά πόςο αντζχουν αυτζσ. 

 

υνζπειεσ και ςυμπεράςματα 

 Μακθτζσ και κακθγθτζσ γίνονται πλζον καταςκευαςτζσ οι οποίοι 

δθμιουργοφν και λειτουργοφν ομαδικά προςπακϊντασ για τθν επίτευξθ 

ςτόχων. 

 Οι μακθτζσ γίνονται άμεςοι παρατθρθτζσ και τουσ δίνεται θ ευκαιρία να 

δουν πράγματα που δεν κα είχαν ςε άλλθ περίπτωςθ. 

 Κα υπάρχει θ δυνατότθτα να γίνονται ερωτιςεισ και να λφνονται καίριεσ 

απορίεσ των μακθτϊν. 

 Κα υπάρχει θ χαρά τθσ δθμιουργίασ καταςκευϊν ι μιασ μακζτασ θ οποία 

εκτόσ από μια ςωςτι αναπαράςταςθ, κα αντιπροςωπεφει και τθ 

δθμιουργικότθτα και το διαφορετικό ςτυλ τθσ κάκε ομάδασ, αφινοντασ ζτςι 

το προςωπικό τουσ ςτίγμα, κάνοντασ το ζργο μοναδικό. 



 Κα εξιτάρει τουσ μακθτζσ και κα ζχει μόνο κετικά αποτελζςματα ςτθν 

εκπαίδευςθ και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται θ διδαςκαλία ςτα ςθμερινά 

πανεπιςτιμια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΦΟΑ ““Gravity Defying 3D Printers”[64] 

 

6.3.2 Πρόταςθ για πανεπιςτιμιο: «Αλλθλεπιδρϊντασ με ζνα ρομπότ» 

Αρχικά 

Ζνασ άλλοσ αναπτυςςόμενοσ τομζασ είναι αυτόσ τθσ ρομποτικισ και των ευφυϊν 

ςυςτθμάτων. Τα τελευταία χρόνια γίνονται ζρευνεσ ι διαγωνιςμοί και πολλά 

πανεπιςτιμια και ομάδεσ φοιτθτϊν που παίρνουν μζροσ ςε αυτά διαπρζπουν για 

τισ καινοτόμεσ ιδζεσ τουσ και τισ ξεχωριςτζσ εφαρμογζσ όπου το βαςικό ρόλο 

παίηουν τα ρομπότ. Μζχρι ςιμερα ςυναντάμε εφαρμογζσ ρομποτικισ που αφοροφν 

τουσ τομείσ τθσ ιατρικισ, τθσ βιομθχανίασ, τθσ ζρευνασ, του διαςτιματοσ αλλά και 

τθσ διαςκζδαςθσ, όπου εδϊ και αρκετά χρόνια τα ρομποτικά ςυςτιματα ζχουν 

αναλάβει ενεργό ρόλο και ζχουν αντικαταςτιςει ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ το 

ανκρϊπινο δυναμικό. 

Για τθ καταςκευι και τθ λειτουργία των ρομποτικϊν ςυςτθμάτων, ςχετίηονται οι 

επιςτιμεσ τθσ πλθροφορικισ και τθσ μθχανικισ. Ριο ςυγκεκριμζνα θ νζα αυτι 



επιςτιμθ ονομάηεται από τουσ επιςτιμονεσ μθχατρονικι (mechatronics), δθλαδι θ 

ζνωςθ τθσ μθχανικισ, τθσ οπτικισ, τθσ θλεκτρονικισ και τθσ πλθροφορικισ. 

Σιμερα τα περιςςότερα ρομπότ καταςκευάηονται ςτθν Ευρϊπθ, τθν Λαπωνία και τισ 

ΘΡΑ, ενϊ το 60% του ςυνόλου των ρομπότ απαςχολεί θ αυτοκινθτοβιομθχανία. Σε 

κάκε νζα ζκκεςθ που γίνεται για νζα μοντζλα ρομποτικϊν ςυςτθμάτων αυτά 

εξελίςςονται και γίνονται ολοζνα και πιο ςυνεργάςιμα και ζξυπνα, πιο φκθνά, πιο 

εφκολα ςτο προγραμματιςμό τουσ και πιο αςφαλι. 

 

Γενικά για τθ δραςτθριότθτα 

Ππωσ αναφζραμε και ςε προθγοφμενθ δραςτθριότθτα παραπάνω, μακθτζσ 

δθμιοφργθςαν ρομπότ αναδάςωςθσ κερδίηοντασ και βραβείο ςε αντίςτοιχο 

διαγωνιςμό. Αυτό μασ δείχνει ότι θ λειτουργία αυτϊν των ςυςτθμάτων μπορεί να 

επεκτακεί και πζρα από τουσ βαςικοφσ τομείσ που χρθςιμοποιείται ιδθ. Ζνασ 

τομζασ είναι και θ εκπαίδευςθ, όπου διδάςκονται ςιμερα ςτα πανεπιςτιμια 

μακιματα όπωσ τεχνθτι νοθμοςφνθ, πολυπρακτορικά ςυςτιματα, ευφυι 

ςυςτιματα ρομπότ κ.α. Μακιματα τα οποία ςυνικωσ δεν ζχουν και πρακτικό 

μζροσ παρά μόνο κεωρθτικό. Αυτό που προτείνουμε λοιπόν με αυτι τθ 

δραςτθριότθτα και με τθ βοικεια του IoT είναι να φζρουμε τα ρομπότ μζςα ςτισ 

αίκουςεσ διδαςκαλίασ. Δεν αρκεί λοιπόν οι μακθτζσ να ςχεδιάηουν ςτο χαρτί και να 

μακαίνουν μακθματικοφσ τφπουσ που αφοροφν τθ κίνθςθ και γενικότερα τθ 

λειτουργία ενόσ ρομπότ. Αυτό που κα τουσ βοθκοφςε πραγματικά κα ιταν να 

μποροφςαν οι ίδιοι να χειριςτοφν και να «παίξουν» με ζνα ρομποτικό ςφςτθμα 

βλζποντασ άμεςα τισ αντιδράςεισ του. 

 

κοποί και ςτόχοι τθσ δραςτθριότθτασ 

 Εξοικείωςθ των μακθτϊν με ρομποτικά ςυςτιματα ςτθ πράξθ. 

 Ανάλθψθ ευκυνϊν και πρωτοβουλιϊν από τουσ μακθτζσ. 

 Εξερεφνθςθ νζων εργαλείων και τεχνολογικϊν εφαρμογϊν. 

 Να παρζχει ευκαιρίεσ για ςκζψθ, λιψθ αποφάςεων, οργάνωςθ ιδεϊν και 

εννοιϊν για τθν επίλυςθ προβλθμάτων. 

 Δθμιουργία ομαδικοφ πνεφματοσ, ςυνεργαςίασ και διαλόγου. 

 Να τονϊςει το ενδιαφζρον ςτουσ φοιτθτζσ να ακολουκιςουν 

ςυγκεκριμζνουσ τομείσ τθσ επιςτιμθσ τθσ ρομποτικισ. 



 

χετικά με τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ και τισ παιδαγωγικζσ μεκόδουσ δίνεται 

ζμφαςθ 

 Στθν λειτουργία ωσ ομάδα 

 Στθ δθμιουργικι εξερεφνθςθ επιςτθμονικϊν εννοιϊν και ςεναρίων. 

 Στθ πρακτικι διαδικαςία λιψθσ ςωςτϊν αποφάςεων για τθν επίτευξθ 

ςτόχων. 

 Στθν ενκάρρυνςθ των φοιτθτϊν να ανακαλφψουν ποιον τομζα και ποιεσ 

τεχνικζσ κζλουν να ακολουκιςουν 

 Στθ μάκθςθ με τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν 

 Στθν αλλθλεπίδραςθ ανκρϊπου – μθχανισ. 

 

Ποιοι κα ςυμμετζχουν 

Φοιτθτζσ, εκπαιδευτικοί, καταςκευαςτζσ ρομποτικϊν ςυςτθμάτων, χειριςτζσ 

ρομποτικϊν ςυςτθμάτων 

 

Που και πωσ κα λαμβάνει χϊρα θ δραςτθριότθτα 

Σαφϊσ και είναι πζρα από κάκε προςδοκία θ φπαρξθ ενόσ ρομπότ για κάκε 

πανεπιςτιμιο και για κάκε τμιμα φοιτθτϊν, κα μποροφςε να δθμιουργθκεί μια 

εφαρμογι που κα ςυνδζει τουσ φοιτθτζσ από τισ αίκουςεσ πλθροφορικισ ι ακόμα 

καλφτερα από αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ ςτα κινθτά τουσ με ρομποτικά ςυςτιματα τα 

οποία κα βρίςκονται ςε ειδικά οργανωμζνουσ χϊρουσ όπου και κα 

καταςκευάηονται με ςκοπό τθν εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν. Με βάςθ τθν φλθ των 

αντίςτοιχων μακθμάτων κα δίνεται θ ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ να κάνουν πράξθ το 

κεωρθτικό κομμάτι τθσ κίνθςθσ ενόσ ρομπότ ι τθ ριψθ ενόσ αντικειμζνου ι τθ 

ςυλλογι αντικειμζνου ι τθν αποφυγι εμποδίων κ.α. Κα υπάρχει και ηωντανι 

ςφνδεςθ με το περιβάλλον ςτο οποίο κα δραςτθριοποιείται το ρομπότ κακϊσ και 

ειδικοί οι οποίοι κα εξθγοφν και κα μποροφν να παρζμβουν κατά τθ διαδικαςία 

διδαςκαλίασ και να αποτρζψουν τυχόν λάκθ και βλάβεσ του ςυςτιματοσ. 

 

 



Δομι τθσ δραςτθριότθτασ 

Ζνα ρομπότ λαμβάνει με τουσ αιςκθτιρεσ ειςόδου που διακζτει κάποια ερεκίςματα 

από το περιβάλλον και ζπειτα ςαν ζξοδο δράςθσ εκτελεί κάποιεσ ενζργειεσ. 

Ανάλογα με το ςτόχο που πρζπει να φζρει εισ πζρασ το ρομπότ πρζπει να 

αποφαςίηει ποια ενζργεια κα εκτελζςει όταν περιςςότερεσ από μία είναι πικανζσ. 

Οι φοιτθτζσ λοιπόν κα μποροφν να εφαρμόηουν απλζσ ενζργειεσ όπωσ: 

 Κίνθςθ μπροςτά + διάςτθμα μετατόπιςθσ 

 Κίνθςθ πίςω + διάςτθμα μετατόπιςθσ 

 Κίνθςθ αριςτερά + διάςτθμα μετατόπιςθσ 

 Κίνθςθ δεξιά + διάςτθμα μετατόπιςθσ 

Για πιο ςφνκετεσ δραςτθριότθτεσ κα μποροφςαν να προςτεκοφν και: 

 Άνοιγμα χεριοφ 

 Κλείςιμο χεριοφ 

 Σικωμα βραχίονα 

 Κατζβαςμα βραχίονα 

 Ριάςιμο αντικειμζνου από το ζδαφοσ 

 ίψθ αντικειμζνου ςτο ζδαφοσ 

Μποροφμε να φανταςτοφμε τθ δραςτθριότθτα να λαμβάνει χϊρα ςε μια ςκακιζρα 

όπου ςε κάποια τετράγωνα κα υπάρχουν μικρά και μεγάλα αντικείμενα. Κάποια 

από αυτά αρκετά ελαφριά για να μπορεί να ςθκϊςει το ρομπότ και κάποια άλλα 

αρκετά βαριά ϊςτε θ μόνθ λφςθ να είναι να τα αποφφγει. Στόχοσ τθσ όλθσ 

διαδικαςίασ κα είναι από τθ μία άκρθ τθσ ςκακιζρασ να βρεκεί ςτθν απζναντι 

πλευρά, διανφοντασ όςο το δυνατόν λιγότερθ απόςταςθ και μετακινϊντασ τα 

λιγότερα δυνατά αντικείμενα. Με αυτό τον τρόπο δθμιουργοφνται πολλζσ και 

διαφορετικζσ διαδρομζσ και κα πρζπει να βρεκεί κάκε φορά από τουσ φοιτθτζσ 

ποια είναι θ βζλτιςτθ. 

Αυτό είναι ζνα μόνο παράδειγμα από τα πολλά τα οποία κα μπορζςουν να 

δθμιουργιςουν οι κακθγθτζσ με τθ βοικεια των ειδικϊν και των καταςκευαςτϊν 

των ρομπότ. Επίςθσ μια άλλθ ενδιαφζρουςα δραςτθριότθτα κα ιταν να επινοιςουν 

οι ίδιοι οι φοιτθτζσ δικά τουσ μοντζλα δραςτθριοτιτων που να εξυπθρετοφν τθ 

καλφτερθ κατανόθςθ και λειτουργία ενόσ ρομπότ. 

 



 

Οι φοιτθτζσ όπωσ είπαμε παραπάνω κα μποροφν να δίνουν τισ εντολζσ ςτο 

ςφςτθμα είτε μζςω υπολογιςτισ πλατφόρμασ πλθκτρολογϊντασ τισ εντολζσ κάκε 

φορά είτε μζςω εφαρμογισ smartphone που κα ζχει ζτοιμα κουμπιά που κα 

αντιςτοιχοφν ςτισ κινιςεισ του ρομπότ. Στθ ςπάνια περίπτωςθ όπου για κάποιο 

λόγο, λόγω λανκαςμζνου χειριςμοφ το ρομπότ ανατρζπεται, αυτό κα ςθμαίνει και 

τθ πλιρθ αποτυχία τθσ δραςτθριότθτασ και του όλου εγχειριματοσ. 

 

υνζπειεσ και ςυμπεράςματα 

 Κα γίνει ςτουσ φοιτθτζσ το κεωρθτικό κομμάτι τθσ διδαςκαλίασ πρακτικό και 

αυτό κα λαμβάνει χϊρα όποτε κρίνεται απαραίτθτο από τουσ διδάςκοντεσ 

και κα είναι εφκολα υλοποιιςιμο. 

 Τθ ςυχνότερθ επαφι των φοιτθτϊν με ρομποτικά ςυςτιματα τα οποία 

γίνονται μζχρι ςιμερα μόνο ςε περίπτωςθ εκπαιδευτικϊν εκδρομϊν ι 

εξωτερικϊν δραςτθριοτιτων μια δυο φορζσ μζςα ςτο ακαδθμαϊκό ζτοσ. 

 Το  IoT κα προςπακιςει να φζρει τθν επανάςταςθ ςτθν εκπαίδευςθ 

κάνοντασ το μάκθμα πιο διαδραςτικό και άμεςο. 

 Κα φζρει τουσ μακθτζσ μζςα ςε ζνα περιβάλλον και ςε πρακτικζσ που δεν 

είχαν ζωσ τϊρα τθν ευκαιρία να γνωρίςουν και να πειραματιςτοφν. 

 Το ςυνεχζσ ενδιαφζρον των φοιτθτϊν και θ όρεξι τουσ να μακαίνουν 

κατευκείαν από τουσ ειδικοφσ κακϊσ κα χειρίηονται οι ίδιοι τα ςυςτιματα 

αυτά. 
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