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Διαγωνισμός Blogs  

Γυμνασίων Αχαΐας – Ηλείας 

 

 

 

Like   -   Dislike 



Περιεχόμενο Παρουσίασης 

 Απόψεις και  Διαδίκτυο 

 Η δυναμική των αναρτήσεων 

 Πλεονεκτήματα των Blogs 

 Σκοπός του διαγωνισμού 

 Στόχοι του διαγωνισμού 

 Παιδαγωγικοί στόχοι 

 Καλλιέργεια e-αγωγής 

 Διαδικασία διαγωνισμού «Like – Dislike,  Αποδεκτό – μη 

αποδεκτό»Αναμενόμενα αποτελέσματα 
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Απόψεις και  Διαδίκτυο 

Εφαρμογές πληροφόρησης και κοινωνικής δικτύωσης 
Ιστοσελίδες –  

                    Blogs –  

                                Facebook –  

                                                   Wiki –  

                                                            Twitter –  

                                                                          Instagram …… 

Επικοινωνία μέσω του Διαδικτύου 

Σχόλια – Παρατηρήσεις  

 

       Εικόνες αποδοχής ή μη       

 

Διαβαθμισμένες εικόνες αποδοχής  
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Η δυναμική των αναρτήσεων 

Ανάρτηση και πληροφόρηση. 

 Παρουσίαση ενός θέματος, ένα γεγονός καταγράφεται 

 Επιλογή εργαλείων παρουσίασης 

 Αισθητική της παρουσίασης 

 Αξιοπιστία περιεχομένου 

 

Εργαλεία ανάρτησης 
 Κείμενο 

 Εικόνα 

 Ήχος 

 Video 

 Συνδυασμός των ανωτέρω.  
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Πλεονεκτήματα των Blogs 

Ευκολία κατασκευής 

Παρέχει όλες τις δυνατότητες παρουσίασης 

ενός θέματος - μιας πληροφορίας 

Έχει απλή και κατανοητή δομή 

Ιεραρχείται χρονικά – ημερολογιακά 

Είναι εφοδιασμένο με gadgets 

ανατροφοδότησης 

Ευκολία Ανάρτησης 
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Σκοπός του διαγωνισμού 

 Η γνωριμία των μαθητών με τις τεχνικές των blogs 

 Η βιωματική εμπειρία των μαθητών στην διαχείριση ενός  

blog 

 Η ενεργοποίηση των μαθητικών κοινοτήτων σε θέματα 

κοινού ενδιαφέροντος 

Μεταφορά εμπειριών μέσα από την μαθητική ζωή 

 Ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν το κοινωνικό 

περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται.  

 Καλλιέργεια αισθητικής 
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Στόχοι του διαγωνισμού (1)  

 Οι μαθητικές κοινότητες των γυμνασίων της Αχαΐας και 

της Ηλείας να αποκτήσουν ιστότοπο blog.  

 Η ανάπτυξη των συμμετοχικών διαδικασιών των 

σχολικών κοινοτήτων, μέσα από την ανάδειξη του πρέπει 

ή δεν πρέπει, του καλού ή του κακού, του ωραίου ή του 

άσχημου, στην κατεύθυνση  της επισήμανσης των 

προβλημάτων ως πρώτο βήμα για την επίλυσή τους.  

 Η ανάπτυξη κουλτούρας υπευθυνότητας, σχετικής με την 

προβολή θεμάτων στο διαδίκτυο με γνώμονα το σεβασμό 

στον επισκέπτη του ιστοχώρου.  
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Στόχοι του διαγωνισμού (2)  

 Βιωματική εφαρμογή διδακτέας ύλης των μαθημάτων 

πληροφορικής του γυμνασίου.  

 Ευνοείται η διαθεματικότητα μέσα από τις αναρτήσεις.   

 Αναπτύσσονται συνεργασίες με άλλες ειδικότητες για την 

ανάδειξη των θεμάτων ενδιαφέροντος των παιδιών.  

 Οι μαθητές θα αναπτύξουν δεξιότητες σχετικές με την 

ψηφιακή αφήγηση, θεμάτων άμεσου και καθημερινού 

ενδιαφέροντος. 

 Ανάπτυξη ολιστικής αντιμετώπισης μάθησης μέσα από τις 

εργασίες ανάρτησης των μαθητών 
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Παιδαγωγικοί στόχοι 



Στόχοι του διαγωνισμού (3)  
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Δεν κάνουμε αναρτήσεις που ευνοούν την  
επιθετική  συμπεριφορά  

Μαθητής 

Δεν κάνουμε αναρτήσεις που ευνοούν το  
μίσος  και το  ρατσισμό 

Δεν αναφερόμαστε σε ναρκωτικά, αλκοόλ  
και τυχερά  παιχνίδια   

Αποφεύγουμε τις φωτογραφίες γνωστών 
μας ατόμων 

Δεν αναρτούμε υβριστικό ή ακατάλληλο 
περιεχόμενο 

Καλλιέργεια e-αγωγής 

Ημερίδα Like - Dislike 



Διαδικασία διαγωνισμού «Like – Dislike,  

Αποδεκτό – μη αποδεκτό» (1) 

 Οι μαθητικές κοινότητες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο 

διαγωνισμό θα χρησιμοποιήσουν έτοιμο blog (wordpress) από τον 

server του Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών.  

 Το γυμνάσιο που θέλει να συμμετάσχει στο διαγωνισμό θα δηλώσει 

συμμετοχή γίνεται στην διεύθυνση 

https://goo.gl/forms/GGotzSkn5J8N4eP23.  

 Το σχολείο που θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό θα παραλάβει 

κωδικούς για το blog (wordpress) που θα του παραχωρηθεί, από το 

εργαστήριο του Πειραματικού Γυμνασίου. 

 Οι κωδικοί πρόσβασης στο blog (wordpress) θα χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά και μόνο από τον εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό που θα 

έχει ορίσει το κάθε σχολείο. 
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Διαδικασία διαγωνισμού «Like – Dislike,  

Αποδεκτό – μη αποδεκτό» (2) 
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 Στον τίτλο του blog θα αναγράφετε η μαθητική κοινότητα του 
Γυμνασίου και ως κύριο θέμα θα έχει τον τίτλο του διαγωνισμού 
«Like – Dislike,  Αποδεκτό – μη αποδεκτό» και εκεί θα 
αναρτώνται οι εργασίες τους. 

 Κάθε σχολείο μπορεί να διαμορφώσει το interface  του blog  
ελεύθερα. 

 Οι εργασίες που θα αναρτώνται πρέπει να αναφέρονται σε 
θέματα της καθημερινής ζωής των μαθητών στο σχολείο και στο 
τοπικό τους κοινωνικό περίγυρο, που είναι αρεστά και αποδεκτά, 
ή άσχημα και μη αποδεκτά, από αυτούς και το κοινωνικό σύνολο. 

  Η κάθε εργασία μπορεί να είναι κείμενο, φωτογραφία με τον 
αντίστοιχο σχολιασμό, video με αφήγηση ή μη, ή  συνδυασμός 
των ανωτέρω.  

 



Διαδικασία διαγωνισμού «Like – Dislike,  

Αποδεκτό – μη αποδεκτό» (2) 
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Οργάνωση υποστήριξης του blog 
 

Κάθε σχολείο μπορεί να υιοθετήσει τον δικό του 
τρόπο λειτουργίας με την προϋπόθεση ότι θα 
υπάρχει έλεγχος ασφάλειας των αναρτήσεων.   
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Αποδεκτό – μη αποδεκτό» (3) 
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Πρόταση της επιτροπής 

Η κάθε μαθητική κοινότητα θα οργανωθεί σε τρείς ομάδες: 

 Α) ομάδα τεχνικής υποστήριξης και αναρτήσεων του blog,  

 Β) ομάδα συγγραφής των εργασιών,  

 Γ) ομάδα ελέγχου νομιμότητας των εργασιών.  

 

Κάθε ομάδα θα υποστηρίζεται από ένα εκπαιδευτικό που θα ορίζει 
το σχολείο. 

Κάθε ανάρτηση θα γίνεται υπό την εποπτεία υπεύθυνου 
εκπαιδευτικού ή από την ομάδα των τριών εκπαιδευτικών που 
υποστηρίζουν τις διαμορφωμένες ομάδες των μαθητών. 
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Οι εργασίες των μαθητικών κοινοτήτων των Γυμνασίων που θα 
ληφθούν υπόψη για τον διαγωνισμό θα είναι αυτές που θα 
αναρτηθούν μέχρι την 30 Απριλίου του 2018.  

 

Τα blogs των Γυμνασίων θα αξιολογηθούν ως προς : 

την γενικότερη εμφάνιση,  

το περιεχόμενο,  

την πρωτοτυπία,  

το πλήθος των αναρτήσεων και  

τον αριθμό των διαφορετικών θεμάτων  

που έχουν αναρτήσει.  



Διαδικασία διαγωνισμού «Like – Dislike,  

Αποδεκτό – μη αποδεκτό» (4) 

Επιβράβευση των τριών καλύτερων blogs 

σύμφωνα με τα προηγούμενα. 

Επιβράβευση της καλύτερης εργασίας 

Επιβράβευση της καλύτερης αναρτημένης 

φωτογραφίας 

Επιβράβευση του καλύτερου video 

Βεβαιώσεις συμμετοχής σε όλους τους 

εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς και μαθητές 
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Διαδικασία διαγωνισμού «Like – Dislike,  

Αποδεκτό – μη αποδεκτό» (3) 
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Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους: 

Ξυδόπουλο Γεώργιο (Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών – 
Πρόεδρος του Ε.Π.Ε.Σ. του Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών). 

Μπίρμπα Θεόδωρο (Σχολικός σύμβουλος Πληροφορικής Π.Ε. Αχαΐας – Ηλείας). 

Ψυχογιοπούλου Παναγιώτα (Σχολική σύμβουλος Φιλόλογος Π.Ε. Αχαΐας) 

Καμπύλη Νικόλαο (Διευθυντής του Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών). 

Μπακόπουλο Νικόλαο (Εκπαιδευτικός  ΠΕ 19 του Πειραματικού Γυμνασίου 
Πατρών) 

Μεσσήνη Περικλή (Εκπαιδευτικός  ΠΕ 20 του Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών) 



 

 

Ευχαριστώ πολύ 
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Διαγωνισμός Blogs  

Γυμνασίων Αχαΐας – Ηλείας 

 

 

 

Like   -   Dislike 


