
1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Τίτλος σεναρίου 

Τα δεδομένα είναι χρυσός 

Δημιουργός  

Φιλιππίδου Φωτεινή 

Γνωστικό Αντικείμενο - Θεματική ενότητα: 

Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική 

Θεματικό πεδίο : “Δεδομένα-Ανάλυση δεδομένων” 

Θεματικές ενότητες : “Συλλογή αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων” , 

“Μοντελοποίηση, συμπερασμός και λήψη αποφάσεων με βάση τα δεδομένα”. 

Έννοιες: δεδομένα, συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, μοντελοποίηση, μηχανική 

μάθηση 

Γλώσσα σεναρίου 

Ελληνικά 

Χρονική διάρκεια: 2 ώρες  

 

2. ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Το εκπαιδευτικό σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Β’ Λυκείου. Αξιοποιεί ψηφιακούς 

πόρους του διαδικτύου, τα δεδομένα των νέων προγραμμάτων σπουδών (ΠΣ) και τις 

πρότερες γνώσεις των μαθητών, επιδιώκοντας τη συνεργατική διερεύνηση θεμάτων 

που αφορουν την συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και μοντελοποίηση δεδομένων 

για την εξαγωγή συμπερασμάτων και λήψη αποφάσεων. Οι μαθητές διερευνούν 

ψηφιακούς πόρους, συνεργάζονται και πειραματίζονται. 

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού σεναρίου οι μαθητές/μαθήτριες θα είναι 

ικανοί/ές: 

Να επεξεργάζονται δεδομένα για να διατυπώνουν επιχειρήματα, 

να κάνουν προβλέψεις 

να καταλήγουν σε προτάσεις 

να λαμβάνουν αποφάσεις ή να επιλύουν σύνθετα προβλήματα 



να διακρίνουν τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς των συστημάτων οργάνωσης 

και αποθήκευσης δεδομένων με βάση συγκεκριμένους παράγοντες (ταχύτητα, 

αξιοπιστία, προσβασιμότητα, ακεραιότητα, ασφάλεια, κόστος κ.ά.) 

να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν τα μεγάλα δεδομένα 

να εκφράζονται κριτικά σχετικά με το πώς τα μεγάλα δεδομένα επηρεάζουν την 

καθημερινή ζωή του ανθρώπου 

να εφαρμόζουν υπολογιστικά μοντέλα για να αναπαραστήσουν σχέσεις μεταξύ 

διαφορετικών στοιχείων δεδομένων που συλλέγονται για ένα φαινόμενο ή διαδικασία 

του πραγματικού κόσμου 

να αξιοποιούν τα αποτελέσματα προσομοίωσης διαδικασιών και φαινομένων του 

πραγματικού κόσμου για να κάνουν προβλέψεις, να οδηγηθούν σε αποφάσεις 

να διατυπώνουν προτάσεις για νέες επεξεργασίες δεδομένων 

να περιγράφουν τα είδη μηχανικής μάθησης και να δίνουν παραδείγματα περιπτώσεων 

εφαρμογής αυτών για εξαγωγή συμπερασμάτων και λήψης αποφάσεων. 

 

3. ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟΥ– ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ/ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Μέσω του σεναρίου δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να ασχοληθούν με ποικίλα 

παραδείγματα από την καθημερινή ζωή που εξετάζουν διαφορετικές περιπτώσεις, να 

αποκτήσουν ολοκληρωμένες αναπαραστάσεις για την ανάλυση δεδομένων. Να 

αντιληφθούν την αξία των δεδομένων, τις πληροφορίες που μπορούμε να εξάγουμε από 

αυτά και  την έννοια των πολλών δεδομένων (big data). Να καλλιεργήσουν κριτική 

αντιμετώπιση για θέματα  που αφορούν την αποθήκευση  μοντελοποίηση και συσχέτιση 

δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων ή συμπερασμάτων, νέα τεχνολογικά δεδομένα 

όπως η  μηχανική μάθηση και τη σύνδεσή της με την καθημερινή  ζωή. 

Οι μαθητές συνήθως αντιμετωπίζουν με επιπολαιότητα το θέμα της αποθήκευσης με 

αποτέλεσμα να χάνουν αρχεία πχ φωτογραφίες. Επίσης υπάρει παρανόση γύρω από την 

έννοια “οι υπολογιστές μαθαίνουν”  και κατ’επέκταση τον τομέα της Μηχανικής 

Μάθησης (ΜΜ). Τέλος, ζούμε στην εποχή των “μεγάλων”  δεδομένων (big data) και οι 

μαθητές το αγνοούν σε μεγάλο βαθμό. Δεν αντιλαμβάνονται οτι κάθε κλικ που κάνουν 

όταν πλοηγούνται στο διαδίκτυο αποτελεί δεδομένο με αξία. Το σενάριο 

προσανατολίζεται και στοχεύει στην αποσαφήνιση των παρανοήσεων και την επίτευξη 

των μαθησακών στόχων που τέθηκαν. 

Καινοτόμα στοιχεία που πραγματεύεται το σενάριο είναι η ΜΜ, big data, cloud και άλλα 

μέσα αποθήκευσης 



Τα πρόβλήμα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι μαθητές σχετίζονται με ρεαλιστικά 

παραδείγματα της καθημερινότητας, όπως είναι η πρόβλεψη στην ιατρική, τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, το hollywood και η δυαντότητα πρόβλεψης κ.ά. 

 

4. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  

 

Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν κατακτήσει γνώσεις σχετικά με την έννοια της Τεχνητής 

Νοημοσύνης (ΤΝ) και το φάσμα των εφαρμογών της. Πρέπει να έχουν αποσαφηνήσει τη 

έννοια της Μηχανικής Μάθησης (ΜΜ) και την σχέση της με την ΤΝ.  

Για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων πρέπει να έχουν αναπτύξει βασικές δεξιότητες 

στη χρήση της εφαρμογής υπολογιστικών φύλλων (Excel), web εργαλείων για τη 

δημιουργία εννοιλογικών χαρτών, παρουσιάσεων και κοινόχρηστων εγγράφων.  

 

5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΔΟΜΗ  

Το εκπαιδευτικό σενάριο προτείνεται να υλοποιηθεί στο εργαστήριο υπολογιστών (ή στην 

τάξη εφόσον υπάρχουν φορητοί υπολογιστές και σύνδεση με το Διαδίκτυο). Ο 

εκπαιδευτικός πρέπει να μεριμνήσει ώστε να χρησιμοποιηθούν κατά την υλοποίηση του 

εκπαιδευτικόυ σεναρίου: 

α) Εκπαιδευτικά βίντεο στο YouTube και ιστοσελίδες ως βοηθητικό υλικό για την έρευνα 

των μαθητών 

β) Φυλλο εργασίας στο Excel, εργαλείο δημιουργίας εννοιολογικών χαρτών, πρόγραμμα 

παρουσιάσεων, ομάδα συζητήσεων στην πλατφόρμα e-class, συνεργατικό έγγραφο, 

φύλλα εργασίας, φύλλα αξιολόγησης 

γ) Επικοινωνία και συνομιλία με με ανθρώπους-πρότυπα (μέντορες) σε όλο τον κόσμο, 

ειδικούς σε θέματα Μηχανικής Μάθησης (ΜΜ), ανάλυση δεδομένων, μεγάλα δεδομένα 

από τον οργανισμό “The Tipping Point” (TTP). 

Ο εκπαιδευτικός λαμβάνει υπόψη τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των 

μαθητών, υποστηρίζει και καθοδηγεί τους μαθητές για την κατανόηση και ολοκλήρωση 

των δραστηριοτήτων, αναλαμβάνει τον χρονοπρογραμματισμό των εργασιών. Πρέπει να 

είναι προετοιμασμένος ώστε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις δυσκολίες των 

μαθητών ή τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν (π.χ. περιορισμοί χρόνου, 

https://www.youtube.com/watch?v=krVDeydaDOw&t=


προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών, εκπαιδευτικά μέσα, δυσχέριες στη 

συνεργασία  κ.α.) .  

 

6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Το εκπαιδευτικό σενάριο βασίζεται στην διερευνητική μάθηση  με στόχο την ενεργό 

συμμετοχή των μαθητών και την οικοδόμηση γνώσης. Συνυάζεται η δομημένη  

(Structured inquiry) και καθοδηγούμενη διερεύνηση (Guided inquiry) εφόσον ο 

εκπαιδευτικός έχει τον έλεγχο των μαθησιακών δραστηριοτήτων και παρέχει στους 

μαθητές ερωτήσεις προς διερεύνηση. Ο εκπαιδευτικός προτείνει στους μαθητές υλικό ( 

link και video) που μπορούν να συμβουλευτούν αλλά τους αφήνει και ελεύθερους να 

αναζητήσουν υλικό ώστε να διερευνήσουν και να απαντήσουν τα ερωτήματα. Ο 

εκπαιδευτικός παρακολουθεί και καθοδηγεί την καθόλη την διαδικασία μάθησης.  

Στην πορεία μάθησησς ακολουθείται συγκεκριμένα το μοντέλο των Pedaste et al. 

(2015) που περιλαμβάνει πέντε φάσεις: α) εμπλοκή-προσανατολισμός (orientation), β) 

εννοιολόγηση (conceptualization) που τίθενται ερωτήματα ή υποθέσεις, γ) έρευνα 

(investigation) που περιλαμβάνει και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων, δ) συμπέρασμα 

(conclusion) και ε) συζήτηση (discussion). Οι μαθητές αρχικά παρακολουθούν βίντεο  ή 

συνομιλούν με κάποιον ειδικό,  όχι μόνο για να πάρουν μια ιδέα για το θέμα που πρέπει 

να διερευνηθεί, αλλά και να εισαχθούν  στο πρόβλημα που πρέπει να λυθεί. Στη 

συνέχεια αναλαμβάνουν μέσω των δραστηροτήτων μια μελέτη περίπτωσης και 

καλούνται να διερευνήσουν και να  απαντήσουν σε κάποια ερωτήματα. Ερευνούν το 

θέμα, εξάγουν συμπεράσματα και παράγουν συνεργατικά το τελικό προϊόν 

(εννοιολογικός χάρτης, παρουσίαση κ.ά.). Τέλος γίνεται παρουσίαση στην ολομέλεια της 

τάξης και συζήτηση. 

Η 4η δραστηριότητα βασίζεται στη μέθοδο επίλυσης προβλήματος. Δίνεται στους 

μαθητές ένα αυθεντικό θέμα που μπορεί να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών 

Αvouri, Dimitracopoulou, & Komi (2003), . Οι μαθητές πρέπει να αναλύσουν δεδομένα  

και ζητούμενα του προβλήματος για να το κατανοήσουν και στη συνέχεια να 

διερεύνησουν (αναζήτηση, πειραματισμός), έτσι ώστε να υπάρξει γνωστική σύγκρουση. 

Ακολουθεί η επίλυση του προβλήματος και τέλος, γίνεται ο αναστοχασμός για να 

εξακριβωθεί αν επιτεύχθηκαν τα μαθησιακά αποτελέσματα που είχαν τεθεί αρχικά.  

Το εκπαιδευτικό  σενάριο υιοθετεί  την προσέγγιση της συνεργατικής μάθησης δίνοντας 

τη δυνατότητα στους μαθητές να εργάζονται σε ομάδες ώστε να διερευνήσουν ένα θέμα 

και να  δημιουργήσουν  έργα, να συζητήσουν και να διαμοιραστούν ιδέες με αμοιβαίο 

σεβασμό. (Τζιμογιάννης, 2019, σελ. 242). Συγκεκριμένα εαρμόζεται η μέθοδος jigsaw.  



Προτείνεται η διαμορφωτική αξιολόγηση, ώστε ο εκπαιδευτικός να διερευνήσει τυχόν 

ελλείψεις και παρανοήσεις σε θέματα κατανόησης, εφαρμογής, μοντελοποίησης 

αναπαράστασης.  

Επίσης, μπορεί να γίνει ομότιμη αξιολόγηση μεταξύ των ομάδων εφόσον στην 2η 

δραστηριότητα οι μαθητές πρέπει να ερευνήσουν και να απαντήσουν στα ίδια 

ερωτήματα. 

Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού είναι διαμεσολαβητικός και υποστηρικτικός. Καθοδηγεί 

τις διερευνητικές ενέργειες και τη συνεργασία των μαθητών.  

 

7. ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Το εκπαιδευτικό σενάριο είναι οργανωμένο ώστε να ολοκληρωθεί σε τρεις φάσεις. 

Φάση 1η ( Δεδομένα- Μεγάλα δεδομένα- Χαρακτηριστικά μεγάλων δεδομένων-

Αποθήκευση δεδομένων- χαρακτηριστικά, κοστος, πλεονεκτήματα, μεινεκτήματα 

αποθηκευτικών μέσων)σκοπός 

Αρχικά θα προβληθεί κάποιο σύντομο βίντεο από το youtube που να παρουσιάζει την 

έννοια μεγάλα δεδομένα, πώς σχετίζονται με την καθημερινή ζωή και περιπτώσεις 

συστημάτων από την καθημερινή ζωή που σχετίζονται με την συλλογή, αποθήκευση και 

επεξεργασία μεγάλων δεδομένων. Θα ακολουθήσει συζήτηση σχετικά με τον όρο 

Μεγάλα δεδομένα. 

Στη συνέχεια οι μαθητές θα ασχοληθούν με διαφορετικές μελέτες περίπτωσης όπως 

ορίζει η δραστηριότητα 1. Θα χωριστούν σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων και θα 

εφαρμοσεί η μέθοδος jigsaw.  Το πλήθος των ομάδων εξαρτάται από το συνολικό 

αριθμό των μαθητών της τάξης. Φροντίζουμε ώστε οι ομάδες να μην είναι ομοιγενείς 

δηλαδή ο διαχωρισμός γίνεται τυχαία και όχι σύμφωνα με την επιθυμία των μαθητών. 

Κάθε ομάδα ασχολείται με τα ίδια ερωτήματα μελετώντας όμως μια διαφορετική  

περίπτωση.  Σε κάθε ομάδα  υπάρχουν τέσσερις ρόλοι ένας για κάθε μαθητή και 

συγκεκριμένα: 

ο μαθητής1 θα ασχοληθεί με τον όγκο (volume) των δεδομένων Γενικά το ερώτημα 

ο μαθητής2 θα ασχοληθεί με την ταχύτητα (velocity) των δεδομένων 

ο μαθητής3 θα ασχοληθεί με την ποικιλία (variety) των δεδομένων  

 ο μαθητής4 θα ασχοληθεί με την αξία (value) δεδομένων 

Στο πλαίσιο της ομάδας ο κάθε μαθητής αναλαμβάνει τον ρόλο που επιθυμεί. 



Διατυπώνονται ερωτήματα σε κάθε ομάδα με στόχο να μελετηθούν τα 4Vs των Big Data, 

όπως αναφέρονται παραπάνω. Οι ομάδες ακολουθούν τη διαδικασία που προβλέπει η 

μέθοδος jigsaw. Οι μαθητές με την ίδια ερώτηση-θέμα μελετούν το αντικείμενό τους  ο 

καθένας  για τη δική του μελέτη περίπτωσης. Στη συνέχεια συσκέπτονται και 

συνομιλούν οι μαθητές με ον ίδιο ρόλο από όλες τις ομάδες,  ώστε να εξάγουν 

συμπεράσματα για το θέμα τους. Δημιουργούν μια παρουσίαση ή έναν χάρτη εννοιών, 

με τον ορισμό του θέματος που τους απασχόλησε τις πληροφορίες, τα συμπεράσματα 

και  τις  διαπιστώσεις τους ώστε να τα παρουσιάσουν στην ολομέλεια.  Στόχος είναι να 

φτάσουν οι μαθητές, διερευνητικά στην γνώση με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. 

Έχοντας κατανοήσεις την νέα έννοια big data, οι μαθητές προχωρούν στην 

δραστηριότητα 2 που πραγματεύεται θέματα αποθήκευσης δεδομένων. Οι μαθητές 

παραμένουν στις ίδιες  ομάδες από την προηγούμενη δραστηριότητα. Μελετούν όλοι τις 

ίδιες περιπτώσεις με στόχο να αποφασίσουν το αποθηκευτικό μέσο που θα 

χρησιμοποιήσουν για την αποθήκευση δεδομένων, τις εναλλακτικές δυνατότητες, τα 

πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και το κόστος των διαφόρων αποθηκευστικών 

μέσων. Μετά από έρευνα που θα διενεργήσει  η κάθε ομάδα θα αποτυπώσει τις 

πληροφορίες που συνέλλεξε και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε σε ένα 

συνεργατικό έγγραφο, φόρουμ, wiki ή  padllet, που θα έχει  δημιουργήσει ο 

εκπαιδευτικός για κάθεένα από  τα ζητούμενα. Μετά την ολοκήρωση της εργασίας η 

κάθε ομάδα καλείται να υποστηρίξει τις θέσεις της με επιχειρήματα, στην ολομέλεια της 

τάξης.  

 

Φάση 2η ( Μοντελοποίηση δεδομένων- αξία μεγάλων δεδομένων- σχέση μεγάλων 

δεομένων και ΜΜ-είδη συστημάτων ΜΜ-εξαγωγή συμπερασμάτων, λήψη αποφάσεων 

με χρήση μεγάλων δεδομένω και ΜΜ) 

Οι μαθητές παρακολουθούν βίντεο-παρουσίαση όπου αναλύεται η έννοια της ΜΜ και 

οι κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται οι εφαρμογές ΜΜ. Ακολουθεί συζήτηση με τη 

μέθοδο του καταιγισμού ιδεών σχετικά με εφαρμογές που πιστεύουν ή γνωρίζουν οτι 

εφαρμόζοννταο τεχνικές ΜΜ. Στη συνέχεια οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες με τυχαίο 

τρόπο. Ακολουθούν τις οδηγίες της δραστηριότητα3 σύμφωνα με την οποία θα πρέπει 

να μελετήσουν συστήματα από την καθημερινή ζωή στα οποία εφαρμόζεται ΜΜ. 

Σκοπός της δραστηριότητας είναι  

● να διερευνήσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτά τα συστήματα 

●  να μελετήσουν αν τα συστήματα λαμβάνουν κάποια απόφαση και ποια είναι 

αυτή ή  αν κάνουν κάποια πρόβλεψη και ποια είναι αυτή  

● να περιγράψουν  σε ποια κατηγορία συστημάτων ΜΜ ανήκουν,  

● να ανακαλύψουν τη συσχέτιση μεταξύ δεδομένων και λήψης μιας απόφασης ή 

εξαγωγής ενός συμπεράσματος 



Στη συνέχεια οι μαθητές  ομαδοσυνεργατικα ακολουθώντας τις οδηγίες της 

δραστηριότητας 4 θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν το δικό τους μοντέλο 

πρόβλεψης συσχετίζοντας δεδομένα. Με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού οι 

μαθητές θα λάβουν την περιγραφή του συστήματος πρόβλεψης που πρέπει να 

δημιουργήσουν. Θα λάβουν  λίστα  δεδομένων και θα πρπει να μελετήσουν, να 

διερευνήσουν και να αποφασίσουν ποια από τα δεδομένα είναι απαραίτητα για το 

μοντέλο που θα δημιουργήσυν. Στη συνέχεια θα πρέπει να αποφασίσουν ποια άλλα 

δεδομένα θα ήταν απαραίτητα για την δημιουργία του μοντέλου και γιατί. 

Φάση 3η ( Αξιολόγηση δραστηριότητας και επιτευγμάτων: αυτοαξιολογηση, ομότιμη 

αξιολόγηση (peer-evaluation)) 

Οι μαθητές μετά το πέρας των δρασητριοτήτων θα λάβουν φύλλο αυτοαξιολόγησης. 

Σχετικά με την 2η δραστηριότητα μπορεί να γίνει ομότιμη αξιολόγηση. 

 

Δραστηριότητα 1η   

Χωρίζονται σε ομάδες σύμφωνα με τη μέθοδο jigsaw . και επισκέπτονται σελίδες που 

αφορούν τα παρακάτω θέματα. Σε κάθε ομάδα  

1η  ομάδα θα παρακολουθήσουν βίντεο κλιπ που ανεβάζει τώρα (πρώτη προβολή ) 

διάσημο αγαπημένο συγκρότημα στο youtube 

Ερωτήσεις – προβληματισμοί 

Μελετήστε τα σχόλια των θεατών  

Ερωτήσεις – προβληματισμοί 

Μαθητής 1: Προσπάθησε να  διαβάσεις όλα τα σχόλια ώστε να διαπιστώσεις αν 

υπάρχει θετική αρνητική ή ουδέτερη αντιμετώπιση από τον κόσμο. Πόσο εύκολο 

ή δύσκολο ήταν; Σχολίασε τον όγκο των δεδομένων που πρέπει να 

επεξεργαστείς. Σχολίασε τον χρόνο που απαιτείτε γι αυτή την επεξεργασία και 

πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει από τον άνθρωπο; 

Μαθητής 2: Προσπάθησε να  διαβάσεις όλα τα σχόλια. Είναι σταθερός ο αριθμός 

των σχολίων που υπάρχουν; Αλλάζει ο συνολικός αριθμός των likes καθώς περνά 

η ώρα; (θα ήταν καλό να σημειώσουν τα στοιχεία και να επισκεφθούν το 

συγκεκριμένο βίντεο μετά από μία ή περισσότερες μέρες και να συγκρίνουν τα 

στοιχεία) 

Μαθητής 3 : προσπάθησε να εντοπίσεις το είδος και την μορφή των δεδομένων 

που υπάρχουν στα σχόλια (πχ εικόνες, λέξεις κλπ) 



Μαθητής4 : Πιστεύεις ότι έχουν κάποια αξία οι πληροφορίες που μπορούν να 

εξαχθούν από τα σχόλια των θεατών και σε ποιους θα ήταν χρήσιμες οι 

πληροφορίες αυτές;  

 

2η ομάδα  θα μεταβούν στην σελίδα του trip advisor και θα επιλέξουν τη Νέα Υόρκη 

που θέουν να επικεφθούν 

Επιλέξτε ένα εστιατόριο και διαβάστε τα σχόλια των επισκεπτών 

Ερωτήσεις – προβληματισμοί 

 

3η  ομάδα θα μεταβούν στη σελίδα ΕΜΥ να μελετήσουν πληροφορίες για τον καιρό 

Επιλέξτε την πόλη σας και μελετήστε τα δεδομένα που δίνονται 

Ερωτήσεις – προβληματισμοί 

 

4η  Σελίδα με πληροφορίες και στατιστικά που αφορά αθλήματα (πχ ποδόδσφαιρο) 

 

 

Δραστηριότητα 2η  

Θέλουμε να αποθηκεύσουμε τα παρακάτω δεδομένα : 

1. Εργασία που έκανε ένας μαθητής στο μάθημα της Ιστορίας (αρχείο PowerPoint 

μεγέθους  75Κb) 

2. Φωτογραφίες και βίντεο  από την τριήμερη εκδρομή του σχολείου ( συνολικό 

μέγεθος 2,5Gb) 

3. Τα αρχεία μισθοδοσίας μιας εταιρείας (Μέγεθος 65Gb) 

4. Θα προσθέσω μερικές ακόμη περιπτώσεις 

 

Ποιο ή ποια αποθηκευτικό/ά μέσο/α μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε κάθε περίπτωση;  

Ποιο ή ποια θα επιλέγατε; Να αναφέρεται πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των 

διαφόρων αποθηκευτικών μέσων που επηρέασαν την απόφασή σας. 

 

Δραστηριότητα 3η  



 

Θα δοθούν στους μαθητές συστήματα στα οποία εφαρμόζεται  μηχανική μάθηση.  

Μερικά παραδείγματα 

1. Σύστημα υγείας θέλουμε να «διαβάζει « μια ακτινογραφία και να κάνει 

πρόβλεψη, σε πρώιμο στάδιο,  αν ο ασθενής έχει καρκίνο. 

2. Θα προστεθούν παραδείγματα όπως φίλτρα spam (spam filtering), 

3. οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR),  

4. υπολογιστική όραση 

5. επίδοση μαθητών κλπ 

Οι μαθητές θα πρέπει (απαντώντας σε κατάλληλες ερωτήσεις) : 

 

● Να εντοπίσουν το ζητούμενο δηλαδή τι απόφαση ή πρόβλεψη κάνει το σύστημα 

(πx για ένα σύστημα στον τομέα της υγείας που αποφασίζει αν ο ασθενής έχει ή 

όχι μια πάθηση) 

● Να αναγνωρίσουν την μεθοδολογία που εφαρμόζεται (πχ ταξινόμηση μιας 

φωτογραφίας σε μία από τρεις κατηγορίες) 

● Να κατατάξουν την εφαρμογή σε μια κατηγορία εφαρμογών ΜΜ  

● Οι μαθητές συμπληρώνουν τις απαντήσεις τους σε συνεργατικό έγγραφο. 

 

Δραστηριότητα 4η  

 

Θέλουμε να φτιάξουμε σύστημα που προβλέπει αν μια ταινία του Hollywood θα έχει ή 

όχι επιτυχία πριν ακόμη βγει στο σινεμά ή ακόμη και πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Θα 

δοθεί στους μαθητές ένα έτοιμο dataset  

 

Οι μαθητές θα εργαστούν σε ομάδες και θα απαντήσουν σε ερωτήματα ώστε 

● να αναγνωρίσουν ποια δεδομένα δεν είναι απαραίτητα και θα μπορούσαν να 

εξαιρεθούν επειδή θα οδηγούσαν σε μη  πετυχημένη εκπαίδευση του 

συστήματος 

● Ποια επιπλέον δεδοµένα θα μπορούσαμε να συλλέξουμε για να 

τροφοδοτήσουμε και να εκπαιδεύσουμε το σύστημα μηχανικής μάθησης; Ποιος 

είναι ο τύπος αυτών των δεδομένων; (Δηλαδή ποιες πληροφορίες-στοιχεία θα 



μπορούσαν να επηρεάσουν την επιτυχία της ταινίας; Πχ το όνομα του  

πρωταγωνιστή) ,  

● Πώς η εκπαίδευση με μια έτοιμη βάση δεδομένων μπορεί να βοηθήσει σε μια 

μελλοντική πρόβλεψη; 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

 

Με την ολοκλήρωση ττης 1ης δραστηριότητα οι μαθητές θα δημιουργήσουν ως τελικό 

παραγόμενο προϊόν μία παρουσίαση, ένα συνεργατικό paddlet ή ένναν εννοιλογικό 

χάρτη όπου θα αποτυπώνεται η γνώση που κατακτήθηκε και μπορεί να αξιολογηθεί και 

από τους μαθητές των υπόλοιπων ομάδων.  

Το παραδοτέο της 2ης δρασητριότητα είναι ένα απαντητικό φυλλάδιο με τις επιλογές 

και τα επιχειρήματα που ανέπτυξε κάθε ομάδα. 

Η 3η δρασηριότητα ολοκληρώνεται συμπληρώνοντας κάθε ομάδα ένα συνεργατικό 

έγγραφο,  στο οποίο μπορούν όλοι να μελετήσουν και να αξιολογήσουν τα τελικά 

αποτελέσματα και τις διαπιστώσεις όλων ομάδων. 

Για την 4η δραστηριότητα η κάθε ομάδα ανεβάζει την έρευνά της και τα συμπεράσματα 

με τη μορφή επιστημονικού άρθρου σε ομάδα συζητήσεων που έχει δημιουργηθεί από 

τον εκπαιδευτικό στο e-class. 

 

8. ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ  

Το σενάριο μπορεί να επεκταθεί περιλαμβάνοντας την περίπτωση ………………. Αυτό θα 

δώσει στους μαθητές τη δυνατότητα ……………….. 

Στην πρ΄τη δραστηριότητα θα μπορούσαν να επεκταθούν τα ερωτήματα και κατά 

συνέπεια και οι ρόλοι σε κάθε ομάδα,  ώστε να καλυφθούν και τα υπόλοιπα Vs. Σε άλλη 

περίπτωη θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και άλλες μελέτες περίπτωσης ώστε να 

έχουμε περισσότερες ομάδες. 

 

9 . ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Επιπλέον ψηφιακό περιεχόμενο και εργαλεία 



Συμπληρώνουμε στοιχεία σχετικά με το επιπλέον ψηφιακό περιεχόμενο ή τα επιπλέον 

εργαλεία που αξιοποιούνται μέσω του σεναρίου. Εφόσον χρειάζεται, αναφέρουμε το 

πρόσθετο ψηφιακό υλικό (π.χ. ταινίες, μαθησιακά αντικείμενα, λογισμικά 

προγράμματα, εκπαιδευτικά λογισμικά κ.λπ.) που αξιοποιεί το σενάριο. 

Πρόσθετες πληροφορίες 

(Κόμης & Τζιμογιάννης, 2006).  

 

 Εργασίες (learning tasks) που αναμένεται να υλοποιήσουν οι μαθητές ενώ 

χρησιμοποιούν κατάλληλα υπολογιστικά εργαλεία και εφαρμόζουν κατάλληλες 

υπολογιστικές πρακτικές και προσεγγίσεις μάθησης (π.χ. διερεύνηση, επίλυση 

προβλήματος, συνεργατικές ή διαθεματικές προσεγγίσεις, δημιουργικότητα-καινοτομία 

ή/και συνδυασμοί τους) 

 

 Τρόποι και μέσα αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων που πέτυχαν οι 

μαθητές. (αναλυτική σκέψη, συνθετική ικανότητα, μοντελοποίηση λύσεων, 

δημιουργικότητα, καινοτομία) 

 


