
ΑΡΙΣΕΙΔΗ (ΑΡΗ) ΑΡΑΠΟΓΛΟΤ 
 22 Ιοσνίοσ 2020 

Δρ. πσρίδων Παπαδάκης 



Δομό Παρουςύαςησ 

Δυο λόγια  για τον  Άρη … 
(από  όςουσ ςυνεργαςτόκαμε ) 

υγγραφικό Έργο – Βιβλύα – Εκπαιδευτικό Τλικό 
(Σα μεταδεδομϋνα)  

Η υπολογιςτικό κϋψη 

Αντύ επιλόγου 



Δυο λόγια για τον Άρθ … 
• Δθπαηδεσηηθός Πιεροθορηθής Μ.Sc., M.Ed.  (Γςμνάζιο, ΓΔ.Λ., ΔΠΑ.Λ.) 

• Υπεύζσλος ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔΤ   Πληποθοπικήρ & Νέων Σεσνολογιών ηηρ Γιεύθςνζηρ  

Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Δύβοιαρ. 

• Σσλεργάηες Ιλζηηηούηοσ Δθπαηδεσηηθής Ποιηηηθής (Ι.Δ.Π.) για ηη ζύνηαξη Αναλςηικών Ππογπαμμάηων 

ποςδών για μαθήμαηα ηηρ Πληποθοπικήρ ηηρ Γεςηεποβάθμιαρ 

 Δκπαίδεςζηρ και για ηην αξιολόγηζη εκπαιδεςηικού ςλικού.   

• Σσγγραθηθές οκάδες για ηα διδακηικά πακέηα Πληποθοπικήρ Α’, Β’, Γ’ Γςμναζίος, Απσέρ 

Ππογπαμμαηιζμού Τπολογιζηών και Ππογπαμμαηιζμό Τπολογιζηών ηος Σομέα Πληποθοπικήρ 

ηων  ΔΠΑ.Λ.  

• Γηδαθηηθό έργο ζηε Τρηηοβάζκηα Δθπαίδεσζε (Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Αθηνών, Σ.Δ.Ι. ηεπεάρ Δλλάδαρ).   

• Δπηκόρθωζε Δπηκορθωηώλ θαη εθπαηδεσηηθώλ ζηελ δηδαθηηθή ηες Πιεροθορηθής  

(ΠΑ.Κ.Δ. Αηηικήρ, ΠΔΚ Λαμίαρ, ΙΝ.Δ.Π. Δ.Κ.Γ.Γ.Α).  ςγγπαθέαρ  

• Σσλεργάηες επηζηεκοληθής ηεθκερίωζες θαη επηκέιεηας κεηαδεδοκέλωλ ΦΩΣΟΓΔΝΣΡΟY - 

μαθηζιακών πόπων ηος Ψηθιακού σολείος (Ι.Σ.Τ.Δ. Γιόθανηορ) 

• Πρόεδρος ηες Δηαηρείας Δσβοϊθώλ Σποσδώλ  



Ο Άρθσ, για όςουσ ςυνεργαςτικαμε : 

 Διζκετε πολφ υψθλοφ επιςτθμονικι γνϊςθ με 

άριςτθ Παιδαγωγικι και Διδακτικι επάρκεια 

 Ήταν ςυνεργάςιμοσ και αγαπθτόσ  

 Υπιρξε ακοφραςτοσ και πρόκυμοσ ςε κάκε 

πρόςκλθςθ για ςυνεργαςία 

 Ανικει ςτο ποςοςτό αυτϊν που πραγματικά  

"Τπθρζτθςαν και Προςζφεραν" ςτθν Παιδεία 

 



Ζτςι, τον ςυναντιςαμε, ςε όλουσ ςχεδόν τουσ άξονεσ 
δραςτθριοτιτων … 

 Στθν ανάπτυξθ Προγραμμάτων πουδϊν και ςτθ ςυγγραφι 

Βιβλίων και υποςτθρικτικοφ υλικοφ 

 Σε αρκρογραφία ςε Επιςτθμονικά/Παιδαγωγικά υνζδρια, 

με δικά του άρκρα, με τθν ιδιότθτα του κριτι εργαςιϊν 

άλλων, με τθν αναφορά ςτο ζργο του από άλλουσ 

(ετεροαναφορζσ).   

 Στθ ςυγγραφι βιβλίων του ΤΠΑΙΘ  

 



ΤΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ – ΒΙΒΛΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 



ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

Αριςτείδθσ Αράπογλου, Εκπ/κόσ 
Πληρ/κήσ, (ΠΕ19) Β/θμιασ Εκπ/ςησ 

  
Χρίςτοσ Μαβόγλου, Εκπ/κόσ 
Πληρ/κήσ, (ΠΕ19) Β/θμιασ Εκπ/ςησ 

  
Ηλίασ Οικονομάκοσ, Εκπ/κόσ 
Πληρ/κήσ, (ΠΕ20) Β/θμιασ Εκπ/ςησ 

  
Κων/νοσ Φφτροσ, Εκπ/κόσ 
Πληρ/κήσ, (ΠΕ20) Β/θμιασ Εκπ/ςησ 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ  Γ’ ΕΠΑΛ 

• Αράπογιοσ Αρηζηείδες, Δκπαιδεςηικόρ Πληποθοπικήρ 

• Βρατλός Δσρηπίδες, Δκπαιδεςηικόρ Πληποθοπικήρ 

• Καλίδες Δσάγγειος, σολικόρ ύμβοςλορ ΠΔ19-Πληποθοπικήρ 

• Λέθθα Γήκεηρα, Δκπαιδεςηικόρ Πληποθοπικήρ 

• Μαθρσγηάλλες Παλαγηώηες, Δκπαιδεςηικόρ Πληποθοπικήρ 

• Μπειεζηώηες Βαζίιεηος, σολικόρ ύμβοςλορ Πληποθοπικήρ 

• Παπαδάθες Σπσρίδωλ, σολικόρ ύμβοςλορ ΠΔ19-Πληποθοπικήρ 

• Τδήκας Γεκήηρηος, Δκπαιδεςηικόρ Πληποθοπικήρ 



ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Γ ΓΕΛ – ΟΔΗΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 



«Πλθροφορικι» Γϋ  τάξθσ Γενικοφ Λυκείου (2015) 

 Πρόγραμμα πουδϊν Μακιματοσ  

 Οδθγόσ για τον Εκπαιδευτικό 

 (έγινε μόνον ΦΕΚ) 



Ο ΑΡΗ & Η ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΕΨΗ 



Η υπολογιςτικό ςκϋψη  
(Computational thinking)  

• διεργαςύεσ ςκϋψησ οι οπούεσ αφορούν τη διατύπωςη προβλημϊτων 
και των λύςεων τουσ ϋτςι ώςτε να αναπαρύςτανται ςε μια μορφό 
που να καθιςτϊ δυνατό την αποτελεςματικό υλοπούηςη τουσ από 
ϋνα μϋςο επεξεργαςύασ πληροφοριών (Wing, 2011) 

1) Ποηα δεδοκέλα είλαη γλωζηά; Μορθοποίεζε προβιήκαηος 

2) Τη δελ είλαη γλωζηό; 

3) Ποηα είλαη ηα δεηούκελα; 

4) Ποηες είλαη οη ζσλζήθες;  

5) Πώς ζτεδηάδοληαη ελαιιαθηηθές ιύζεης; 

6)  Ποηο είλαη ηο πιάλο εργαζίας γηα ηελ επίισζε ηοσ προβιήκαηος 

7) Πως επηιέγεηε ε βέιηηζηε ιύζε; 



Τπολογιςτικό ςκϋψη  
Οριζόντια ικανότητα (γνώςεισ, δεξιότητεσ, ςτάςεισ) 

Σμθματοποίθςθ 
(Decomposition) 

Αναγνϊριςθ 
προτφπων 

(Data 
representation) 

Αφαίρεςθ 
(Abstraction) 

Αλγόρικμοσ 
(Algorithm) 



 

Ποια είναι ηα διαθοπεηικά μέπη  

πος ηη δημιοςπγούν;  

Παπαηηπείηε κάηι πος 

επαναλαμβάνεηαι;  

;  

Πώρ ξέπεηε ηι είναι αςηό;  

 

Ποια βήμαηα ππέπει να ακολοςθήζεηε 

για να ηη δημιοςπγήζεηε;  



ISTE (International Society for Technology in Education) & 
CSTA (Computer Science Teachers Association) 

Οι 9 Θεμελιϊδθσ  ιδζεσ τθσ Τ Δεξιότθτεσ τάςεισ 

1. Συλλογι Δεδομζνων 

2. Ανάλυςθ Δεδομζνων 

3. Αναπαράςταςθ Δεδομζνων 

4. Διάςπαςθ Προβλιματοσ 

5. Αφαίρεςθ 

6. Αλγόρικμοι και Διαδικαςίεσ 

7. Αυτοματοποίθςθ 

8. Προςομοίωςθ 

9. Παραλλθλιςμόσ 

•Μορφοποίθςθ προβλθμάτων 

•Λογικι οργάνωςθ και ανάλυςθ 
δεδομζνων 

•Αναπαράςταςθ δεδομζνων μζςω 
αφαιρζςεων 

•Αυτοματοποίθςθ λφςεων μζςω 
αλγορικμικισ ςκζψθσ 

•Αναγνϊριςθ, ανάλυςθ και 
υλοποίθςθ πικανϊν λφςεων 

•Γενίκευςθ και μεταφορά 

•Αυτοπεποίκθςθ ςτθν αντιμετϊπιςθ 
τθσ πολυπλοκότθτασ 

•Επιμονι ςτθν αντιμετϊπιςθ δφςκολων 
προβλθμάτων 

•Ανοχι ςτθν αςάφεια 

•Ικανότθτα αντιμετϊπιςθσ ανοιχτϊν 
προβλθμάτων 

•Ικανότθτα επικοινωνίασ και 
ςυνεργαςίασ για τθν επίτευξθ κοινϊν 
ςτόχων και λφςεων 

 



 υνϋχιςε να 
επιμορφώνεται ! 

 

 

 

Β’ Επύπεδο  

Επιμορφωτόσ 



https://www.lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq%5Fid=2302788  

 

https://www.lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq_id=2302788


 



 

https://www.etpe.gr/main_author/arapoglou-aristeidis/  

https://www.etpe.gr/main_author/arapoglou-aristeidis/
https://www.etpe.gr/main_author/arapoglou-aristeidis/
https://www.etpe.gr/main_author/arapoglou-aristeidis/


Ετερο-αναφορϋσ 1/3   
υνϋδρια CIE Computer In Education 

 



Ετερο-αναφορϋσ 2/3   
υνϋδρια CIE Computer In Education 

 



Ετερο-αναφορϋσ 3/3   
υνϋδρια CIE Computer In Education 

 



Video – Ασ ακούςουμε για 2’ τον ύδιο τον Άρη 





ΑΝΣΙ ΕΠΙΛΟΓΟΤ 



Ο ΆΡΗ  ωσ 

  ςτοχαζόμενοσ 

εκπαιδευτικόσ 

χεδιαςτόσ  

υντονιςτόσ 

υνεργϊτησ 

Καθοδηγητόσ Εμψυχωτόσ 

Διευκολυντόσ 

Αξιολογητόσ 



Ο ΆΡΗ  ωσ 

  ςτοχαζόμενοσ 

εκπαιδευτικόσ 

χεδιαςτόσ  

υντονιςτόσ 

υνεργϊτησ 

Καθοδηγητόσ Εμψυχωτόσ 

Διευκολυντόσ 

Αξιολογητόσ 



Ο  Άρησ ωσ … 

«διευκολυντόσ 
τησ μϊθηςησ» 

 

‘υνεργαςύα’ 

 

‘Διϊθεςη για αλλαγό’ 

 

‘Δημιουργικότητα’ 



Ο Άρησ αναςτοχαζόταν ςυνεχώσ … 

• Ο αναςτοχαςμόσ εύναι μια ενεργητικό διαδικαςύα θεώρηςησ οποιαςδόποτε 
πληροφορύασ, με ςκοπό την αναζότηςη των θεμελύων ςτα οπούα ςτηρύζεται 
και των ςυνεπειών που εγεύρονται από αυτόν (Rodgers,2002). 

• Μύα μορφό κριτικόσ ςκϋψησ, καθώσ η τελευταύα προκύπτει, όταν 
προςπαθούμε να ανακαλύψουμε τισ υποθϋςεισ που επηρεϊζουν τον τρόπο 
που ςκεφτόμαςτε και ενεργούμε (Brookfield,2011). 

Ο Άρησ  …. μασ ενϋπνεε να ςτοχαςτούμε το εκπαιδευτικό μασ ϋργο ωσ 
προςπϊθεια αναγνώριςησ, επανεξέταςησ και κριτικήσ των αντιλόψεων 

και των πρακτικών μασ με ςτόχο την αλλαγό και τη βελτύωςη του 



υγκεντρωμϋνοσ & 
Αποτελεςματικόσ υνεπόσ Πρωτοπόροσ 

Ο Άρθσ  …. ωσ ςτοχαηόμενοσ εκπαιδευτικόσ ιταν … 



ΕΤΦΑΡΙΣΩ ΠΟΛΤ 

 
 

Δρ. πυρύδων Παπαδϊκησ  

Η επιτυχία ςτθ ηωι δεν είναι τόςο κζμα 
ταλζντου και ευκαιριϊν όςο  

ςυγκζντρωςθσ και ςυνζπειασ.  
C. W. Wendte 



Η αποτελεςματικό διδαςκαλύα τησ επιςτόμησ των υπολογιςτών – πληροφορικόσ 
αποτελεύ ευκαιρύα να εξαλειφθούν οι φραγμού ανϊμεςα ςτουσ επιςτημονικούσ 
κλϊδουσ 

• Σα παιδιϊ από προνομιακϊ περιβϊλλοντα ϋχουν πρόςβαςη 
ςε καλύτερουσ υπολογιςτϋσ, ταμπλϋτεσ και κινητϊ 
τηλϋφωνα και κυρύωσ ςε εξοςχολικό διδαςκαλύα τησ 
επιςτόμησ των υπολοιςτών. 

• Οι υπόλοιποι μαθητϋσ αποκλεύονται ακόμη περιςςότερο 
από τον κόςμο των αλγορύθμων. 

• Η διδαςκαλύα τησ επιςτόμησ των υπολογιςτών ςτο ςχολεύο 
θα ϋβαζε τϋλοσ ςε αυτό τν αποκλειςμό 
 

ερζ Αμπιτεμπούλ & Ζιλ Ντουκ (2022), «Η εποχή των αλγορίθμων»,  
Πανεπιςτημιακϋσ Εκδόςεισ Κρότησ 



Πηγϋσ - Αναφορϋσ 

Βιογραφικό:      https://www.logotreegr.net/omilites 
 
Ομιλία 5/10/19:     
  https://www.youtube.com/watch?v=66ZyMRFc3mA&ab_channel=logotreegr 
  

https://www.logotreegr.net/omilites
https://www.youtube.com/watch?v=66ZyMRFc3mA&ab_channel=logotreegr

