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 αξιολόγθςθ               
(=εξομολόγθςθ;) 

 για ζνα εκπαιδευτικό ιςτολόγιο 
 που ζκλειςε τον “κφκλο” του…. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ioannap ΠΕ70 
Σχολ. Ζτοσ 2011-12 

Ε’ Τάξη 
9ο Δημ. Σχολείο Καρδίτςασ 

 

 

 

…ζνα κείμενο αξιολόγθςθσ, αναςκόπθςθσ, ανατροφοδότθςθσ  
…μακριά από επίςθμα, τυπικά  και ςοβαροφανι…. 

ςε …εφτά κεφάλαια… 

 

 

http://ioannaprangiou.weebly.com/index.html  

 

Αφιερωμζνο ς΄ όςουσ δουλεφουν με κζφι και χιοφμορ κοντά ςτα παιδιά 

http://el.gravatar.com/ioannap
http://ioannaprangiou.weebly.com/index.html
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Kef 1: Εγώ! 

Ξεκίνθςα το ιςτολόγιο μου 

http://ioannaprangiou.weebly.com/  ,το 

Σεπτζμβριο του 2012,  ζχοντασ ςτο νου μου, τθν  

Ε’ Τάξθ που είχα ςτα χζρια μου. 

Καταρχιν, το ζκανα από περιέργεια. Ζβλεπα τισ 

δουλειζσ άλλων ςυναδζλφων ςτο διαδίκτυο με τισ 

τάξεισ τουσ και αυκόρμθτα ςκζφτθκα “γιατί όχι κι 

εγϊ;” 

Χωρίσ να ζχω γνϊςεισ Ρλθροφορικισ, μόνο με τθν 

πιςτοποίθςθ Β’ Επιπζδου (…) και ψάχνοντασ 

ατζλειωτεσ ϊρεσ –πραγματικά!-, κατάφερα με 

πολυυυφ  copy-paste  να “ςτιςω” το ιςτολόγιο. 

 

 

Kef 2: Τα παιδιά; 

Αρχικά  ο προβλθματιςμόσ 

μου ιταν : 

“γιατί  τα παιδιά να 

ανατρζξουν ςτο blog αυτό; 

πϊσ κα τουσ αποςπάςω τθν προςοχι από τα 

http://ioannaprangiou.weebly.com/
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θλεκτρονικά τουσ παιχνίδια για να ανατρζξουν 

ςτο blog μασ , χάριν των μακθμάτων τουσ;” 

Σκζφκθκα λοιπόν  να «εμπλζξω» τουσ μακθτζσ 

μου ςτθν «ιδζα» του ιςτολογίου, μζςα ςτο 

πλαίςιο ενόσ “ςεναρίου-ιςτορίασ”. 

 Επινόθςα λοιπόν, ζναν… γάτο  

(διαδικτυακό) που “ψάχνει” ςτο διαδίκτυο και 

βοθκάει τα παιδιά ςτο μάκθμα τθσ θμζρασ.Ζτςι 

ζνα πρωί ζβαλα ςτισ ςχολικζσ τουσ τςάντεσ 

(κρυφά…) τθ foto του γάτου και …θ Τάξθ μασ 

“απογειϊκθκε”… 

Ο γάτοσ αυτόσ ς’ όλθ τθ ςχολικι χρονιά ιταν 

ςθμείο αναφοράσ για όλουσ μασ ,αφορμι για 

γζλιο και πείραγμα, ςα να ιταν κι αυτόσ ςτθν 

αίκουςα μαηί μασ. Του δϊςαν όνομα, τον ζβαλαν 

εξϊφυλλο ςτο περιοδικό τουσ, τον ζβαλαν μόςτρα 

ςτο “περίπτερο τθσ φιλαναγνωςίασ”  κι άλλα 

ευτράπελα. 
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Kef 3: Και η ….ουςία; 

homework… 

Από τα 16 παιδιά τθσ τάξθσ μόνο τα 10 είχαν 

internet  ςτο ςπίτι.  

Από αυτά οι επιμελείσ μακθτζσ “περιτριγφριηαν ” -

ποφ και ποφ- ςτισ δραςτθριότθτεσ και ςτισ 

διαδραςτικζσ αςκιςεισ ι ζβλεπαν τα video. Αυτοί 

όμωσ δεν τα είχαν και τόςο ανάγκθ όλα αυτά…. 

Δεν τουσ ανζκετα βζβαια εργαςίεσ on line (εκτόσ απ’ 

τισ δραςτθριότθτεσ τθσ φιλαναγνωςίασ). 

 Οι μαθητζσ που δυςκολεφονταν ςτα μαθήματα 

δεν κινητοποιήθηκαν.  

 Το ιξερα εξαρχισ ότι εάν δεν ξεκινιςω από τισ 

ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντα των ςυγκεκριμζνων 

μακθτϊν μου και εάν δεν τουσ εμπλζξω ςε 

δραςτθριότθτεσ με ςυνοχι και «νόθμα» δεν κα 

κινθτοποιςω αυτοφσ που πρζπει μακθςιακά. 

Καλι θ διαδραςτικι άςκθςθ για τθν ανάκλαςθ 

του φωτόσ για παράδειγμα, αλλά αλλοφ είναι το 

ηθτοφμενο.  .. 
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Εγϊ ζφτιαξα μια χαριτωμζνθ «παγίδα» - ζνα 

ιςτολόγιο μεταμφιεςμζνο ςε …κατοικίδιο - αλλά 

από μόνθ τθσ δε “δοφλεψε”   . 

Any way… 

ςτο ςχολείο 

Στθν τάξθ μασ όμωσ, θ “γάτα μασ ” είχε μια 

διαφορετικι εξζλιξθ… Συμπλιρωνε το μάκθμα τθσ 

θμζρασ. Αφοφ λοιπόν γινόταν το μάκθμα …όπωσ 

γίνεται ς’ όλα τα ςχολεία τθσ χϊρασ (…!)  ςτο 

τζλοσ (ι και ςτθν αρχι καμιά φορά, ςαν 

αφόρμθςθ) είχε να μασ δείξει ζνα youtubάκι ι μία 

εικόνα ι ζνα quiz.  

Ζτςι το ςχολικό μου ιςτολόγιο ζγινε μια καυμάςια 

“αποκικθ” όλου του υλικοφ που είχα ςυλλζξει απ 

το διαδίκτυο και ςτθν οποία είχαν πρόςβαςθ και 

οι μακθτζσ μου.  
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Kef 4: Τι δοφλεψε πολυυυυφ 

Το chat (ςυμβαίνουν ςυχνά… “μαλλιοτραβιγματα”) 

To google doc 

Τα comments του bloq 

Οι πίνακεσ lino (εχουν διαφθμίςεισ, διακριτικζσ ευτυχϊσ) 

Το youtube (δυςτυχϊσ, υπάρχει το γνωςτό πρόβλθμα με τισ 

ακατάλλθλεσ παραπομπζσ) 

 

Άρα;…. 

 

 

Kef 5: Συμπεράςματα 

Οι ΣΤΟΧΟΙ ενόσ ςχολικοφ ιςτολογίου όπωσ 

προζκυψαν από τθ χριςθ που εγϊ ζκανα : 

ΣΤΟΧΟΙ: 

Ζνα ςχολικό ιςτολόγιο (από μόνο του) μπορεί να γίνει: 

1) Ζνασ καλόσ τρόποσ οργάνωςθσ εκπαιδ. Υλικοφ 

για το δάςκαλο (τεςτ, εικόνεσ, video, 

παρουςιάςεισ, quiz, ςταυρόλεξα, 
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διαδραςτικζσ αςκιςεισ, υλικό από τθν 

εκπαιδευτικι τθλεόραςθ, χάρτεσ κτλ) 

2) ζνασ χϊροσ όπου τα παιδιά μποροφν να 

ανατρζξουν για πρόςθετο υλικό ςτα 

μακιματά τουσ. 

3) Χϊροσ επικοινωνίασ με το δάςκαλο και 

μεταξφ των μακθτϊν 

(chat, google docs και με τθν προςκικθ 

ςχολίων, lino, comments ςτο blog) 

ςχόλιο(μπορείτε να μην το λάβετε υπόψη):… 

Θα προςζκετα επίςθσ ότι είναι ζνασ άριςτοσ τρόποσ να βγει ο ανιςυχοσ 

δάςκαλοσ απ’ τθν ανία και τθ βαρεμάρα να κάνει κάκε χρόνο τα ίδια 

πράγματα…  

(ναι υπάρχει κι αυτό , ςε πιάνει εκεί περίπου ςτο 18ο με 20ο  ζτοσ 

υπθρεςίασ…, εξαιροφνται όςοι πάνε ςχολείο και φεφγουν απ’ αυτό με 

άδεια χζρια, μόνο  με μικρι τςιαντοφλα….)  

Γυρνϊ λοιπόν ςτουσ ςτόχουσ του ιςτολογίου μου 

και αναρωτιέμαι… 
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Kef 6: Ε και;;;;;; 

Δθλαδι διευκολφνεισ τα παιδιά με τρόπουσ 

μοντζρνουσ… 

 Μιπωσ όλα αυτά δε γινόντουςαν κι 

όλα τα προθγοφμενα χρόνια, που δεν 

είχε μπει ςτθ ηωι μασ αυτό το 

μαραφζτι (…βλ.PC);  

 Οι δάςκαλοι μάηευαν υλικό ςε αςικωτουσ 

φακζλουσ, επικοινωνοφςαν ωραία με τα παιδιά 

(όςο ιταν ακόμα νζοι και δεν είχαν πειραχκεί τα νεφρα τουσ), τα 

παιδιά επικοινωνοφςαν μεταξφ τουσ ςτο 

προαφλιο, ςτισ γειτονιζσ και ςτο φροντιςτιριο… 

Ροια λοιπόν είναι θ “προςτικζμενθ αξία ” του εκπ. 

Ιςτολογίου; Αξίηει τόςοσ κόποσ και τόςεσ 

απλιρωτεσ εργατοϊρεσ; 

ςχόλιο(μπορείτε να μην το λάβετε υπόψη): 

Ασ δϊςει τθν απάντθςθ ο κακζνασ από εμάσ, που κουβαλάει ςτθ πλάτθ 

του μαηί με τα χρόνια τθσ υπθρεςίασ του και τθν απογοιτευςθ για τα 

δρϊμενα των εκπαιδευτικϊν διαδικαςιϊν ςτο δθμόςιο Σχολείο τθσ 

φτωχισ αυτισ χϊρασ τισ δεκαετίεσ ‘80 ,’90, ’00… 

 

 



 

9 

 

Kef 7: …Πρόταςη 

Ζνα εκπαιδευτικό ιςτολόγιο είναι ζνασ 

πολφ καλόσ τρόποσ για το δάςκαλο που κζλει να 

εμπλζξει τισ ΝΤ ςτο κακθμερινό του μάκθμα.  

Εάν ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ του να αςχολοφνται 

μ’ αυτό και ςτο ςπίτι τουσ, καλό είναι να 

ενθμερϊςει τουσ γονείσ τουσ . 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ βζβαια είναι να 

αφιερϊςει χρόνο και δραςτθριότθτεσ, ςχετικά με 

τθν “αςφαλι πλοιγθςθ ” ςτο διαδίκτυο, οι οποίεσ 

να οδθγιςουν  ςε ζνα “ςυμβόλαιο” (ςυμφωνία) 

ςτο οποίο κα καταλιξουν τα ίδια τα παιδιά.  

Για ουςιαςτικι και εποικοδομθτικι μάκθςθ το 

ιςτολόγιο μπορεί να ςυνδυαςτεί με ςυνεργατικζσ 

δραςτθριότθτεσ, όπωσ με ζνα wiki, όπου μπορεί 

να επιδιωχκεί θ ενεργι ςυμμετοχι των μακθτϊν 

μζςα από βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ –εργαςίεσ. 

 

 

Το μζλλον είναι εδϊ!; 
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γιατί … 

    όπωσ λζει και ο “γκουροφ” 

τθσ εκπαίδευςθσ  

                                Sir. Ken Robinson  

 

 

Πταν διδάςκουμε ςιμερα  

να ζχουμε ςτο νου μασ  

ότι θ κοινωνία ςτθν οποία κα ηιςουν ωσ ενιλικεσ οι μακθτζσ μασ,  

δε κα ‘χει καμία ςχζςθ με τθ δικι μασ! 

 

 

 

 

 

 

1/7/2012 

Ιωάννα ΡΕ70 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U&feature=player_embedded#!
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