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Μαθησιακή ανάλυση και 
γνωστικό στυλ (Βασιλάκης-Αντωνίου) 

• Δε μαθαίνουμε όλοι το 
ίδιο!!! 

• Άλλες εγκεφαλικές 
προτιμήσεις για το 
μαθησιακό 
περιεχόμενο… 

• Μετράμε το γνωσιακό 
στυλ των φοιτητών και 
το συγκρίνουμε με 
τους βαθμούς τους 
στα προγραμματιστικά 
μαθήματα 

• Στόχος: οδηγίες προς 
του διδάσκοντες για 
διδασκαλία συμβατή 
με τα διαφορετικά 
γνωσιακά στυλ  



Εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας – 
Επισήμανση Υποστόχων (subgoal 
labeling) (Αντωνίου - με την απαραίτητη βοήθεια του κ. 

Θεοδωρόπουλου) 

• Εναλλακτικές 
μορφές 
διδασκαλίας 
πληροφορικής 

• Συλλογή 
δεδομένων από 
την εφαρμογή 
της μεθόδου 
επισήμανσης 
υποστόχων  



Οντολογία οδηγού σπουδών - 
(Βασιλάκης-Αντωνίου) 

• Στην πληροφορική, οντολογία είναι 
ένας τυπικός και σαφής ορισμός 
μιας κοινής και συμφωνημένης 
εννοιολογικής μορφοποίησης που 
αφορά σε ένα πεδίο 
ενδιαφέροντος. Αυτή η τυπική 
αναπαράσταση γνώσης ως ένα 
σύνολο εννοιών, σχέσεων και 
ιδιοτήτων μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για συλλογιστική 
(εξαγωγή συμπερασμάτων/νέας 
γνώσης) και για την δομημένη 
περιγραφή γνώσης ενός πεδίου 
ενδιαφέροντος. 

• Οδηγός Σπουδών Τμήματος 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

• Ανάγκες αγοράς, όπως 
καταγράφονται στις δεξιότητες για 
τον 21ο αιώνα ( 21st century skills) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE


Πλοήγηση σε μουσεία με κινητές 
εφαρμογές (Αντωνίου) 

• Βιβλιογραφική έρευνα σε 
διεπαφές που 
υποστηρίζουν πλοήγηση 
σε χώρους πολιτιστικής 
κληρονομιάς 

• Σχεδιασμός οθονών σε 
μακέτες 

• Συλλογή δεδομένων από 
χρήστες 

• Αξιολόγηση των οθονών 



Εφαρμογή επαυξημένης 
πραγματικότητας (Αντωνίου) 

• Ανάπτυξη περιβάλλοντος επαυξημένης 
πραγματικότητας 

• Aξιολόγηση με χρήστες  

• Μετρήσεις εγκεφαλικών κυμάτων 

• Ανάλυση αποτελεσμάτων  



Σχεδιασμός και υλοποίηση 
παιχνιδιών για κοινωνικά δίκτυα & 

κινητά 
• Advergames για χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς 

• Το αρχαιολογικό μουσείο Τρίπολης 

• Γιατί τα χρειάζεται; 

• Τι μπορεί να γίνει; (FB, mobile apps) 

 



Σχεδιασμός και υλοποίηση 
παιχνιδιών για κοινωνικά δίκτυα & 
κινητά  - I , (Αντωνίου - με την απαραίτητη βοήθεια του κ. 

Λέπουρα)  

• Παιχνίδι - face in a hole 

• Mobile / Facebook 

• Ανάπτυξη 

• Αξιολόγηση παιχνιδιού 



Σχεδιασμός και υλοποίηση 
παιχνιδιών για κοινωνικά δίκτυα & 

κινητά  - IΙ, (Αντωνίου και πάλι με την απαραίτητη βοήθεια του  

κ. Λέπουρα)  

• Παιχνίδι – fashion 
• Mobile / Facebook 
• Ανάπτυξη 
• Αξιολόγηση παιχνιδιού 
 



Σχεδιασμός και υλοποίηση 
παιχνιδιών για κοινωνικά δίκτυα & 
κινητά  - IΙI, ( Αντωνίου και Έκπληξη: με την απαραίτητη 

βοήθεια του κ. … - μαντέψτε!)  

• Παιχνίδι – pacman 
• Mobile / Facebook 
• Ανάπτυξη 
• Αξιολόγηση παιχνιδιού 
 



παιχνίδια εύρεσης χαρακτηριστικών 
προσωπικότητας (Αντωνίου) 

• Συστηματική βιβλιογραφική έρευνα για παιχνίδια 
που εξάγουν το προφίλ των χρηστών σε σχέση με 
χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους 

• ΔΕΝ έχει ανάπτυξη 

• Συλλογή δεδομένων από παιχνίδια  

• Στατιστική Ανάλυση 



Ανάπτυξη ηλεκτρονικού μαθήματος 
Διάδρασης Ανθρώπου – Υπολογιστή 

(Λέπουρας – Αντωνίου) 

 
• Ανάπτυξη ολοκληρωμένου κύκλου διαλέξεων, 

εργασιών και διαφανειών, εισαγωγής στη 
Διάδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 

• Διαφάνειες, ηλεκτρονικό υλικό ασκήσεων και 
εργασιών, podcasts 

 



Ανάπτυξη παιχνιδιού για το μάθημα της 
Διάδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή (Λέπουρας)  

• Ανάπτυξη ενός διαδραστικού Διαδικτυακού 
παιχνιδιού επιτραπέζιου τύπου, για πολλαπλούς 
χρήστες, στο οποίο κερδίζει ο χρήστης με τις 
περισσότερες γνώσεις και την καλύτερη 
στρατηγική 

• Παιχνίδι και αναφορά 



Συνεργασία με το Open Lab: Athens (OL: Athens) 
https://www.olathens.org/en/  και τον (δικό μας) Βασίλη 
Βλαχοκυριάκο  
 

 εργαστήριο έρευνας και 
τεχνολογίας  

 μια πρωτοβουλία στον ερευνητικό 
χώρο της διάδρασης ανθρώπου-
υπολογιστή μεταξύ των 
πανεπιστημίων του Newcastle, 
Swansea, Saarland, Hasselt και 
Northumbria 
 

 OL: Athens έχει στόχο την 
ενασχόληση με την κοινωνική και 
αλληλέγγυα οικονομία στην 
Ελλάδα, με σκοπό τον σχεδιασμό 
και την ανάπτυξη τεχνολογιών για 
την υποστήριξη δομών 
αλληλεγγύης μέσω της 
δημιουργίας καινοτόμων 
κοινωνικών μοντέλων παροχής 
υπηρεσιών, αυτό-οργάνωσης και 
συμμετοχικής λήψης αποφάσεων 
«από τη βάση» 

https://www.olathens.org/en/
https://www.olathens.org/en/


WordPress plugins για πιο δομημένη καταγραφή των 
αναγκών των κοινωνικών δομών (π.χ. κοινωνικά 
φαρμακεία και ιατρεία)  

Τα κοινωνικά ιατρεία και φαρμακεία 
στην Ελλάδα χρησιμοποιούν κατά 
κόρον σελίδες WordPress για να 
δημοσιεύουν τις μηνιαίες ενημερώσεις 
και τα νέα τους, καθώς και τις ανάγκες 
τους σε φάρμακα και άλλα υλικά (π.χ. 
δες https://goo.gl/z7lA8K ). Η 
καταγραφή αυτή γίνεται κυρίως 
χειροκίνητα χρησιμοποιώντας 
κοινοποιήσεις κειμένου σε σελίδες 
WordPress, BlogSpot κτλ. Η ανάπτυξη 
plugins για τέτοιες πλατφόρμες και 
Content Management Systems θα 
μπορούσε να διευκολύνει την 
δημοσίευση των αναγκών των δομών 
αυτών καθώς και την δημιουργία APIs 
για την αυτόματη ανανέωση αυτών ή 
την χρήση αυτών των δεδομένων της 
βάσης για την δημιουργία επιπλέον 
εφαρμογών για την διευκόλυνση των 
logistics των κοινωνικών δομών αυτών.  

 

Απαιτείται:  

- Γνώση γλωσσών web 
development (π.χ. php, 
Javascript),  

- Βασική γνώση από 
πλατφόρμες για content 
management (π.χ. Wordpress, 
Google BlogSpot κτλ.) και 
ανάπτυξη plugins για αυτές  

- Γνώση από web development 
frameworks (π.χ. AngularJS, 
nodeJS,  CakePhP, Materialize 
CSS,  κτλ.) 

- Γνώση από version control 
systems (π.χ. git) 

 

https://goo.gl/z7lA8K


«Ίρις»: Αποκεντρωμένη επικοινωνία μέσω 
SMS (http://irismsg.io/gr/index.html )  
 

Το Ίρις, είναι ένα σύστημα που επιτρέπει την 
αποστολή μηνυμάτων SMS σε λίστες εγγεγραμμένων 
μελών μέσω δωρητών. Οι πολίτες που θέλουν να 
υποστηρίξουν μια οργάνωση, ομάδα ή δομή μπορούν 
να εγγραφούν και να γίνουν 'δωρητές' και να 
δωρίσουν μηνύματα SMS στον σκοπό σας. Κάθε φορά 
που θέλετε να στείλετε μια ανακοίνωση στα μέλη της 
ομάδας (π.χ. εθελοντές, προσωπικό, κτλ.), το κόστος 
της αποστολής μηνυμάτων διαμοιράζεται μεταξύ των 
δωρητών. Αυτό, επιπλέον του διαμοιρασμού του 
κόστους, έχει ως αποτέλεσμα την αποκεντροποίηση 
και την διαφάνεια των επικοινωνιών της ομάδας. Οι 
εγγεγραμμένοι χρήστες του συστήματος μπορούν 
μέσω της εφαρμογής Ίρις να δουν το ιστορικό των 
ανακοινώσεων μιας ομάδας που ακολουθούν, τις 
λίστες επικοινωνίας της και τις αναφορές παράδοσης 
μηνυμάτων. 

  

Σκοπός είναι η επέκταση των δυνατοτήτων του Ίρις, 
καθώς και η υποστήριξη της ανάπτυξης της 
πλατφόρμας web.  

 

Απαιτείται:  

- Γνώση γλωσσών web 
development (π.χ. php, 
Javascript),  

- Γνώση χρήσης API 
(Application Program 
Interface)  

- Γνώση από web 
development frameworks 
(π.χ. AngularJS, nodeJS,  
CakePhP, Materialize CSS,  
κτλ.) 

- Γνώση από version 
control systems (π.χ. git) 
 

http://irismsg.io/gr/index.html
http://irismsg.io/gr/index.html


Συστήματα logistics για κοινωνικά 
ιατρεία και φαρμακεία: GNU Health 

Το πρότζεκτ αυτό σχετίζεται με τον 
σχεδιασμό και ανάπτυξη συστημάτων 
τεχνολογίας για υποστήριξη των 
συστημάτων logistics για κοινωνικά ιατρεία 
και φαρμακεία. Αυτές οι κοινωνικές δομές 
χρησιμοποιούν κυρίως χειρόγραφα 
έγγραφα και αρχεία για την καταγραφή της 
λειτουργίας τους και την αντιστοίχιση 
ασθενών και το ιστορικό τους με εθελοντές 
γιατρούς. Κύριο χαρακτηριστικό των 
συστημάτων που στοχεύουμε να 
αναπτύξουμε θα είναι η διατήρηση της 
ιδιωτικότητας των δομών αυτών και των 
εθελοντών και ασθενών τους καθώς και η 
αποκεντροποίηση της συλλογής και της 
αποθήκευσης των δεδομένων.  

Το GNU Health είναι ένα από τα συστήματα 
που θα αναπτυχθούν (εγκατάσταση και 
διαμόρφωση) για τις ανάγκες των 
κοινωνικών ιατρείων και φαρμακείων στην 
Ελλάδα. Σκοπός της χρήσης του GNU Health 
λογισμικού είναι ο έλεγχος της 
χρηστικότητας του για τις κοινωνικές δομές 
στην Ελλάδα και η ανάγκες διαμόρφωσης 
του για ευρύτερη χρήση από τέτοιες δομές 
κοινωνικού σκοπού. Μέρος του έργου θα 
είναι η εγκατάσταση και διαμόρφωση του 
υπάρχον κώδικα του GNU health καθώς και 
η βελτιστοποίηση της διεπαφής (interface) 
της εφαρμογής και ο σχεδιασμός 
καινοτόμων διεπαφών χρήσης (π.χ. digital 
pen and paper).  

Απαιτείται:  
- Γνώσεις Linux (π.χ. Ubuntu, Debian κτλ.) και βασικές γνώσεις System administration  
- Γνώση Python programming language  
- Βασική γνώση βάσεων δεδομένων (π.χ. MySQL, PostgreSQL)  
- Γνώση από version control systems (π.χ. git) 

http://health.gnu.org/
http://health.gnu.org/
http://health.gnu.org/


Συστήματα ψηφιακού στυλό και 
χαρτιού (π.χ. http://www.anoto.com/)  

Συστήματα ψηφιακού στυλό και χαρτιού 
(digital pen and paper) είχαν προταθεί ως 
λύση για την ψηφιοποίηση διαδικασιών 
καταγραφής δεδομένων (π.χ. φόρμες 
εγγραφής, υπογραφής κτλ.) και την 
διατήρηση αυτού του πιο προσβάσιμου 
τρόπου συλλογής δεδομένων ταυτόχρονα με 
την αυτόματη αποθήκευση των δεδομένων 
αυτών ψηφιακά.  

Αυτά τα συστήματα ενδεχομένως να είναι 
μια καλή λύση για κοινωνικές δομές που 
θέλουν να διατηρήσουν τον υπάρχον τρόπο 
λειτουργίας τους (με χαρτί και στυλό καθώς 
και φακέλους και αρχεία) ενώ ταυτόχρονα 
να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που θα 
τους δοθούν από την ψηφιοποίηση αυτών 
των διαδικασιών (π.χ. αυτόματη αποστολή 
πρακτικών σε λίστα εθελοντών, αυτόματη 
καταγραφή και υπολογισμός στατιστικών 
κτλ.) 

Στο πρότζεκτ αυτό θα αναπτυχθεί ψηφιακό 
βιβλίο και στυλό για την υποστήριξη μίας 
κοινωνικής δομής (π.χ. αλληλέγγυο 
σχολείο, κοινωνικό ιατρείο, χωρίς 
μεσάζοντες κτλ.) χρησιμοποιώντας το API 
και το λογισμικό που έχει αναπτυχθεί από 
εταιρείες της αγοράς digital pen and paper 
όπως η Anoto. Το βιβλίο αυτό θα επιτρέπει 
την καταγραφή της κίνησης της δομής 
καθώς και τον υπολογισμό στατιστικών 
που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 
την δομή για εσωτερική χρήση καθώς και 
μηνιαίες ανακοινώσεις.  

Απαιτείται:  
- Γνώση χρήσης APIs και λογισμικό απο τρίτες 
εταιρείες π.χ. Anoto 
- Βασική γνώση βάσεων δεδομένων (π.χ. MySQL, 
PostgreSQL)  
- Γλώσσες προγραμματισμού για την διαχείριση 
των δεδομένων που θα λαμβάνονται από τα 
ψηφιακά στυλό – π.χ. Java, C#, php, python κτλ.  

http://www.anoto.com/
http://www.anoto.com/


ΔΗΛΩΣΤΕ ΧΩΡΙΣ ΦΟΒΟ ΚΑΙ ΠΑΘΟΣ  
ΑΛΛΑ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΟΥΔΕΝ ΛΑΘΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ 


