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Ενίσχυση της ικανότητας λογικών διεργασιών για την επίλυση 
προβλημάτων 

Άσκηση στη σαφή διατύπωση των νοητικών συμπερασμάτων  

Ανάπτυξη της παρατηρητικότητας, της αυτοσυγκέντρωσης και της 
προσοχής 

Ειδικότερα, για το Δημοτικό, με χρήση λογιστικών φύλλων, βάσης 
δεδομένων, περιβάλλον τύπου Logo και Δημιουργού Μοντέλων, και 
ενίοτε συνδυαστικά: 

• συμβολική έκφραση και (πολλαπλή) αναπαράσταση μαθηματικών 
εννοιών 

• ανακάλυψη μαθηματικών σχέσεων και ιδιοτήτων 
• κατασκευή απλών μαθηματικών μοντέλων    
• διατύπωση εικασιών και τον έλεγχό τους  
• συλλογή, επεξεργασία και αναπαράσταση δεδομένων 

 

Εφαρμογή σε πραγματικού τύπου προβλήματα.  

Ειδικά για το Νηπιαγωγείο, οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλλουν στη μάθηση 
μαθηματικών εννοιών μέσα από αναπτυξιακά κατάλληλες 
δραστηριότητες που σχετίζονται με:  

• Σταδιακή οικοδόμηση της έννοιας του αριθμού 
• Χωροχρονικές σχέσεις  
• Αντίληψη και αναπαραγωγή μοτίβων 
• Απλά γεωμετρικά Σχήματα και Στερεά - Συμμετρία  
• Ομαδοποίηση και ταξινόμηση 
• Παρατήρηση, περιγραφή, σύγκριση, αντιστοίχηση, σειροθέτηση, 

συμβολική αναπαράσταση  
• Εκτέλεση απλών πράξεων, χρήση μονάδων μέτρησης 
• Τοπολογικές και προβολικές σχέσεις (γειτνίαση, διαδοχή, κόμβος, 

σύνορα, ανοικτές και κλειστές γραμμές) 

 

6.5.4. Μελέτη Περιβάλλοντος 
 

Στόχος της ενότητας  

Στόχοι της ενότητας η ανάπτυξη ικανοτήτων έρευνας, πειραματισμού και 
επίλυσης προβλημάτων από τους μαθητές μέσω κατάλληλων σεναρίων 
με υπολογιστικά περιβάλλοντα.  
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Προτεινόμενα λογισμικά (ενδεικτικά) 

Για τη μελέτη του Περιβάλλοντος 

Εγκυκλοπαίδεια του ανθρώπινου σώματος  

Πως λειτουργούν οι μηχανές  

Ανακαλύπτω τη Γη  

Σύστημα εννοιολογικής χαρτογράφησης, όπως το Inspiration ή το 
Kidpsiration  

Για τις φυσικές επιστήμες  

Συστήματα προσομοιώσεων και μοντελοποίησης (Γαία ΙΙ, Δημιουργός 
Μοντέλων ΙΙ) 

Χρήση συστημάτων οπτικοποίησης μέσω Διαδικτύου (π.χ. applets, 
Google Earth, Google Maps, κλπ.) 

 

Παιδαγωγική προσέγγιση  

Κατανόηση του ρόλου που παίζουν τα υπολογιστικά περιβάλλοντα (και 
κυρίως τα εικονικά εργαστήρια προσομοίωσης και μοντελοποίησης) για 
την υποστήριξη της μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες και στη Μελέτη του 
Περιβάλλοντος και ειδικότερα στο χειρισμό αφηρημένων ιδεών και 
εννοιών, στην οπτικοποίηση δυναμικών και σύνθετων 
αλληλεπιδράσεων, στον πειραματισμό και τη διερεύνηση, στην 
ανεύρεση σχημάτων, στην αναζήτηση σχέσεων ανάμεσα σε μεταβλητές 
και στη μαθηματική επεξεργασία των δεδομένων.  

Σύνδεση των θεωρητικών προσεγγίσεων του γενικού μέρους με το 
γνωστικό αντικείμενο και ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων που είναι 
απαραίτητες για τον αναστοχασμό στη διδακτική πρακτική.  

Ενδεικτικά θέματα προς διαπραγμάτευση 

Υλικά σώματα και δομή της ύλης, Κίνηση και Δύναμη, Ενέργεια, Πίεση 

Ο ανθρώπινος οργανισμός 

Γεωγραφία  

Φυσικό περιβάλλον  

Αλληλεπίδραση ανθρώπου και περιβάλλοντος  
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Ειδικότερα τα διδακτικά σενάρια και οι δραστηριότητες πρέπει να 
αφορούν: 
• προσομοίωση φαινομένων και καταστάσεων 
• μοντελοποίηση  
• διατύπωση υποθέσεων, πειραματικός έλεγχος του και εξαγωγή 

συμπερασμάτων 
• εργαστηριακή προσέγγιση   

Συζήτηση για ειδικά περιβάλλοντα, όπως εργαστήρια βασισμένα σε 
υπολογιστές (MBL) και συστήματα Ρομποτικής (π.χ. συστήματα τύπου 
Logo-Lego).  

 

6.5.5. Ανάπτυξη της Δημιουργίας και της Έκφρασης (για νηπιαγωγούς) 
 

Προτεινόμενα λογισμικά 

Λογισμικά ανάπτυξης της δημιουργικότητας μέσω δραστηριοτήτων 
δημιουργίας εικόνων, σχεδίων και γραφικών  

Λογισμικά αναπαραγωγής και επεξεργασίας ήχου και βίντεο: υπάρχει 
πληθώρα λογισμικών σε αυτές τις κατηγορίες. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν αυτά που είναι ενσωματωμένα στο λειτουργικό 
σύστημα ή ελεύθερα λογισμικά που βρίσκονται στο Διαδίκτυο. 

Η ενότητα αυτή αφορά κυρίως την προσχολική και την πρώτη σχολική 
ηλικία αλλά έχει ενδιαφέρον για όλους τους εκπαιδευτικούς δεδομένου 
ότι ένας εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας είναι δυνατόν να δουλέψει σε 
κάποια φάση της καριέρας του με τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού.  

Σχετίζεται με τα εικαστικά και αφορά καταρχήν τον αισθητικό τομέα που 
ασχολείται με την αφύπνιση και την καλλιέργεια της δημιουργικότητας 
και της αισθητικής ευαισθησίας των μικρών παιδιών και στοχεύει στην 
πλήρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.   

Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για την καλλιτεχνική 
δημιουργία και στην επιθυμία για συμμετοχή σε καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες (όπως η ζωγραφική και η μουσική) και στη χρήση 
εναλλακτικών εργαλείων (συστήματα λογισμικού για σχέδιο και 
ζωγραφική) που επιτρέπουν αφενός την έκφραση και αφετέρου την 
επικοινωνία μεταξύ των παιδιών.  

Εξοικείωση των νηπίων με τις δυνατότητες και τους τρόπους χρήσης 
διαφόρων εργαλείων δίνοντας τη χαρά της προσωπικής δημιουργίας.  

Χρήση λογισμικών για αναπαραγωγή και απλή επεξεργασία ήχου και 
βίντεο και σχεδίαση αναπτυξιακά κατάλληλων δραστηριοτήτων.   




