
146  Διδακτική των γνωστικών αντικειμένων 

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60-70 

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 

146 

• Πώς οργανώνονται οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε μαθητές, 
λογισμικό και εκπαιδευτικούς;  

Είναι τέλος απαραίτητο να γίνει κατανοητό πως ένα εκπαιδευτικό 
σενάριο που αξιοποιεί τις ΤΠΕ μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη 
ικανοτήτων (σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων) υψηλού επιπέδου από 
τους μαθητές, όπως 

• Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων,  
• Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης,  
• Ικανότητα διερεύνησης και αναζήτησης πληροφοριών σε ένα ευρύ 

φάσμα δεδομένων, 
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης απόφασης,  
• Δυνατότητα μοντελοποίησης φαινομένων και καταστάσεων των 

πραγματικού κόσμου,  
• Ικανότητα συνεργασίας και από κοινού προσέγγισης και επίλυσης 

προβλημάτων, 
• Διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης, 
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων μεταφοράς γνώσεων από ένα πλαίσιο σε ένα 

άλλο.   

 

4.3. Αξιολόγηση και προσαρμογή εκπαιδευτικών σεναρίων και 
δραστηριοτήτων στα γνωστικά αντικείμενα 
 

4.3.1. Γλώσσα  
 

Στόχος της ενότητας  

Στόχος της ενότητας είναι η ανάπτυξη της ικανότητας αξιολόγησης του 
σχετικού λογισμικού υποστήριξης της γλωσσικής διδασκαλίας, η 
αξιολόγηση σεναρίων που κινούνται σ’ αυτή την κατεύθυνση και η 
ικανότητα προσαρμογής σεναρίων που θα αξιοποιούν τα υπολογιστικά 
περιβάλλοντα (όπως η επεξεργασία κειμένου) προς την κατεύθυνση του 
πολυγραμματισμού.  

Προτεινόμενα λογισμικά (ενδεικτικά) 

1. Κλειστά περιβάλλοντα και συσχέτισή τους με τις σύγχρονες 
γλωσσοδιδακτικές αντιλήψεις (π.χ λογισμικά Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 
Ιδεοκατασκευές, Λογομάθεια, κλπ.)  

2. Ανοιχτά περιβάλλοντα και γλωσσική διδασκαλία  

(Επεξεργασία Κειμένου, Σώματα Κειμένων, Ηλεκτρονικά Λεξικά Κόμβου 
Ελληνικής Γλώσσας)  
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3. Ηλεκτρονικά περιβάλλοντα παραγωγής λόγου: ιδιαιτερότητες που 
παρουσιάζει το ψηφιακό κείμενο  

Παιδαγωγική προσέγγιση  

Η χρήση των προτεινόμενων λογισμικών και των σεναρίων που τα 
συνοδεύουν περιστρέφεται γύρω από τα ακόλουθα ζητήματα (σε 
συνάρτηση με το επίπεδο εκπαίδευσης: Νηπιαγωγείο, πρώτες τάξεις 
Δημοτικού, μεγαλύτερες τάξεις Δημοτικού): 

Α. Η γλώσσα ως αντικείμενο διδασκαλίας  

Η έμφαση δίνεται στην υποστήριξη που παρέχουν τα κλειστά και ανοιχτά 
περιβάλλοντα σε ζητήματα γλωσσικής ενημερότητας και λειτουργίας της 
γλώσσας. 

Β. Η γλώσσα ως μέρος των κοινωνικών πρακτικών και ΤΠΕ 

Η έμφαση δίνεται στις ΤΠΕ ως μέσα πρακτικής γραμματισμού:  

• τεχνικές ιδιαιτερότητες σε σχέση με την παραδοσιακή τεχνολογία 
παραγωγής και πρόσληψης λόγου (π.χ. ο επεξεργαστής κειμένου 
και τα συνοδευτικά εργαλεία του (διορθωτής, λεξικό συνωνύμων).   

• Δημιουργία αυθεντικών περιστάσεων επικοινωνίας, χρήση 
διαφοροποιημένου – επικοινωνιακού λόγου.  

• Ανάλυση των περιστάσεων επικοινωνίας και δημιουργία του 
κατάλληλου κειμένου: συμβατικού, ψηφιακού. 

• Ιδιαιτερότητες του ψηφιακού κειμένου. Εξοικείωση με διαφορετικά 
κειμενικά είδη, το υπερκείμενο, τα πολυτροπικά κείμενα, την 
ιδιαιτερότητα των βάσεων δεδομένων ως περιβαλλόντων 
αναζήτησης γλωσσικού υλικού.   

 

Γ. Τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα ως περιβάλλοντα διδασκαλίας του 
γραπτού λόγου.  

Τέτοια περιβάλλοντα είναι τα προγράμματα Επεξεργασίας κειμένου που 
επιτρέπουν να αντιληφθούμε το γράψιμο ως διαδικασία. 

 

4.3.2. Ιστορία  
 

Στόχος της ενότητας  

Στόχος της ενότητας η ανάπτυξη της ανάπτυξη της ικανότητας 
αξιολόγησης εκπαιδευτικών λογισμικών ιστορίας και η ικανότητα 




