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ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΑΡΙΟ 

Γθηόθα Ναηαιία - Παππά Γηώηα 

 

1. ΣΙΣΛΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ 

‘’Πιαλήηεο: Έλα καγηθό ηαμίδη ζηε γεηηνληά ηνπ ύκπαληνο’’. 

 

2. ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΔ ΓΝΧΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ 

Σν ζελάξην απηό είλαη θαηά βάζε έλα πξόγξακκα Μειέηεο Πεξηβάιινληνο γηα ην 

λεπηαγσγείν θαζώο βνεζά ηα λήπηα λα θαηαθηήζνπλ γλώζεηο ηόζν γηα ην θςζικό 

πεπιβάλλον (δηαθνξά εκέξαο- λύρηαο, ηη δεη ζηε γε, νλνκαζία - ηξνρηέο πιαλεηώλ) 

όζν θαη γηα ην ανθπωπογενέρ πεπιβάλλον (αζηξνλαύηεο) (ΓΔΠΠ, ζει. 588). Καη ζηα 

πιαηζηα ηεο δηαζεκαηηθόηεηαο, πεξηιακβάλεη δξαζηεξηόηεηεο όρη κόλν Μειέηεο 

Πεξηβάιινληνο αιιά θαη Γλώζζαρ, Δημιοςπγίαρ και Έκθπαζηρ και Πληποθοπικήρ γηα 

ην παηδί ηνπ Νεπηαγσγείνπ (ΓΔΠΠ, ζει. 587). 

 

3. ΣΑΞΔΙ ΣΙ ΟΠΟΙΔ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ 

Σν ζελάξην απεπζύλεηαη ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. 

 

4. ΓΝΧΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΡΔ ΙΓΔΔ Η ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΣΧΝ ΜΑΘΗΣΧΝ  

Η αλίρλεπζε ησλ πξόηεξσλ ηδεώλ ησλ παηδηώλ γηα ην ζέκα έγηλε κέζσ κηαο 

ζπδήηεζεο κε ηα λήπηα γηα ηε δηαθνξά ηεο κέξαο κε ηε λύρηα θαη θαη’ επέθηαζε γηα 

ηνλ ήιην θαη ην θεγγάξη. Η λεπηαγσγόο πξνρώξεζε ηε ζπδήηεζε απηή ξσηώληαο ηα 

λήπηα γηα ηνπο πιαλήηεο θαη ην δηάζηεκα. Γηα λα δηεξεπλήζνπκε ηη γλσξίδνπλ ηα 

λήπηα σο πξνο ηνπο αζηξνλαύηεο δεκηνπξγήζακε ηελ ηξίηε δηδαθηηθή παξέκβαζε κε 

ην ινγηζκηθό ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο kidspiration. 

 

5. ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ 

5.1 ΚΟΠΟ 

θνπόο ηνπ ζελαξίνπ απηνύ είλαη λα δώζεη ζηα παηδηά επθαηξία λα αλαπηύμνπλ ηηο 

γλώζεηο ηνπο γηα ην θπζηθό ηνπο πεξηβάιινλ ελεξγνπνηώληαο ηε ζθέςε ηνπο θαη λα 

εμνηθεησζνύλ κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Δπίζεο ην ζελάξην απηό 

ζπκβάιιεη ζηελ θαηάθηεζε ηνπ γξαπηνύ θαη ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ θαη ελζαξξύλεη 

ηε δεκηνπξγηθόηεηα ησλ λεπίσλ (ΓΔΠΠ, ζει. 595, 597, 594), (Οδεγόο ηεο 

Νεπηαγσγνύ, ζει. 97, 215, 220-221, 260, 290, 349). 
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5.2 ΣΟΥΟΙ 

Α) Ωρ ππορ ηο γνωζηικό ανηικείμενο: 

1. Να δνζνύλ ζηα λήπηα επθαηξίεο λα δηεπξύλνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο γηα ην θπζηθό 

πεξηβάιινλ (ΓΔΠΠ, ζει. 607) 

2. Να ελζαξξύλνληαη ηα λήπηα ώζηε λα αλαγλσξίδνπλ νηθείεο ιέμεηο ζην 

πεξηβάιινλ θαη κέζα ζε θείκελα (ΓΔΠΠ, ζει. 595) 

3. Να ελζαξξύλνληαη ηα λήπηα λα αληηγξάθνπλ ιέμεηο πνπ εμππεξεηνύλ 

ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο θαη αληαπνθξίλνληαη ζηα ελδηαθέξνληά ηνπο (ΓΔΠΠ, 

ζει. 597) 

4. Να απνθηήζνπλ θσλνινγηθή επίγλσζε (ΓΔΠΠ, ζει. 594) 

Β) Ωρ ππορ ηη σπήζη Σ.Π.Δ. 

1. Να εμνηθεησζνύλ κε ηε ρξήζε ηνπ πνληηθηνύ (ΓΔΠΠ, ζει. 615) 

2. Να θαηαθηήζνπλ ηελ ηερληθή «παηάσ, ζέξλσ, αθήλσ» (ΓΔΠΠ, ζει.615) 

3. Να αληηγξάθνπλ ιέμεηο ζην πιεθηξνιόγην, (ΓΔΠΠ, ζει. 615) 

4. Να ζπκπιεξώλνπλ έλα ειεθηξνληθό ζηαπξόιεμν, (ΓΔΠΠ, ζει. 615) 

Γ) Ωρ ππορ μαθηζιακή διαδικαζία 

1. Να ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ πινπνίεζε κηαο δξαζηεξηόηεηαο (ΓΔΠΠ, ζει. 

600) 

2. Να ζέβνληαη ηνπο θαλόλεο ζπλεξγαζίαο (π.ρ. λα πεξηκέλνπλ ηε ζεηξά ηνπο ζηε 

ρξήζε ηνπ Η/Τ (ΓΔΠΠ, ζει. 615) 

 

6. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ - ΤΝΓΤΑΜΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΧΝ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηε λεπηαγσγό ηα εμήο 

ινγηζκηθά: 

1. Tuxpaint, έλα πξόγξακκα δσγξαθηθήο. Σα πξνγξάκκαηα δσγξαθηθήο 

βνεζνύλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο, ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ηεο 

θαιιηηερληθήο έθθξαζεο ησλ παηδηώλ, κέζα από ηε δεκηνπξγία εηθόλσλ ή ηελ 

αιιεινπρία νπηηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ, γηα ηε κειέηε ελόο ζέκαηνο, 

ζπγθεθξηκέλα εδώ γηα ηo Γηάζηεκα. 

2. Kidspiration, έλα ινγηζκηθό ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο. ύκθσλα κε ηε 

δνκή απηνύ ηνπ ινγηζκηθνύ, ην παηδί θαιείηαη: 

 Να θαηαζθεπάζεη έλα λνεηηθό ράξηε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έλλνηα πνπ 

έρεη νξηζηεί από ηε λεπηαγσγό. 

 Να ζπκπιεξώζεη ηε δνκή ελόο λνεηηθνύ ράξηε, πνπ επίζεο έρεη δνζεί 

από ηελ εθπαηδεπηηθό, ηνπνζεηώληαο ηηο έλλνηεο – εηθόλεο ζηε ζέζε 

πνπ εθείλν ζεσξεί ζσζηή. 
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 Να ηαμηλνκήζεη, κέζα ζ’ έλα ζύλνιν, αληηθείκελα πνπ έρνπλ κηα θνηλή 

ηδηόηεηα, πνπ ε λεπηαγσγόο έρεη νξίζεη, επηιέγνληάο ηα κέζα από κία 

πιεζώξα εηθόλσλ. Πξόθεηηαη γηα έλα ινγηζκηθό κε ηε βνήζεηα ηνπ 

νπνίνπ κπνξεί λα θαιπθζεί ε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε δηάθνξσλ 

γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ, ελώ παξάιιεια ππνβνεζά ηνλ ελεξγεηηθό 

ηξόπν κάζεζεο. Σα λήπηα δξνπλ πάλσ ζ’ απηά θαη πεηξακαηίδνληαη κε 

απηά. 

3. Hotpotatoes, είλαη ινγηζκηθό πνπ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία 

αιιειεπηδξαζηηθώλ ηεζη πνιιαπιώλ εξσηήζεσλ, ζηαπξόιεμα, αληηζηνίρηζεο, 

ηαμηλόκεζεο θαη ζπκπιήξσζεο θελώλ.  

4. Revelation Natural Art, είλαη έλα εξγαιείν γξαθηθώλ γεληθήο ρξήζεο κε 

πνιιαπιέο ζρεδηαζηηθέο δπλαηόηεηεο, δεκηνπξγηθήο γξαθήο, ζύλζεζεο 

πξσηόηππσλ ηζηνξηώλ, παξαγσγήο θηλνύκελσλ ζρεδίσλ. Αλνηθηό 

εθπαηδεπηηθό εξγαιείν εποηθοδοκεηηθής κάζεζες. Μπνξεί λα αμηνπνηεζεί 

ζηα πιαίζηα ηνπ Α.Π.. ηεο Δηθαζηηθήο Αγσγήο, ηεο Γιώζζαο, ηεο Μειέηεο 

Πεξηβάιινληνο θ.α. Σν ινγηζκηθό Natural Art, παξόιν πνπ δελ απνηειεί 

αξρηθά έλα εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό κε ζπγθεθξηκέλν ζελάξην θαη 

δξαζηεξηόηεηεο, απνηειεί έλα αλνηρηό εθπαηδεπηηθό εξγαιείν κε ηα 

επνηθνδνκεηηθά θξηηήξηα ελόο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ (απζεληηθόηεηα, 

πνιιαπιόηεηα, πιαίζην ζηήξημεο) πνπ κπνξεί λα γίλεη πνιύηηκν γλσζηηθό 

εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ δεκηνπξγηθνύ δαζθάινπ. Ο ίδηνο ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο καζεηέο ηνπ, κπνξεί λα ην αμηνπνηήζεη ζηελ ηάμε γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

δεκηοσργηθής έθθραζες, ηνπ οπηηθού αιθαβεηηζκού, ζηα πιαίζηα ηεο 

νπηηθήο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο, γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο (Μ. Φξαγθάθε, 

2007). 

5. Ramkid, έλα εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό πνιπκέζσλ κε αζθήζεηο εμάζθεζεο θαη 

πξαθηηθήο πνπ ιεηηνπξγεί σο ππνζηεξηθηηθό πιηθό ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ 

ηεο Γιώζζαο. 

6. Jigsaw, έλα εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό γηα ηελ δεκηνπξγία παδι. 

 

7. ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

Σν ζελάξην απηό μεπεξλάεη ην εκεξήζην πξόγξακκα θαη θάζε δξαζηεξηόηεηα δηαξθεί 

πεξίπνπ 20 ιεπηά. Η δηάξθεηα ηνπο, σζηόζν, κπνξεί λα πνηθίιεη αλάινγα κε ην 

ελδηαθέξνλ πνπ επηδεηθλύνπλ ηα λήπηα θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο. 

 

8. ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΑΞΗ & ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΤΛΙΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ  

Σν κάζεκα έγηλε ζηε γσληά ηνπ ππνινγηζηή πνπ είρε ηε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε:  

 ην ινγηζκηθό ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο Kidspiration, 



ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ‘’Πλανήτες: Ζνα μαγικό ταξίδι στη γειτονιά του φμπαντος’’. 

 

Γκιόκα Ναταλία - Παππά Γιώτα 5 

 

 ην πξόγξακκα δσγξαθηθήο Tuxpaint 

 ην ινγηζκηθό δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθώλ αζθήζεσλ Hotpotatoes 

 ην ινγηζκηθό έθθξαζεο θαη δεκηνπξγίαο Revelation Natural Art 

 ην θιεηζηνύ ηύπνπ εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό Ramkid 

 ην ινγηζκηθό γηα ηελ δεκηνπξγία παδι Jigsaw 

 

9. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ ΔΝΑΡΙΟΤ  

1
ε
 Γηδαθηηθή Παξέκβαζε 

Αξρηθά πξνζπαζήζακε λα εμνηθεησζνύλ ηα λήπηα κε ηνλ ήιην θαη ην θεγγάξη θαη 

ζπλεπώο κε ηε κέξα θαη ηε λύρηα. Γηα λα ην πεηύρνπκε απηό δεκηνπξγήζακε κία 

δξαζηεξηόηεηα κε ην λογιζμικό δημιοςπγίαρ ηλεκηπονικών αζκήζεων hotpotatoes 

(jquiz) θαηά ηελ νπνία δίλνληαη ζηα λήπηα θάπνηεο εηθόλεο θαη εθείλα πξέπεη λα 

επηιέμνπλ αλ απηή ε δξαζηεξηόηεηα γίλεηαη κέξα ή λύρηα. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί 

απηή ε δξαζηεξηόηεηα νη καζεηέο παξαθνινπζνύλ ηελ εθπ/θό λα εμεγεί σο 

παξάδεηγκα πώο απαληάεη ζε κία εξώηεζε θαη κεηά, πάληα κε ηε δηθή ηεο 

θαζνδήγεζε, ν θάζε καζεηήο κε ηε ζεηξά ηνπ απαληάεη ζε κηα εξώηεζε κόλνο ηνπ. 

 

 

2
ε
 Γηδαθηηθή Παξέκβαζε 

ηε ζπλέρεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπδεηήζακε κε ηα παηδηά γηα ηελ έλλνηα ηεο 

βαξύηεηαο, γηα ηνλ Νεύησλα θαη γηα ην πώο ν Νεύησλαο αλαθάιπςε ηε βαξύηεηα. Γηα 

ηελ εκπέδσζε απηήο ηεο γλώζεο δεκηνπξγήζακε κηα δξαζηεξηόηεηα κε ην λογιζμικό 

δημιοςπγίαρ ηλεκηπονικών αζκήζεων hotpotatoes (jclose) θαηά ηελ νπνία ηα λήπηα 

πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ ηα θελά ηνπ θεηκέλνπ κε ιέμεηο. Η λεπηαγσγόο δηαβάδεη ζηα 

λήπηα ηελ ηζηνξία, ζηακαηάεη, όπνπ ππάξρεη θελό θαη ηα λήπηα έλα-έλα παηάλε ην 

εξσηεκαηηθό, βιέπνπλ ηε ζσζηή εηθόλα θαη ηε ιέμε θαη αληηγξάθνπλ ηε ζσζηή ιέμε 

από ηελ αξρή ηεο ηζηνξίαο. 
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3
ε
 Γηδαθηηθή Παξέκβαζε 

Καηά ηελ ηξίηε δηδαθηηθή παξέκβαζε κηιήζακε κε ηα λήπηα γηα ην δηάζηεκα, ηα 

δηαζηεκόπινηα θαη ηνπο αζηξνλαύηεο. Γηα λα αληρλεύζνπκε ηηο αξρηθέο γλώζεηο ησλ 

παηδηώλ γύξσ από ην ζέκα απηό ρξεζηκνπνηήζακε ην λογιζμικό εννοιολογικήρ 

σαπηογπάθηζηρ kidspiration θαη δεκηνπξγήζακε κηα δξαζηεξηόηεηα θαηά ηελ νπνία 

ηα λήπηα πξέπεη λα ελώζνπλ ηε ζηνιή ηνπ αζηξνλαύηε κε ηα αληηθείκελα πνπ 

πηζηεύνπλ όηη ππάξρνπλ πάλσ ζε απηή. 
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4
ε
 Γηδαθηηθή Παξέκβαζε 

Η ηέηαξηε δηδαθηηθή παξέκβαζε είλαη έλα ζηαπξόιεμν κε ιέμεηο ζρεηηθέο κε ην 

δηάζηεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ην λογιζμικό δημιοςπγίαρ ηλεκηπονικών 

αζκήζεων hotpotatoes (jcross). Παηώληαο πάλσ ζε έλα αξηζκό ηνπ ζηαπξόιεμνπ 

εκθαλίδεηαη ε αληίζηνηρε ιέμε κε ηελ εηθόλα ηεο θαη ηα λήπηα θαινύληαη λα 

αληηγξάςνπλ ηε ιέμε απηή. 

 

 

5
ε
 Γηδαθηηθή Παξέκβαζε 

Η ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή παξέκβαζε δεκηνπξγήζεθε κε ην εκπαιδεςηικό 

λογιζμικό ηηρ εννοιολογικήρ σαπηογπάθηζηρ Kidspiration θαη δεηήζεθε από ηα 

λήπηα λα μερσξίζνπλ ηνπο νξγαληζκνύο πνπ δνπλ πάλσ ζηε γε θαη λα ηνπο 

ηνπνζεηήζνπλ ζηα αληίζηνηρα θνπηηά ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηερληθή παηάσ-ζέξλσ θαη 

αθήλσ. 
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6
ε
 Γηδαθηηθή Παξέκβαζε 

ηελ έθηε δηδαθηηθή παξέκβαζε επηιέρζεθε ην λογιζμικό jigsaw. ’ απηή ηε 

δξαζηεξηόηεηα πνπ είρε σο ζεκαηηθή ην ειηαθό ζύζηεκα, ηα παηδηά θιήζεθαλ λα 

ελώζνπλ ηα θνκκάηηα ηνπ puzzle, πνπ απεηθόληδαλ ηνπο πιαλήηεο θαη ηελ ηξνρηά πνπ 

δηαγξάθνπλ γύξσ από ηνλ ήιην, ζρεκαηίδνληαο έηζη ηελ εηθόλα. ηόρνο απηή ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο κέζα από ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό, είλαη λα κπνξέζνπλ ηα παηδηά 

λα αλαπηύμνπλ ηελ ιεπηή ηνπο θηλεηηθόηεηα, θαη λα θαηαθηήζνπλ ηελ ηερληθή παηάσ, 

ζέξλσ, αθήλσ (drug and drop) κεηαθηλώληαο ηα θνκκάηηα πξνο ηελ θαηεύζπλζε πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ ζύλζεζε ηεο εηθόλαο. 

    

 

7
ε
 Γηδαθηηθή Παξέκβαζε 

Η ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή παξέκβαζε δεκηνπξγήζεθε κε ην εκπαιδεςηικό 

λογιζμικό ηηρ εννοιολογικήρ σαπηογπάθηζηρ Kidspiration. ’ απηή ηελ 

δξαζηεξηόηεηα δίλεηαη ζηα παηδηά έλαο εκηδνκεκέλνο ελλνηνινγηθόο ράξηεο κε ηηο 

εηθόλεο θαη ηα νλόκαηα ησλ πιαλεηώλ. Σα παηδηά θαινύληαη λα επηιέμνπλ ηα νλόκαηα 

ησλ πιαλεηώλ θαη λα ηα ζύξνπλ θάησ από ην ζσζηό πιαλήηε. Δπίζεο ηα νλόκαηα ησλ 

πιαλεηώλ ερνγξαθήζεθαλ από ηελ Νεπηαγσγό γηα ηελ επθνιόηεξε θαηαλόεζε ησλ 

ιέμεσλ.  
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8
ε
 Γηδαθηηθή Παξέκβαζε  

ηελ όγδνε δηδαθηηθή παξέκβαζε επηιέρζεθε ην εκπαιδεςηικό λογιζμικό 

Ανάπηςξηρ Έκθπαζηρ και Γημιοςπγικόηηηαρ, Revelation Natural Art. Η 

ζεκαηηθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηαο βαζίδεηαη ζην πιαλεηηθό ζύζηεκα. 

ηόρνο είλαη λα κπνξέζνπλ ηα παηδηά λα δνπλ ηελ ηξνρηά πνπ δηαγξάθνπλ νη πιαλήηεο 

θαη λα εληνπίζνπλ ηελ ζέζε ηνπο ζην ειηαθό ζύζηεκα.  

 

 

9
ε
 Γηδαθηηθή Παξέκβαζε 

ηελ έλαηε δηδαθηηθή παξέκβαζε ρξεζηκνπνηήζεθε ην λογιζμικό ανάπηςξηρ 

έκθπαζηρ και δημιοςπγικόηηηαρ Tuxpaint. ’ απηή ηε δξαζηεξηόηεηα ηα παηδηά 

θαινύληαη λα νινθιεξώζνπλ κηα δσγξαθηά πνπ έρεη μεθηλήζεη ε Νεπηαγσγόο, κε 

ζέκα ην Γηάζηεκα. 
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10
ε
 Γηδαθηηθή Παξέκβαζε 

ηελ δέθαηε δηδαθηηθή παξέκβαζε ρξεζηκνπνηήζεθε ην λογιζμικό κλειζηού ηύπος 

Kidepedia ramkid ηόμορ 14, κέζα από ην νπνίν επηιέρζεθαλ δξαζηεξηόηεηεο 

ζρεηηθέο κε ην δηάζηεκα. 

 

 

 

10. ΔΠΔΚΣΑΗ 

Σν παξαπάλσ ζελάξην κπνξεί λα επεθηαζεί, ζύκθσλα κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ λεπίσλ 

πνπ ελδερνκέλσο λα πξνθύςνπλ θαηά ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ δηδαθηηθνύ 
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ζελαξίνπ ή αθόκε, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ, κπνξεί λα δηνξζσζνύλ αηέιεηεο 

θαη αδπλακίεο ηνπ θαη λα πξνζαξκνζηνύλ ζηηο αλάγθεο ησλ λεπίσλ. Γηα παξάδεηγκα 

ζα κπνξνύζακε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε εθπαηδεπηηθή εμόξκεζε ζην Δπγελίδεην 

Ίδξπκα όπνπ εθεί ηα λήπηα ζα είραλ ηελ δπλαηόηεηα λα δηεπξύλνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο 

γύξσ από ην πιαλεηηθό ζύκπαλ θαη λα εκπινπηίζνπλ ηηο εκπεηξηθέο ηνπο γλώζεηο. 

 

11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

1. Γιαγνωζηική 

ηελ πξώηε δηεξεύλεζε ηνπ ζέκαηνο αληρλεύζεθαλ νη πξόηεξεο γλώζεηο ησλ καζεηώλ. 

Υξεζηκνπνηήζεθε ην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό Δλλνηνινγηθήο Υαξηνγξάθεζεο 

Kidspiration. Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθε επνπηηθό πιηθό, όπσο εηθόλεο κε πιαλήηεο πνπ 

απεηθόληδαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, βηβιία γηα ην ειηαθό ζύζηεκα, πιεξνθνξίεο από 

ην δηαδίθηπν ζρεηηθέο κε ηελ δσή ησλ αζηξνλαπηώλ.   

2. Γιαμοπθωηική  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξαηεξήζεθε όηη ηα παηδηά 

εξγάδνληαη θαιύηεξα όηαλ είλαη ρσξηζκέλα ζε κηθξέο νκάδεο. Σν νκαδνζπλεξγαηηθό 

θιίκα ζηελ ηάμε έδηλε ηελ δπλαηόηεηα λα αληαιάζζνληαη πιεξνθνξίεο, λα 

αλαδύνληαη πξόηεξεο εκπεηξηθέο γλώζεηο, λα ζπκθσλνύλ ηα κέιε ησλ νκάδσλ, λα 

ζπγθξνύνληαη θαη λα δηαθσλνύλ. ηελ ηάμε καο ππύξρε έλαο κόλν ειεθηξνληθόο 

ππνινγηζηήο. Απηό δεκηνύξγεζε κηα κηθξή δπζθνιία σο πξνο ην ρξόλν πνπ ζα έπξεπε 

λα δνπιεύνπλ νη νκάδεο ησλ παηδηώλ. Σν γεγνλόο απηό δεκηνύξγεζε ζηα παηδηά ηελ 

αλάγθε λα ζεζπίζνπλ ηα ίδηα θαλόλεο, όπσο πόζν ρξόλν ζα έπξεπε λα έρεη θάζε 

νκάδα ζηε δηάζεζή ηεο γηα λα εξγαζηεί ζηνλ Η/Τ, λα πεξηκέλνπλ ηε ζεηξά ηνπο, λα κε 

θσλάδνπλ, λα ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά.  Δπίζεο από ηε Νεπηαγσγό θξαηήζεθαλ  

ζεκεηώζεηο, ζπδεηήζεθαλ δηάθνξα πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ 

καζεηώλ θαη δηεπζεηήζεθαλ κηθξνδηαθνξέο ζην δηαρσξηζκό ησλ νκάδσλ θαη ζηελ 

θαηαλνκή ησλ ξόισλ. Παξάιιεια, επηιύζεθαλ ηπραία πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ 

ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ θαη θξαηήζεθε εκεξνιόγην γηα ηελ 

εμέιημε θαη πξαγκαηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. 

3. Σελική 

Σν ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ ζηελ ηάμε ηνπ Νεπηαγσγείνπ ήηαλ  πνιύ κεγάιν γηα ηηο 

ηερλνινγίεο θαη ηδηαίηεξα γηα ηα ινγηζκηθά αλάπηπμεο έθθξαζεο θαη 

δεκηνπξγηθόηεηαο. Σα πεξηζζόηεξα παηδηά θαηέθηεζαλ ηε βαζηθή εμνηθείσζε κε ην 

πνληίθη θαη ηνλ ππνινγηζηή, κπόξεζαλ λα αληηγξάςνπλ ιέμεηο ζην πιεθηξνιόγην, θαη 

λα ζπκπιεξώζνπλ έλα ειεθηξνληθό ζηαπξόιεμν. 

Σν ζελάξην εξγαζίαο εμειίρζεθε πνιύ θαιύηεξα από ηηο πξνζδνθίεο κνπ. Σα παηδηά 

έδεημαλ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηε ρξήζε ηνπ Η/Τ θαη ηελ εκάζεζε κέζα από απηόλ, 

ελώ παξάιιεια βειηηώζεθε ζεκαληηθά θαη ε κεηαμύ ηνπο ζπλεξγαζία, θαζώο ε 

πνξεία πξνο ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ αλαθάιπςε ηεο γλώζεο είρε θνηλό ζηόρν.  
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