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ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ 

Μαρία Σκολαρίκου – Αγγελική Κωνςταντακοποφλου 

1. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ 

1.1. Σίτλοσ διδακτικοφ ςεναρίου 

‘’«Πϊσ ςε λζνε»; Οι ιςτορίεσ πίςω από τα βαφτιςτικά μασ ονόματα’’ 

 

1.2. Εμπλεκόμενεσ γνωςτικζσ περιοχζσ 

Σο παρόν ςενάριο είναι ςυμβατό με το ΔΕΠΠ και τα Αναλυτικά Προγράμματα 

πουδϊν α) τθσ Γλϊςςασ Ε’ τάξθσ (ετυμολογία βαπτιςτικϊν ονομάτων και λεξικό 

ονομάτων κακϊσ και τα ονόματά μασ ςε άλλεσ γλϊςςεσ), β) των Μακθματικϊν Ε’ 

τάξθσ (ςυλλογι και επεξεργαςία δεδομζνων), γ) των Θρθςκευτικϊν Ε’ τάξθσ 

(Καταγραφι και παρουςίαςθ βιογραφικϊν ςτοιχείων για τον προςτάτθ Άγιο του 

ονόματόσ μου, κρφλοι και παραδόςεισ) και δ) τθσ Πλθροφορικισ Ε’ τάξθσ 

(ενςωμάτωςθ εικόνασ ςε κείμενο, δθμιουργία απλϊν γραφθμάτων, αναηιτθςθ, 

κριτικι επιλογι και παρουςίαςθ πλθροφοριϊν). 

 

1.3. Σάξεισ ςτισ οποίεσ μπορεί να απευθφνεται 

Σο ςενάριο μάκθςθσ απευκφνεται ςε μακθτζσ τθσ Ε’ τάξθσ του δθμοτικοφ ςχολείου, 

μιασ και διαπραγματεφεται κεματικζσ ενότθτεσ του ΑΠ και του ΔΕΠΠ τθσ 

αντίςτοιχθσ τάξθσ.  

 

1.4 υμβατότητα με το Α.Π.. και το Δ.Ε.Π.Π.. 

Σο ςενάριο αφορά ςτο να εργαςτοφν οι μακθτζσ τόςο ςε ομάδεσ όςο και ατομικά, 

προκειμζνου να διερευνιςουν τθν ετυμολογία των βαφτιςτικϊν τουσ ονομάτων και 

τθν «ιςτορία» που μπορεί να τουσ «πει».  

Οι γνωςτικζσ περιοχζσ που εμπλζκονται ςτο παρόν ςενάριο είναι: 

 Γλϊςςα Ε’ τάξθσ: ετυμολογία βαπτιςτικϊν ονομάτων και λεξικό ονομάτων 

κακϊσ και τα ονόματά μασ ςε άλλεσ γλϊςςεσ (ΤΠΕΠΘ/Π.Ι., 2003α:41) 

 Μακθματικά Ε’ τάξθσ: ςυλλογι και επεξεργαςία δεδομζνων (ΤΠΕΠΘ/Π.Ι., 

2003β:271) 



ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ‘’«Πϊσ ςε λζνε»; Οι ιςτορίεσ πίςω από τα βαφτιςτικά μασ ονόματα’’ 

 

Μαρία κολαρίκου – Αγγελική Κωνςταντακοποφλου 3 

 

 Θρθςκευτικά Ε’ τάξθσ: Διακεματικό ςχζδιο εργαςίασ. Καταγραφι και 

παρουςίαςθ βιογραφικϊν ςτοιχείων για τον προςτάτθ Άγιο του ονόματόσ 

μου, κρφλοι και παραδόςεισ (ΤΠΕΠΘ/Π.Ι., 2003γ:162) 

 ΣΠΕ Ε’ τάξθσ: ενςωμάτωςθ εικόνασ ςε κείμενο, δθμιουργία απλϊν 

γραφθμάτων, αναηιτθςθ, κριτικι επιλογι και παρουςίαςθ πλθροφοριϊν 

(ΤΠΕΠΘ/Π.Ι., 2003δ:418) 

 

1.5. Οργάνωςη τησ διδαςκαλίασ & απαιτοφμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Οργάνωςη τησ Διδαςκαλίασ 

Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε τρεισ (3) ομάδεσ των τεςςάρων (4) ατόμων. ε άλλεσ 

εργαςίεσ δοφλεψαν ατομικά και ςε άλλεσ ομαδικά. τθν περίπτωςθ των ομαδικϊν 

εργαςιϊν όλοι μαηί αποφάςιςαν τουσ άξονεσ πάνω ςτουσ οποίουσ κα δουλζψουν.  

τθ ςυνζχεια ο κακζνασ ςυμπλιρωςε το κομμάτι εκείνο που αφοροφςε το όνομά 

του. 

 

Γνωςτικά Προαπαιτοφμενα 

Προκειμζνου να διερευνθκοφν οι πρότερεσ γνϊςεισ των μακθτϊν για το κζμα, τουσ 

δίνεται Φφλλο Εργαςίασ (ερωτθματολόγιο), ςχετικό με το όνομά τουσ. τθ ςυνζχεια 

δίνεται θμιδομθμζνοσ εννοιολογικόσ χάρτθσ ςτον οποίο καταγράφουν, αφοφ 

ςυηθτιςουν ςτισ ομάδεσ τουσ, τουσ άξονεσ ςτουσ οποίουσ πρζπει να κατευκυνκεί θ 

αναηιτθςθ ςχετικά με το όνομά τουσ. Οι μακθτζσ ζχουν αρκετζσ γνϊςεισ από 

προθγοφμενεσ τάξεισ ςχετικά με τθν ετυμολογία των λζξεων και ειδικότερα των 

κυρίων ονομάτων κακϊσ επίςθσ και για τθ χριςθ του λεξικοφ (Διδάςκεται από τθν 

Α’ Δθμοτικοφ). Επίςθσ ζχουν διδαχκεί ςε προθγοφμενθ ενότθτα των Μακθματικϊν 

(Ενότθτα 9, ςελ. 38 ςτο Βιβλίο Μακθτι τθσ Γλϊςςασ Ε’ Δθμοτικοφ) τθ ςυλλογι, 

καταγραφι και πινακοποίθςθ δεδομζνων. Σζλοσ, από το μάκθμα των Θρθςκευτικϊν 

γνωρίηουν γιατί θ ονομαςτικι γιορτι αποτελεί θμζρα μεγάλθσ χαράσ και τι ςθμαίνει 

θ ςφνδεςι τθσ με τθ γιορτι του ομϊνυμου Αγίου. Ζχουν ζρκει ςε επαφι με τουσ 

βίουσ πολλϊν Αγίων και ξζρουν τθ βαρφτθτα που δίνει θ Εκκλθςία μασ ς’ αυτοφσ. 

Ξζρουν ακόμθ ότι ο καλφτεροσ τρόποσ τιμισ των Αγίων είναι θ προςπάκεια μίμθςθσ 

του παραδείγματόσ τουσ με ςυγκεκριμζνεσ πράξεισ.  
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Ωσ προσ τθ χριςθ των λογιςμικϊν γνωρίηουν να χρθςιμοποιοφν τον επεξεργαςτι 

κειμζνου (Word), το λογιςμικό παρουςίαςθσ (Power Point), τθ μθχανι αναηιτθςθσ 

Google και τθν ψθφιακι εγκυκλοπαίδεια Wikipedia. 

 

Απαιτοφμενη Υλικοτεχνική Υποδομή 

Σο μάκθμα γίνεται ςτο εργαςτιριο πλθροφορικισ του ςχολείου και χρθςιμοποιείται 

ανάλογοσ αρικμόσ Θ/Τ με τισ ομάδεσ, όπου είναι εγκατεςτθμζνα όλα τα απαραίτθτα 

λογιςμικά και υπάρχει δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτο Διαδίκτυο. Θα χρθςιμοποιθκεί : 

 λογιςμικό εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ (Inspiration). 

  λογιςμικό χρονικισ αναπαράςταςθσ (Timeline Maker). 

  λογιςμικό γενικισ χριςθσ (Word). 

  λογιςμικό οπτικοποίθςθσ ( Power Point). 

  λογιςμικό πολυμζςων (ψθφιακι εγκυκλοπαίδεια Wikipedia). 

  λογιςμικό Διαδικτφου (μθχανισ αναηιτθςθσ Google). 

 

1.6 Διδακτικοί τόχοι 

Οι μακθτζσ επιδιϊκεται: 

Α. Ωσ προσ το γνωςτικό αντικείμενο: 

 Να ςυνειδθτοποιιςουν πωσ το όνομα που ζχει ο κακζνασ δεν είναι απλϊσ 

μια λζξθ. 

 Να γνωρίςουν τθ ςθμαςία του δικοφ τουσ ονόματοσ ςτθ ηωι τουσ. 

 Να ςυςχετίςουν το όνομά τουσ με τθν ιςτορία τθσ οικογζνειάσ τουσ. 

  Να μάκουν τθν ετυμολογία και τθ ςθμαςία του ονόματόσ τουσ 

 Να δουν πϊσ μεταςχθματίηεται θ γλϊςςα, μακαίνοντασ το όνομά τουσ και ςε 

άλλεσ γλϊςςεσ. 

 Να γνωρίςουν τουσ άγιουσ, ι άλλα μυκικά πρόςωπα των οποίων φζρουν το 

όνομα, ωσ πρότυπα. 

 Να γνωρίςουν τθν ιςτορία των διάςθμων προςϊπων (καλλιτζχνθσ, ακλθτισ, 

ιςτορικό πρόςωπο κ.ά) που φζρουν το ίδιο όνομα με αυτοφσ, και να τθ 

ςυςχετίςουν με το αντίςτοιχο χωροχρονικό πλαίςιο. 
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Β. Ωσ προσ τη χρήςη των νζων τεχνολογιών: 

 να αναλφουν και να ςυνκζτουν δεδομζνεσ πλθροφορίεσ. 

 να εντοπίηουν και να αξιολογοφν τισ πλθροφορίεσ που χρειάηονται με τθ 

χριςθ διάφορων πθγϊν πλθροφόρθςθσ γλωςςικϊν και μθ. 

 να μποροφν να φτιάξουν εννοιολογικό χάρτθ ςε υπολογιςτικό περιβάλλον.  

 να μποροφν να κάνουν χριςθ κειμενογράφου. 

Γ. Ωσ προσ τη μαθηςιακή διαδικαςία 

 να προωκοφν τθ ςυνεργατικι μάκθςθ και επικοινωνία. 

 να ενκαρρφνονται ςτο διάλογο και τθν επιχειρθματολογία. 

 να καλλιεργοφν τθν ικανότθτα λιψθσ αποφάςεων. 

 να ςζβονται τισ διαφορετικζσ απόψεισ. 

 

1.7 Εκτιμώμενη διάρκεια 

Εκτιμϊμενθ διάρκεια του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου: 10 διδακτικζσ παρεμβάςεισ (3 

δίωρα και 4 μονόωρα μακιματα ςτα πλαίςια τθσ Ευζλικτθσ Ηϊνθσ). 

 

2. Διδακτική προςζγγιςη 

Θεωρητική προςζγγιςη 

Σο εκπαιδευτικό ςενάριο, με βάςθ τθν κατθγοριοποίθςθ των λογιςμικϊν που 

χρθςιμοποιοφνται, προςεγγίηει ςυνδυαςτικά τισ κεωρίεσ μάκθςθσ. Σο ςενάριο δίνει 

τθ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να καταςκευάηουν τθ γνϊςθ με το δικό τουσ τρόπο, 

ενεργθτικά (εποικοδομιςμόσ Piaget), να ανακαλφπτουν τθ γνϊςθ (κανόνεσ, αρχζσ, 

ανάπτυξθ δυνατοτιτων) μζςα από ομαδοςυνεργατικζσ διαδικαςίεσ, όπου ο εκπ/κόσ 

ζχει το ρόλο του εμψυχωτι, του κακοδθγθτι, ενϊ θ μάκθςθ δθμιουργείται από τθν 

αλλθλεπίδραςι τουσ με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ με τθν υλοποίθςθ κοινϊν 

δραςτθριοτιτων (κοινωνικοπολιτιςμικζσ κεωριςεισ).  

 

Μεθοδολογική προςζγγιςη 

Επιλζγεται θ ομαδοςυνεργατικι μζκοδοσ διδαςκαλίασ που υποςτθρίηεται από τισ 

κοινωνικοπολιτιςμικζσ κεωρίεσ μάκθςθσ (L. Vygotsky). Οι κοινωνικοπολιτιςμικζσ 

κεωρίεσ μάκθςθσ είναι ςυμβατζσ με όλθ τθν νζα γενιά εκπαιδευτικϊν 
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περιβαλλόντων, τα οποία ενςωματϊνουν ζνα πλικοσ δυνατοτιτων αλλθλεπίδραςθσ 

και επικοινωνίασ των μακθτϊν. Τπάρχουν ςχετικϊσ λίγα αυτόνομα λογιςμικά που 

ςχεδιάςτθκαν με βάςθ τισ κοινωνικοπολιτιςμικζσ κεωρίεσ. Ωςτόςο, όλα τα ςφγχρονα 

εκπαιδευτικά λογιςμικά και περιβάλλοντα περιλαμβάνουν υπθρεςίεσ επικοινωνίασ 

και ςυνεργαςίασ. Επίςθσ υποςτθρίηουν τθ ςυνεργατική μάθηςη ςε όλεσ τισ μορφζσ 

τθσ και επομζνωσ ζνα μάκθμα οργανωμζνο ζτςι ϊςτε να λαμβάνει υπόψθ του τισ 

κεωρίεσ αυτζσ, ενκαρρφνει τθ ςυνεργαςία μεταξφ των μακθτϊν και γενικότερα τθν 

κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ (Δαγδιλζλθσ & άλ., 2010:31).  

 

2.1 Διδακτική προςζγγιςη με ΣΠΕ 

Οι ΣΠΕ δίνουν τθ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να διευρφνουν τισ γνϊςεισ τουσ, να 

οργανϊνουν και να καταγράφουν τισ ςκζψεισ τουσ, να τισ ςυνκζτουν, να τισ κρίνουν 

και να τισ εκφράηουν μζςα από τθν παρουςίαςι τουσ. Χρθςιμοποιοφνται τόςο 

λογιςμικά γνωςτικϊν αντικειμζνων όςο και λογιςμικά γενικισ χριςθσ. 

υγκεκριμζνα: 

 Επεξεργαςτισ κειμζνου (Word) για τθν παραγωγι κειμζνου ψθφιακισ 

μορφισ, μια νζα μζκοδο γραφισ ποιοτικά διαφορετικι από τθ γραφι με 

χαρτί και μολφβι που δείχνει εξζλιξθ και πολυτροπικότθτα (Κόμθσ & άλ., 

2008:59). 

 Θα χρθςιμοποιθκεί λογιςμικό εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ (Kidspiration), 

για να ανιχνευκοφν οι πρότερεσ γνϊςεισ των μακθτϊν ςχετικά με το όνομά 

τουσ. Αυτό διότι θ εννοιολογικι χαρτογράφθςθ είναι μια ειδικι τεχνικι 

οπτικοποίθςθσ των ςχζςεων ανάμεςα ςε διάφορεσ ζννοιεσ (Κόμθσ & άλ., 

2008:109). 

 Σο Διαδίκτυο, προτείνεται θ αξιοποίθςι του όχι απλά ωσ μζςο αναηιτθςθσ 

πλθροφορίασ, αλλά ωσ κριτικι επεξεργαςία τθσ πλθροφορίασ. τουσ μακθτζσ 

δόκθκαν ςυγκεκριμζνεσ ιςτοςελίδεσ οι οποίεσ είχαν ελεγχκεί προθγουμζνωσ 

από το δάςκαλο. Ζτςι οι μακθτζσ οδθγοφνται ςτθν ανακάλυψθ μζςα από 

κακοδθγοφμενθ διερεφνθςθ. 

  Ψθφιακι εγκυκλοπαίδεια (Wikipedia) που επιτρζπει δραςτθριότθτεσ 

διερεφνθςθσ και ανακάλυψθσ και τθν εφκολθ αναηιτθςθ και διαχείριςθ 

πλθροφοριϊν (Κόμθσ & άλ., 2008:105). 
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 Λογιςτικό φφλλο (Excel), εφαρμογι λογιςμικοφ που ζχει ωσ αντικείμενο τθν 

οργάνωςθ, τθν επεξεργαςία και τθν παρουςίαςθ αρικμθτικϊν κατά κανόνα 

δεδομζνων. Ζνα υπολογιςτικό φφλλο περιζχει δεδομζνα και κανόνεσ 

επεξεργαςίασ. Θ χριςθ του βοθκά τουσ μακθτζσ να οπτικοποιιςουν τα 

δεδομζνα τουσ και να κάνουν ςτατιςτικι ανάλυςθ. 

 Πρόγραμμα παρουςίαςθσ (Power Point), εργαλείο οπτικοποίθςθσ, 

πολυμεςικό και υπερμεςικό, που αναπτφςςει ικανότθτεσ διαχείριςθσ ζργου, 

δεξιότθτεσ οργάνωςθσ, ζρευνασ και παρουςίαςθσ, ενϊ ενκαρρφνει τθ χριςθ 

πολλαπλϊν τρόπων αναπαράςταςθσ των εργαςιϊν τουσ (Κόμθσ & άλ., 

2008:61). 

 

2.2 Σο προτεινόμενο ςενάριο 

2.2.α ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

 

Α. 1θ και 2θ διδακτικι παρζμβαςθ. 

Ο δάςκαλοσ παρουςιάηει πολφ ςφντομα ςτουσ μακθτζσ τον επεξεργαςτι κειμζνου 

(Word), για τθν παραγωγι κειμζνου ψθφιακισ μορφισ. Θ παρουςίαςθ αυτι κρίκθκε 

απαραίτθτθ επειδι θ μεγάλθ πλειοψθφία των μακθτϊν δεν είχε δουλζψει ποτζ 

ουςιαςτικά πάνω ςτο ςυγκεκριμζνο λογιςμικό. Προθγικθκαν λοιπόν ατομικζσ 

εργαςίεσ εξοικείωςθσ με αυτό. τθ ςυνζχεια δόκθκε ςτουσ μακθτζσ Φφλλο Εργαςίασ 

(ερωτθματολόγιο), ςχετικό με το όνομά τουσ, προκειμζνου να διερευνθκοφν οι 

πρότερεσ γνϊςεισ τουσ πάνω ςτο κζμα. 

 

 Β. 3θ διδακτικι παρζμβαςθ. 

Γίνεται μια ςφντομθ παρουςίαςθ του λογιςμικοφ εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ 

(kidspiration). Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε ομάδεσ τισ οποίεσ αποφαςίηει ο δάςκαλοσ, 

ςυνεκτιμϊντασ τισ ιδιαίτερεσ ικανότθτεσ του κακενόσ ςτθ χριςθ των ΣΠΕ ζτςι ϊςτε 

οι μακθτζσ με κάποια εμπειρία να είναι μοιραςμζνοι ςτισ ομάδεσ για να μποροφν να 

βοθκοφν και τουσ υπόλοιπουσ. Επίςθσ όςοι ζχουν το ίδιο όνομα «μπαίνουν» ςτθν 

ίδια ομάδα ϊςτε να δουλζψουν από κοινοφ το όνομά τουσ. τθ ςυνζχεια δίνεται 

ςτουσ μακθτζσ θμιδομθμζνοσ εννοιολογικόσ χάρτθσ ςτον οποίο καταγράφουν, αφοφ 
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ςυηθτιςουν ςτισ ομάδεσ τουσ, τουσ άξονεσ ςτουσ οποίουσ πρζπει να κατευκυνκεί θ 

αναηιτθςθ ςχετικά με το όνομά τουσ.  

 

Γ. 4θ και 5θ διδακτικι παρζμβαςθ. 

Χρθςιμοποιϊντασ τθ μθχανι αναηιτθςθσ Google και ςυγκεκριμζνεσ διευκφνςεισ 

(www.el.wiktionary.org, www.el.wikipedia.org, www.synaxaristis.gr) βρίςκουν 

πλθροφορίεσ για τθν ετυμολογία του ονόματόσ τουσ, το βίο του προςτάτθ-Αγίου, 

τθν θμερομθνία τθσ ονομαςτικισ τουσ εορτισ και άλλα διάςθμα πρόςωπα που 

ζχουν το ίδιο όνομα. Σισ πλθροφορίεσ αυτζσ τισ καταγράφουν ςτο ΦΕ μζςω του 

επεξεργαςτι κειμζνου, δθμιουργϊντασ ζτςι μια βάςθ δεδομζνων, πάνω ςτθν οποία 

κα ςτθριχκοφν για να φτιάξουν ςτθ ςυνζχεια μια ομαδικι εργαςία μζςω του 

λογιςμικοφ παρουςίαςθσ (Power Point).  

 

Δ. 6θ διδακτικι παρζμβαςθ. 

Από τθ ςυμπλιρωςθ του εννοιολογικοφ χάρτθ οι μακθτζσ είχαν εκδθλϊςει μεγάλο 

ενδιαφζρον να μάκουν πόςο ςυχνά απαντάται το όνομά τουσ ςτο ςυνολικό 

πλθκυςμό. Ετοίμαςαν λοιπόν ζνα Φφλλο Εργαςίασ και κατζγραψαν πόςοι είχαν το 

ίδιο όνομα. τθ ςυνζχεια απεικόνιςαν ςτατιςτικά τισ πλθροφορίεσ που 

ςυγκζντρωςαν ς’ ζνα λογιςτικό φφλλο με τθ δθμιουργία γραφθμάτων. 

 

Ε. 7θ και 8θ διδακτικι παρζμβαςθ. 

Σζλοσ οι μακθτζσ αξιοποιϊντασ το λογιςμικό παρουςίαςθσ (Power Point) 

δθμιουργοφν μια δικι τουσ παρουςίαςθ όλθσ τθσ εργαςίασ τουσ. Δουλεφοντασ ςε 

ομάδεσ φτιάχνουν ο κακζνασ από μία διαφάνεια με τισ πλθροφορίεσ που ζχουν 

βρει. Ακολουκεί προβολι από κάκε ομάδα τθσ εργαςίασ τουσ ςτισ άλλεσ ομάδεσ, 

ενϊ το εκπαιδευτικό ςενάριο κλείνει με ςυηιτθςθ – αξιολόγθςθ του προγράμματοσ 

από τουσ μακθτζσ. 

 

Σ. 9θ διδακτικι παρζμβαςθ. 

Δίνεται ςτουσ μακθτζσ μια ζτοιμθ φόρμα ταυτότθτασ πάνω ςτθν οποία καλοφνται 

να γράψουν τα ατομικά τουσ ςτοιχεία με λατινικοφσ και ελλθνικοφσ χαρακτιρεσ και 

να επικολλιςουν μια φωτογραφία τουσ. 

http://www.el.wiktionary.org/
http://www.el.wikipedia.org/
http://www.synaxaristis.gr/
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Η. 10θ διδακτικι παρζμβαςθ. 

Κάκε ομάδα παρουςιάηει τθν εργαςία τθσ ςτισ άλλεσ ομάδεσ, ενϊ το εκπαιδευτικό 

ςενάριο κλείνει με ςυηιτθςθ – αξιολόγθςθ του προγράμματοσ από τουσ μακθτζσ. 

 

2.3 υνοδευτικά φφλλα εργαςίασ 

2.3.α Φφλλα εργαςίασ δραςτηριοτήτων 

(βλ. ςτο τζλοσ του ςεναρίου) 

 

2.4 Επζκταςη - Αξιολόγηςη 

2.4.α Επζκταςη 

Σο παρόν εκπαιδευτικό ςενάριο μπορεί να εφαρμοςτεί με διάφορεσ παραλλαγζσ και 

να εμπλουτιςτεί. Είναι τόςο ευρφ και επιδζχεται τζτοιουσ μεταςχθματιςμοφσ, ϊςτε 

μπορεί να χρθςιμοποιθκεί με τισ κατάλλθλεσ αλλαγζσ από όλεσ τισ θλικίεσ των 

μακθτϊν. 

 Οι μακθτζσ των μικρότερων τάξεων κα αςχολθκοφν περιςςότερο με το εικαςτικό 

μζροσ («ηωγραφίηω» το όνομά μου (Word-art), φτιάχνω μια καρικατοφρα τθσ 

προςωπογραφίασ μου (RNA), γράφω ζνα ποιθματάκι ςχετικό με το όνομά μου, 

φιλοτεχνϊ μια εικόνα του Αγίου-προςτάτθ του ονόματόσ μου ι του μυκικοφ 

προςϊπου που το φζρει). 

Οι μεγαλφτεροι μακθτζσ κα αςχολθκοφν περιςςότερο με τθν ετυμολογικι διάςταςθ 

και τισ ιςτορικζσ, γεωγραφικζσ, πολιτιςτικζσ πλθροφορίεσ που κρφβεται πίςω από 

αυτιν. Επίςθσ κα δουλζψουν πολφ με τθν αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο, ψάχνοντασ να 

βρουν αν υπάρχει το όνομά τουσ ςε άλλεσ γλϊςςεσ, αυτοφςιο ι αλλαγμζνο και 

γιατί, ι διάςθμα πρόςωπα από το χϊρο τθσ επιςτιμθσ, τθσ ιςτορίασ, τθσ τζχνθσ που 

ζχουν αυτό το όνομα. 

Ακόμθ μια δραςτθριότθτα που δεν ζγινε τελικά ςτο παρόν ςενάριο είναι θ 

δθμιουργία ενόσ θλεκτρονικό λεξικό ονομάτων τθσ τάξθσ τουσ καταχωρϊντασ όλα τα 

ονόματα και τισ πλθροφορίεσ που ζχουν ςυγκεντρϊςει και αναρτϊντασ τθ δουλειά 

τουσ ςτο διαδίκτυο (Wiki-λεξικό). 

Μπορεί λοιπόν κανείσ να προςκζςει ι να αφαιρζςει δραςτθριότθτεσ ανάλογα με 

τθν τάξθ, τθν θλικία, το γνωςτικό επίπεδο των μακθτϊν με τουσ οποίουσ δουλεφει.  
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2.4.β Αξιολόγηςη 

Διαμορφωτική 

τθ διάρκεια εφαρμογισ του ςεναρίου τα κυριότερα προβλιματα που 

εμφανίςτθκαν αφοροφςαν κατ’ αρχιν ςτον ελλιπι εξοπλιςμό του εργαςτθρίου 

θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν του χολείου μασ. Οι υπολογιςτζσ ιταν λίγοι κι ζτςι ςτισ 

ατομικζσ εργαςίεσ οι μακθτζσ ςυνωςτίηονταν μπροςτά ς’ ζναν υπολογιςτι και 

περίμεναν αρκετι ϊρα ϊςπου να ζρκει θ ςειρά τουσ, κάνοντασ φυςικά αρκετι 

φαςαρία μετά από κάποια ϊρα.  

το χολείο μασ δεν υπάρχει μάκθμα θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν κι ζτςι οι μακθτζσ 

δεν είχαν διδαχκεί ποτζ τισ βαςικζσ δεξιότθτεσ. Οι διαφορζσ λοιπόν μεταξφ τουσ 

ιταν μεγάλεσ, μια που άλλοι ιταν πολφ εξοικειωμζνοι με το αντικείμενο, προφανϊσ 

από τθν οικογζνειά τουσ, ενϊ άλλοι για πρϊτθ φορά καλοφνταν να γράψουν, ς’ ζναν 

επεξεργαςτι κειμζνου για παράδειγμα. Αυτό είχε ςαν αποτζλεςμα να πρζπει να 

διατεκοφν πολλζσ, πλζον του αρχικοφ προγραμματιςμοφ του ςεναρίου ϊρεσ, 

προκειμζνου όλοι να φτάςουν ςε ζνα ίδιο, ςτοιχειϊδεσ επίπεδο. 

Από τθν άλλθ ο ενκουςιαςμόσ τουσ ιταν τόςο μεγάλοσ που πολλζσ φορζσ 

ςυγκροφςτθκαν για το ποιοσ κα αρχίςει πρϊτοσ, ςε περίπτωςθ ατομικισ εργαςίασ ι 

ποιοσ κα χειριςτεί τον υπολογιςτι, ςε περίπτωςθ ομαδικισ εργαςίασ. 

Αυτά τα προβλιματα ξεπεράςτθκαν μετά από δυο-τρεισ παρεμβάςεισ, όταν 

κατάλαβαν ότι όλοι κα δουλζψουν και δεν υπάρχει λόγοσ να ανθςυχοφν. 

 

Τελική 

το τζλοσ του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου ακολοφκθςε ςυηιτθςθ – αξιολόγθςθ, όπου οι 

ίδιοι οι μακθτζσ επιςιμαναν τισ κετικζσ τουσ εντυπϊςεισ από τθν εφαρμογι των 

λογιςμικϊν, που τουσ ζδωςαν τθ δυνατότθτα να επιτφχουν τουσ γνωςτικοφσ 

ςτόχουσ που είχαν τεκεί από τθν αρχι, ςε λιγότερο χρόνο απ’ ό,τι κα χρειάηονταν, 

αν εργάηονταν με χαρτί και μολφβι.  
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