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Προοίμιο 

Τν επηκνξθωηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθωζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα Σηήξημεο 

Δπηκόξθωζεο, ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο «Δπηκόξθωζε Δθπαηδεπηηθώλ ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ηωλ 

ΤΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηδαθηηθή δηαδηθαζία» ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ, Γ’ ΚΠΣ, πεξηιακβάλεη 5 ηεύρε: έλα 

ηεύρνο γηα ην γεληθό κέξνο θαη ηέζζεξα αθόκε ηεύρε γηα ηνπο 4 θιάδνπο ηνπ εηδηθνύ κέξνπο. Τν 

θείκελν ηνπ Τεύρνπο 2 πεξηιακβάλεη ην επηκνξθωηηθό πιηθό γηα ην Δηδηθό Μέξνο ηεο επηκόξθωζεο 

εθπαηδεπηηθώλ ηωλ θιάδωλ ΠΔ60/70 ζηα Κέληξα Σηήξημεο Δπηκόξθωζεο (ΚΣΔ).   

 

Τν επηκνξθωηηθό πιηθό απηό επηθαηξνπνηήζεθε, αλαζεωξήζεθε θαη εκπινπηίζηεθε ζην πιαίζην 

ηεο Πξάμεο «Δπηκόξθωζε ηωλ Δθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ηωλ ΤΠΔ ζηε 

Γηδαθηηθή Πξάμε» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» ηνπ ΔΣΠΑ 

(2007-2013) θαη δηαηίζεηαη ζε 2 επηκέξνπο ηεύρε: Τεύρνο 2α γηα ηνλ θιάδν ΠΔ70 θαη Τεύρνο 2β γηα ηνλ 

θιάδν ΠΔ60.  

 

Τν πιηθό ηνπ παξόληνο Τεύρνπο 2β, πνπ αθνξά ζηνλ θιάδν ΠΔ60, δεκηνπξγήζεθε θαη 

επηθαηξνπνηήζεθε από ζπγγξαθηθή νκάδα κε επηθεθαιήο ηνλ Αλαπιεξωηή Καζεγεηή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Βαζίιεην Κόκε. Σπγθεθξηκέλα ζηε ζπγγξαθηθή νκάδα πεξηιακβάλνληαλ νη: Β. 

Κόκεο (Α’ κέξνο), Μ. Γεωξγνύηζνπ, Β. Κόκεο, Α. Μηζηξιή, Η. Παπαδεκεηξίνπ, Α. Τδαβάξα (Β’ κέξνο). 

 

Ζ πξόηαζε απηή ζπληάρζεθε ζην πιαίζην ηωλ αξκνδηνηήηωλ ηεο εηδηθήο επηζηεκνληθήο 

επηηξνπήο, απνηεινύκελεο από ηνπο: 

 

 Φαξάιακπν Εαγνύξα, Καζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ  Παηξώλ, ν νπνίνο έρεη ηελ επζύλε 

ζπληνληζκνύ ηωλ εξγαζηώλ ηεο επηηξνπήο 

 Βαζίιεην Γαγδηιέιε, Αλαπιεξωηή Καζεγεηή Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

 Βαζίιεην Κόκε, Αλαπιεξωηή Καζεγεηή Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ 

 Γεκήηξην Κνπηζνγηάλλε, Δπίθνπξν Καζεγεηή Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 

 Φξόλε Κπλεγό, Καζεγεηή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 

 Γεκήηξην Χύιιν, Καζεγεηή Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 

 
Ζ ωο άλω εηδηθή επηζηεκνληθή επηηξνπή ιεηηνπξγεί ζηε λέα Πξάμε ωο Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή 

ηνπ ΔΑ.ΗΤΥ, ζπκπξάηηνληνο επηζηεκνληθνύ θνξέα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 

 

Τν παξόλ επηκνξθωηηθό πιηθό απνηειεί ηδηνθηεζία ηνπ ΥΠΓΒΜΘ θαη θαιύπηεηαη από ηελ 

ηζρύνπζα λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ηωλ πλεπκαηηθώλ δηθαηωκάηωλ. 
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Ειςαγωγι 

 
Οι Σεχνολογίεσ τθσ 
Πλθροφορίασ και των 
Επικοινωνιϊν ςτθν Εκπαίδευςθ 

 

Το παρόν υλικό αποτελεί μζροσ του επιμορφωτικοφ υλικοφ που αφορά ςτθν 
επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν τθσ προςχολικισ εκπαίδευςθσ ςτο πλαίςιο του 
ζργου «Επιμόρφωςθ Εκπαιδευτικϊν ςτθ χριςθ και αξιοποίθςθ των ΤΡΕ ςτθν 
εκπαιδευτικι και διδακτικι διαδικαςία». Οι ςθμειϊςεισ αυτζσ εκπονικθκαν με 
ςκοπό να αποτελζςουν βοικθμα ςτθ διαδικαςία τθσ επιμόρφωςθσ για το ειδικό 
μζροσ του κλάδου ΡΕ60, θ οποία ζχει διάρκεια 78 ωρϊν. Ρροορίηονται κυρίωσ για 
τον εκπαιδευτικό που λαμβάνει μζροσ ςτθν επιμόρφωςθ αλλά ςυνιςτοφν και 
εργαλείο του επιμορφωτι για το ςυγκεκριμζνο τμιμα τθσ επιμόρφωςθσ.  

Το ειδικό μζροσ τθσ επιμόρφωςθσ χωρίηεται ςε τρεισ κφριεσ ενότθτεσ:  

α) Εκπαιδευτικι χριςθ βαςικϊν εργαλείων πλθροφορικισ, πολυμεςικϊν εργαλείων 
και του διαδικτφου (λογιςμικά γενικισ χριςθσ). 

β) Χριςθ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ ειδικότθτασ ςε διδακτικζσ καταςτάςεισ. 

γ) Διδακτικι του γνωςτικοφ αντικείμενου και ΤΡΕ: Βαςικζσ ζννοιεσ Διδακτικισ, 
Αξιολόγθςθ και προςαρμογι Εκπαιδευτικϊν Σεναρίων και Δραςτθριοτιτων, 
Ανάπτυξθ, εφαρμογι και αξιολόγθςθ Εκπαιδευτικϊν Σεναρίων και Δραςτθριοτιτων. 

Ππωσ προκφπτει από τισ ενότθτεσ αυτζσ, δφο είναι οι βαςικοί άξονεσ που πρζπει να 
αποτελζςουν αντικείμενο του ειδικοφ μζρουσ τθσ επιμόρφωςθσ: αφενόσ θ καλι 
γνωριμία με τα υπάρχοντα υπολογιςτικά εργαλεία και τα διακζςιμα εκπαιδευτικά 
λογιςμικά του κλάδου και αφετζρου θ ανάπτυξθ ικανοτιτων χριςθσ και ςχεδίαςθσ 
εκπαιδευτικϊν ςεναρίων και διδακτικϊν δραςτθριοτιτων που αξιοποιοφν 
αποτελεςματικά τα υπολογιςτικά περιβάλλοντα και τα εκπαιδευτικά λογιςμικά.  

Οι ζννοιεσ, ςυνεπϊσ, του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου και του υπολογιςτικοφ 
περιβάλλοντοσ (λογιςμικοφ γενικισ χριςθσ και εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ) 
αποτελοφν κομβικζσ ζννοιεσ τθσ επιμορφωτικισ διαδικαςίασ. Ρροφανϊσ, είναι 
απαραίτθτο οι ζννοιεσ αυτζσ να ειδωκοφν μζςα ςε ζνα ευρφτερο πλαίςιο 
αναφοράσ, ςτο οποίο θ χριςθ τθσ υπολογιςτικισ τεχνολογίασ δεν ςυνεπικουρεί 
απλϊσ τθ διδακτικι και τθ μακθςιακι διαδικαςία αλλά δφναται επίςθσ να 
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προωκιςει καινοτόμεσ μακθςιακζσ καταςτάςεισ και να προάγει νζεσ διδακτικζσ 
ςτρατθγικζσ.  

Στο πλαίςιο αυτό, το επιμορφωτικό υλικό που κα χρθςιμοποιθκεί ςτο ειδικό μζροσ 
τθσ επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν του κλάδου ΡΕ60 κα πρζπει να λαμβάνει 
ςοβαρά υπόψθ τα μοντζλα και τα παιδαγωγικά ρεφματα χριςθσ των ΤΡΕ ςτθν 
εκπαίδευςθ (όπωσ αυτά αναλφονται ςτο Γενικό Μζροσ τθσ επιμόρφωςθσ) και να 
μθν εςτιάηει αποκλειςτικά ςτο μερικό (τι διδάςκω και πωσ το διδάςκω), χάνοντασ 
ζτςι τθν αίςκθςθ του ολικοφ (γιατί το διδάςκω) αφοφ κεντρικι ιδζα τθσ 
επιμόρφωςθσ είναι θ ανάδειξθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ (του τι δθλαδι μποροφμε 
να πετφχουμε ςτο διδακτικό και μακθςιακό επίπεδο με τθν τεχνολογία που δεν 
μποροφμε να το κάνουμε χωρίσ αυτιν) που μπορεί να ζχει θ υπολογιςτικι 
τεχνολογία ςτισ διαδικαςίεσ τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ.  

 

1.1 Θ προβλθματικι για τθν ζνταξθ των ΣΠΕ ςτθν πρϊτθ ςχολικι και 
τθν προςχολικι Εκπαίδευςθ 

1.1.1. Προβλθματιςμοί για τθν ζνταξθ των ΣΠΕ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ  

Θ ραγδαία εξζλιξθ των ΤΡΕ και θ εγκάρςια ζνταξθ του υπολογιςτι ςε όλουσ πλζον 
τουσ τομείσ τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ ζχει επθρεάςει ριηικά και το χϊρο τθσ 
εκπαίδευςθσ οδθγϊντασ τον ςε νζουσ προβλθματιςμοφσ και αναηθτιςεισ (Μακράκθσ 
& Κοντογιαννοποφλου – Ρολυδωρίδθ, 1995, άπτθσ & άπτθ, 2002). Οι ΤΡΕ είναι ςε 
κζςθ να αλλάξουν ςθμαντικά τθν ιςχφουςα κατάςταςθ ςτθν εκπαίδευςθ και να 
ςυμβάλλουν καταλυτικά, τόςο ςτθν καλλιζργεια μιασ νζασ παιδαγωγικισ αντίλθψθσ, 
διευκολφνοντασ νζουσ ενεργθτικοφσ και βιωματικοφσ τρόπουσ μάκθςθσ, όςο και ςτθν 
ανάπτυξθ νζων ςτάςεων και δεξιοτιτων. Ο υπολογιςτισ, κάτω από το πρίςμα αυτό, 
κακίςταται διεπιςτθμονικό εργαλείο προςζγγιςθσ τθσ γνϊςθσ ςε όλο το φάςμα του 
προγράμματοσ ςπουδϊν. Τα τελευταία χρόνια, δεδομζνθσ και τθσ εξζλιξθσ τθσ 
τεχνολογίασ που ζχει οδθγιςει ςτθ δθμιουργία πολφ πιο εφχρθςτων λογιςμικϊν, 
πολλά προγράμματα ςπουδϊν προςχολικισ εκπαίδευςθσ – όπωσ και το ελλθνικό 
(βλζπε ΔΕΡΡΣ) - ενςωματϊνουν ςτθν προβλθματικι τουσ τθ χριςθ των ΤΡΕ. 
Επιπρόςκετα, θ πλειονότθτα των ερευνθτικϊν ποριςμάτων δείχνει κετικζσ 
επιδράςεισ των ΤΡΕ, όταν αυτζσ λειτουργοφν ςυμπλθρωματικά ςτισ άλλεσ 
δραςτθριότθτεσ, ςτθ μάκθςθ των μικρϊν παιδιϊν.  

Στο πλαίςιο αυτό, φαίνεται αναγκαία θ ανάπτυξθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ 
που να αφορά ςτθν ενςωμάτωςθ των ΤΡΕ ςτθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ και να 
οδθγεί ςτθν ζκφραςθ μιασ ενιαίασ εκπαιδευτικισ ςτρατθγικισ που άπτεται όλου του 
φάςματοσ τθσ ελλθνικισ εκπαίδευςθσ. Το πεδίο των αναηθτιςεων αυτϊν, ςυνεπϊσ, 
επεκτείνεται και ςτο χϊρο τθσ ελλθνικισ προςχολικισ αγωγισ. Ο χϊροσ αυτόσ ζχει τισ 
περιςςότερεσ ιδιαιτερότθτεσ και εκεί εμφανίηονται, όπωσ φαίνεται από τθν 
αναδίφθςθ τθσ ςχετικισ διεκνοφσ βιβλιογραφίασ, οι πιο ζντονεσ αμφιςβθτιςεισ 
αναφορικά με τθν ζνταξθ του υπολογιςτι ςτθν παιδαγωγικι πράξθ. Σθμείο 
αφετθρίασ των αμφιςβθτιςεων αυτϊν είναι τα μειονεκτιματα που ζχουν διατυπωκεί 
ςχετικά με τθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθ ςχολικι τάξθ. Ωςτόςο, αρκετά ενκαρρυντικά 
ερευνθτικά αποτελζςματα, ςε ςυνδυαςμό με τισ δυνατότθτεσ που παρζχονται από τθ 
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χριςθ του υπολογιςτι ωσ γνωςτικό εργαλείο, αποδυναμϊνουν τα επιχειριματα των 
επικριτϊν και τονίηουν τθν αναγκαιότθτα τθσ ζνταξθσ των ΤΡΕ ςτθν προςχολικι 
εκπαίδευςθ.  

Σιμερα γίνεται όλο και περιςςότερο αποδεκτό ότι ο υπολογιςτισ μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί ωσ ζνα επιπλζον εκπαιδευτικό μζςο για να υποςτθρίξει διάφορεσ 
μορφζσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ των μικρϊν παιδιϊν. Είναι γνωςτό εξάλλου ότι τα 
νιπια μακαίνουν μζςα από τθν εξερεφνθςθ και τθν ανακάλυψθ, κάτι που 
προςφζρουν ςχετικά εφκολα τα ςφγχρονα υπολογιςτικά περιβάλλοντα (εφχρθςτεσ 
ςχετικά διεπιφάνειεσ χριςθσ και εφαρμογζσ προςομοίωςθσ). Ππωσ αναφζρει θ 
Haugland (Haugland, 2000), όταν οι πραγματοποιοφνται αναπτυξιακά κατάλλθλεσ με 
υπολογιςτζσ δραςτθριότθτεσ τα αποτελζςματα αυτισ τθσ χριςθσ μπορεί να είναι 
πολφ ενδιαφζροντα.  

Υπάρχουν εντοφτοισ ουςιαςτικζσ διαφορζσ ανάμεςα ςτθν αναπτυξιακά κατάλλθλθ 
χριςθ των υπολογιςτϊν από πολφ μικρά παιδιά (θλικίασ τριϊν ι τεςςάρων ετϊν) και 
από μεγαλφτερα παιδιά (νθπιαγωγείου ι πρϊτων τάξεων δθμοτικοφ). Τα παιδιά 
θλικίασ 3 και 4 ετϊν είναι αναπτυξιακά ζτοιμα για να χρθςιμοποιιςουν και να 
πειραματιςτοφν με υπολογιςτζσ κατά κφριο λόγο με τθ βοικεια και τθν κακοδιγθςθ 
του εκπαιδευτικοφ (οφζλθ ςτθ νοθμοςφνθ, μθ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ, δόμθςθ τθσ 
γνϊςθσ, ενίςχυςθ τθσ μακροπρόκεςμθσ μνιμθσ, κινθτικζσ δεξιότθτεσ, γλωςςικζσ 
δεξιότθτεσ, επίλυςθ προβλιματοσ, αφαίρεςθ, δεξιότθτεσ εννοιολογικοφ χαρακτιρα). 
Σε μεγαλφτερεσ θλικίεσ (από 5 μζχρι και 8 ετϊν) είναι επίςθσ απαραίτθτο τα παιδιά 
να ζρχονται ςε επαφι με τον υπολογιςτι χρθςιμοποιϊντασ κατάλλθλο λογιςμικό είτε 
για ατομικι χριςθ είτε ςε ςυνεργαςία με άλλα παιδιά. Κατά τθν περίοδο αυτι τα 
παιδιά ζχουν αποκτιςει ςχετικι αυτονομία και δεν απαιτείται διαρκισ παρουςία και 
παρζμβαςθ του εκπαιδευτικοφ.  

Τα πλεονεκτιματα τθσ χριςθσ των ΤΡΕ ςε αυτι τθν θλικιακι περίοδο εξαρτϊνται 
ςτενά από το χαρακτιρα τθσ δραςτθριότθτασ και το είδοσ τθσ εμπειρίασ κακϊσ και 
από τθ ςυχνότθτα χριςθσ. Τα δυνθτικά οφζλθ ςχετίηονται με κινθτικζσ δεξιότθτεσ, 
εκτεταμζνθ μακθματικι ςκζψθ, αυξθμζνθ δθμιουργικότθτα κακϊσ και υψθλζσ 
επιδόςεισ ςε τεςτ και επίλυςθ προβλθμάτων. Επιπρόςκετα, θ χριςθ των ΤΡΕ 
βελτιϊνει τθν αυτοεκτίμθςθ των παιδιϊν, τα οποία αναπτφςςουν υψθλότερα 
επίπεδα γλωςςικισ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ ανταλλάςςουν θγετικοφσ ρόλουσ 
και ςχθματίηουν κετικζσ ςτάςεισ ςχετικά με τθ μάκθςθ. Αντίκετα τα πιο μικρά παιδιά 
(μικρότερα από 3 ζτθ) δεν είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιιςουν αποτελεςματικά και με 
ωφζλιμο τρόπο για τθν ανάπτυξι τουσ υπολογιςτζσ λόγω ςωματικισ διάπλαςθσ, 
διαρκοφσ κινθτικότθτασ και ζλλειψθσ εςτίαςθσ τθσ προςοχισ ςε μια δραςτθριότθτα 
που απαιτεί χρόνο. 

Φαίνεται ςυνεπϊσ να διαμορφϊνεται ζνα κοινό πλαίςιο ςυναίνεςθσ για τθν ζνταξθ 
των ΤΡΕ ςε εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ που αφοροφν μικρά παιδιά. Σε κάκε 
περίπτωςθ, ζνα παιδαγωγικά κατάλλθλο ςχζδιο για τθν ενςωμάτωςθ των ΤΡΕ ςτο 
πρόγραμμα ςπουδϊν τθσ προςχολικισ και τθσ πρϊτθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ πρζπει 
να διαμορφωκεί και να υλοποιθκεί με βάςθ όλουσ τουσ ςυντελεςτζσ που λαμβάνουν 
μζροσ ςε αυτό και το επθρεάηουν. Συγκεκριμζνα, κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ 
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οι εκπαιδευτικοί, οι μακθτζσ, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι διδακτικζσ 
μεκοδολογίεσ και το ευρφτερο κοινωνικοπολιτιςμικό πλαίςιο.  

Θ παραπάνω προβλθματικι προςκροφει ςε ςθμαντικζσ δυςκολίεσ αφοφ αφορά ζνα 
χϊρο με πολφ μικρι εμπειρία, τουλάχιςτον ςτθ χϊρα μασ, και προχποκζτει αλλαγζσ 
ςε όλο το φάςμα τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ: κακοριςμόσ νζου κεςμικοφ 
πλαιςίου, προςαρμογι και αναδιατφπωςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν, ουςιαςτικι 
επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν, ςφγχρονθ υλικοτεχνικι υποδομι και ανάπτυξθ - 
προςαρμογι κατάλλθλου εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ.  

Ραράλλθλα, θ εν λόγω προβλθματικι οδθγεί και ςτθ διατφπωςθ μιασ ςειράσ 
ερωτθμάτων. Είναι θ ελλθνικι προςχολικι εκπαίδευςθ ζτοιμθ να ανταποκρικεί ςτθ 
νζα αυτι πραγματικότθτα; Ροιεσ αλλαγζσ κα φζρει ο υπολογιςτισ ςτθ δομι του 
προγράμματοσ του νθπιαγωγείου και γενικότερα ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία; Τι 
τφπου παιδαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ μποροφν να ευνοθκοφν ςτο πλαίςιο αυτό με τθ 
χριςθ των νζων τεχνολογιϊν; Μποροφμε να κεωριςουμε μια γενικευμζνθ ειςαγωγι 
τθσ χριςθσ των υπολογιςτϊν από τθν προςχολικι θλικία; Στθ βάςθ ποιϊν 
παιδαγωγικϊν και ψυχολογικϊν προςεγγίςεων κεμελιϊνεται μια τζτοια προοπτικι; 
Ροια τα προβλιματα, οι περιοριςμοί και τα ςθμαντικότερα εμπόδια που πρζπει να 
λθφκοφν υπόψθ ςτο ςχεδιαςμό ζνταξθσ; Κάκε απάντθςθ ςτα παραπάνω ερωτιματα 
πρζπει να λάβει υπόψθ τθσ το ψυχοπαιδαγωγικό πλαίςιο ζνταξθσ των υπολογιςτϊν 
ςτθ μακθςιακι διαδικαςία.   

1.1.2 Οι ΣΠΕ ςτθν ελλθνικι προςχολικι εκπαίδευςθ (Πρόγραμμα πουδϊν - 
Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο) 

Το Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο με το Διακεματικό Ρλαίςιο Ρρογράμματοσ Σπουδϊν 
(ΔΕΡΡΣ) για το Νθπιαγωγείο (Εφθμερίδα Κυβερνιςεωσ: Αρ. Φφλλου 1376, τ. Β’ 18-
10-2001, άρκρο 6) αςχολείται για πρϊτθ φορά με τθν Ρλθροφορικι και τισ ΤΡΕ ςτο 
Νθπιαγωγείο. Σε μεγάλο βακμό το Ρλαίςιο ςπουδϊν Ρλθροφορικισ Νθπιαγωγείου 
είναι ςτθν ίδια κατεφκυνςθ με το Ρλαίςιο Σπουδϊν τθσ Ρρωτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ. Οι κζςεισ αυτζσ εμπνζονται από το ολοκλθρωμζνο πρότυπο ζνταξθσ 
των ΤΡΕ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Στο πλαίςιο αυτό, θ Ρλθροφορικι κατακτά 
ιδιαίτερα ςθμαντικι κζςθ ςτο Αναλυτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν αφοφ κεωρείται ωσ 
ζνα από τα πζντε γνωςτικά αντικείμενα του ελλθνικοφ νθπιαγωγείου ςτο ίδιο 
επίπεδο με τθ Γλϊςςα, τα Μακθματικά, τθ Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ και τθ 
Δθμιουργία και Ζκφραςθ.  

Σφμφωνα με το ΔΕΡΡΣ ο «Σκοπόσ τθσ ειςαγωγισ τθσ Ρλθροφορικισ ςτο 
Νθπιαγωγείο και ςτο Δθμοτικό Σχολείο είναι να εξοικειωκοφν οι μακθτζσ και οι 
μακιτριεσ με τισ βαςικζσ λειτουργίεσ του υπολογιςτι και να ζλκουν ςε μια πρϊτθ 
επαφι με διάφορεσ χριςεισ του ωσ εποπτικοφ μζςου διδαςκαλίασ, ωσ γνωςτικοφ - 
διερευνθτικοφ εργαλείου και ωσ εργαλείου επικοινωνίασ και αναηιτθςθσ 
πλθροφοριϊν ςτο πλαίςιο των κακθμερινϊν ςχολικϊν τουσ δραςτθριοτιτων με τθ 
χριςθ κατάλλθλου λογιςμικοφ και ιδιαίτερα ανοικτοφ λογιςμικοφ διερευνθτικισ 
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μάκθςθσ.»1. Με άλλα λόγια, ο πλθροφορικόσ αλφαβθτιςμόσ (ανάπτυξθ 
τεχνολογικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων για τουσ υπολογιςτζσ και τθν πλθροφορικι) 
των νθπίων λαμβάνει χϊρα μζςα από κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ των παιδιϊν με 
τουσ υπολογιςτζσ, οι οποίεσ είναι απόλυτα ενταγμζνεσ ςτο αναλυτικό πρόγραμμα.  

Στθ ςυνζχεια, παρουςιάηεται πρόγραμμα ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ 
δραςτθριοτιτων πλθροφορικισ όπωσ προβλζπεται από το ΔΕΡΡΣ του 
νθπιαγωγείου.  

Ικανότθτεσ που επιδιϊκεται να αναπτυχκοφν  Περιεχόμενο / ενδεικτικζσ διακεματικζσ δραςτθριότθτεσ 

Στα παιδιά δίνονται ευκαιρίεσ μζςα από 
κατάλλθλεσ δραςτθριότθτεσ να ζρκουν ςε 
πρϊτθ επαφι με τον υπολογιςτι ϊςτε να είναι 
ικανά:  

 

να ταυτίηουν τον υπολογιςτι με μια μθχανι 
που βοθκάει τον άνκρωπο ςτθν εργαςία του 
και που μπορεί να τον χρθςιμοποιιςει για 
παιχνίδι και διαςκζδαςθ  

Τα παιδιά ενκαρρφνονται να εξερευνοφν και να  
ανακαλφπτουν τισ δυνατότθτεσ του υπολογιςτι και να τον 
αξιοποιοφν ςτθν κακθμερινι τουσ εργαςία με τθ βοικεια 
του εκπαιδευτικοφ (π.χ. φτιάχνουν ταμπζλεσ για τα κουτιά 
και τα ςυρτάρια τουσ, εκτυπϊνουν μια ανακοίνωςθ, 
ηωγραφίηουν ζνα δϊρο που κα ικελαν ςτθ γιορτι τουσ 
κ.ά.).  

να αναγνωρίηουν τισ κυριότερεσ μονάδεσ του 
υπολογιςτι (κεντρικι μονάδα, πλθκτρολόγιο, 
ποντίκι, οκόνθ, θχεία, εκτυπωτι) και τον 
υπολογιςτι ωσ ενιαίο ςφςτθμα  

Τα παιδιά αναγνωρίηουν τισ κυριότερεσ μονάδεσ του 
υπολογιςτι και το ρόλο τουσ ςτθ λειτουργία του 
ςυςτιματοσ. Σε ομάδεσ ςχεδιάηουν και καταςκευάηουν τα 
μζρθ του υπολογιςτι (με χαρτόνι ι άλλα υλικά και 
χρϊματα).  

Με κεατρικό παιχνίδι, δραματοποιοφν τα μζρθ του 
υπολογιςτι (Μουςικι, Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ, Φυςικι 
Αγωγι, Γλϊςςα).   

να εντοπίηουν γράμματα και αρικμοφσ ςτο 
πλθκτρολόγιο  

Τα παιδιά ςε μια πρϊτθ επαφι με το πλθκτρολόγιο και το 
ποντίκι πλθκτρολογοφν γράμματα και αρικμοφσ.   

να κινοφν το ποντίκι παρατθρϊντασ τθν 
ταυτόχρονθ κίνθςθ του δείκτθ ςτθν οκόνθ  

Ραίηουν προςπακϊντασ να γράψουν το όνομά τουσ με 
κεφαλαία και πεηά.   

να τοποκετοφν το δείκτθ του ποντικιοφ ςε 
ςυγκεκριμζνθ κζςθ ςτθνοκόνθςτθν οκόνθ  

Αντιγράφουν λζξεισ (π.χ. το όνομα μιασ μζρασ από το 
θμερολόγιο, λζξεισ από τον πίνακα αναφοράσ κ.ά.).  

να «γράφουν» χρθςιμοποιϊντασ κεφαλαία και 
πεηά γράμματα  

  

να χρθςιμοποιοφν τα ειδικά πλικτρα του 
κενοφ, τθσ διαγραφισ και του enter/return  

  

να επιλζγουν με το ποντίκι (π.χ. ζτοιμο ςχιμα, 
ςχζδιο ι εικόνα, εργαλείο ςχεδίαςθσ, χρϊμα 
από τθν παλζτα κ.λπ.)  

  

να «παίηουν» με τα εργαλεία ελεφκερθσ 
ςχεδίαςθσ (μολφβι, πινζλο, ςπρζι κ.λ.π. ) και τα 
ζτοιμα  γεωμετρικά ςχιματα για να κάνουν τισ 
δικζσ τουσ ςυνκζςεισ  

Τα παιδιά χρθςιμοποιοφν τα εργαλεία ελεφκερθσ ςχεδίαςθσ 
για να τροποποιοφν ι να δθμιουργοφν απλά ςχζδια και 
εικόνεσ. Ηωγραφίηουν κάτι από τθν κακθμερινι τουσ ηωι 
και τθν επικαιρότθτα.  

  

Φτιάχνουν ςυγκεκριμζνα ςχιματα ςε διάφορα μεγζκθ.  

Κάνουν ςυνδυαςμοφσ ςχθμάτων και  ςυνκζτουν τισ 
καταςκευζσ τουσ (π.χ. ςπίτι, καράβι, δζντρα, 
χρθςιμοποιϊντασ βαςικά γεωμετρικά  ςχιματα).    

να χρθςιμοποιοφν ζναν ψθφιακό δίςκο 
δεδομζνθσ μνιμθσ (CD-ROM) για να ακοφςουν 

Τα παιδιά ακοφν ιχουσ από τον υπολογιςτι. Ακοφν 
μουςικι, ιςτορίεσ, παραμφκια.  

                                           

1
 Εφθμερίδα Κυβερνιςεωσ: Αρ. Φφλλου 1376, τ. Β’ 18-10-2001, άρκρο 6 
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μουςικι, τραγοφδια, ιςτορίεσ ι παραμφκια    

να χρθςιμοποιοφν κατάλλθλο λογιςμικό για να 
εκτελζςουν παιχνίδια εξερεφνθςθσ και 
επίλυςθσ απλϊν προβλθμάτων.   

Με τθ χριςθ κατάλλθλου λογιςμικοφ και με τθ βοικεια του 
εκπαιδευτικοφ τα παιδιά «παίηουν» δθμιουργϊντασ και 
βρίςκοντασ λφςεισ ςε προβλθματικζσ καταςτάςεισ (παίηουν 
με τουσ ιχουσ και τισ οπτικζσ τουσ αναπαραςτάςεισ, 
βοθκοφν τα ηωάκια να κρυφτοφν ςτισ φωλιζσ τουσ κ.ά.) 
(Γλϊςςα, Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ, Εικαςτικά, Μουςικι).    

να γνωρίηουν τθ ςωςτι χριςθ του υπολογιςτι 
για τθ δικι τουσ αςφάλεια και προφφλαξθ 
αλλά και για τθν προςταςία τθσ ςυςκευισ.  

Τα παιδιά μακαίνουν ποια είναι θ ςωςτι κζςθ μπροςτά 
ςτον υπολογιςτι (π.χ. να μθν αγγίηουν τα καλϊδια να μθν 
πατοφν με δφναμθ τα πλικτρα, να μθν  ανοιγοκλείνουν τισ 
ςυςκευζσ χωρίσ λόγο  κ.ά).   

να γνωρίηουν τθ ςωςτι κζςθ του ςϊματόσ 
τουσ μπροςτά ςτον υπολογιςτι (πϊσ πρζπει να 
κάκονται, πϊσ να ςτθρίηουν τα χζρια τουσ 
κ.λπ.)  

Τα παιδιά μακαίνουν να  παίρνουν τθ ςωςτι κζςθ μπροςτά 
ςτον υπολογιςτι ( το ςτζρνο τουσ ςε ευκεία με το Θ του 
πλθκτρολογίου κ.ά.) για να χρθςιμοποιιςουν το ποντίκι και 
το πλθκτρολόγιο.  

να ςυνεργάηονται ςε ομάδεσ για τθν 
παραγωγι κάποιου ζργου και να ςζβονται τισ 
απόψεισ και τθν εργαςία των άλλων.   

Μζςα από όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ γίνεται προςπάκεια τα 
παιδιά να μάκουν να ςυνεργάηονται (Γλϊςςα, Εικαςτικά, 
Μουςικι, Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ, ∆ραματικι Τζχνθ).  

 

1.1.3 Οι προτάςεισ τθσ Εκνικισ Ζνωςθσ για τθν Εκπαίδευςθ των Μικρϊν Παιδιϊν - 
NAEYC (ΘΠΑ) 

Θ Αμερικάνικθ Εκνικι Ζνωςθ για τθν Εκπαίδευςθ των Μικρϊν Ραιδιϊν «National 
Association for the Education of Young Children» (NAEYC, http://www.naeyc.org/), 
είναι ζνασ γνωςτόσ οργανιςμόσ που διεξάγει ζρευνεσ και διατυπϊνει κζςεισ ςχετικά 
με τθν εκπαίδευςθ παιδιϊν προςχολικισ θλικίασ. Θ Ζνωςθ αυτι ακολουκεί κατά 
κφριο λόγο τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ των εποικοδομιςτικϊν κεωριϊν που 
υποςτθρίηουν ότι τα παιδιά οικοδομοφν τθ γνϊςθ μζςω τθσ αλλθλεπίδραςισ τουσ 
με τα διάφορα υλικά και με τουσ ανκρϊπουσ που τα περιβάλλουν. Στο πλαίςιο 
αυτό, και ςε αντίκεςθ με τισ διάφορεσ κριτικζσ που υποςτθρίηουν ότι οι 
υπολογιςτζσ δεν ζχουν υλικι υπόςταςθ για τα παιδιά, και ςυνεπϊσ κζςθ ςτθν 
προςχολικι εκπαίδευςθ, θ NAEYC κεωρεί ότι ςτα διάφορα υλικά και μζςα που τα 
παιδιά πρζπει να μεταχειρίηονται ςτθ προςπάκεια οικοδόμθςθσ των γνϊςεϊν τουσ 
ζχουν κζςθ και οι υπολογιςτζσ (NAEYC 1996, NAEYC 2000). Ακόμα και παιδιά 
προςχολικισ θλικίασ μποροφν να δουλζψουν με υπολογιςτζσ με τθν προχπόκεςθ 
ότι τα λογιςμικά που χρθςιμοποιοφνται επιλζγονται από τουσ εκπαιδευτικοφσ 
ςφμφωνα με κριτιρια καταλλθλότθτασ από αναπτυξιακι (θλικιακι), ατομικι και 
πολιτιςμικι ςκοπιά. Οι κζςεισ τθσ NAEYC για τθ χριςθ των ΤΡΕ ςτθν προςχολικι 
εκπαίδευςθ ςυνοψίηονται ςε ζξι βαςικοφσ άξονεσ που παρουςιάηονται και 
αναλφονται ςτθ ςυνζχεια: 

1. Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ προςχολικισ εκπαίδευςθσ είναι πρωταρχικόσ και 
ιδιαίτερα κρίςιμοσ για τθν επιλογι τθσ κατάλλθλθσ τεχνολογίασ ςτισ διαδικαςίεσ τθσ 
μάκθςθσ. Οι εκπαιδευτικοί πρζπει να εφαρμόηουν αναπτυξιακά κατάλλθλεσ 
πρακτικζσ όταν επιλζγουν τθν ζνταξθ των ΤΡΕ ςτθν εκπαιδευτικι τουσ πράξθ. Κάκε 
τεχνολογικό εργαλείο που χρθςιμοποιείται ςτισ διαδικαςίεσ τθσ μάκθςθσ οφείλει να 
είναι κατάλλθλο για τθν θλικία και τισ εμπειρίεσ των παιδιϊν. Στο πλαίςιο αυτό 
φαίνεται ότι τα λογιςμικά «κλειςτοφ τφπου» (αυτά δθλαδι που προτείνουν 
προκαταςκευαςμζνεσ δραςτθριότθτεσ) ςυμβάλλουν πολφ λίγο ςτθν ανάπτυξθ και 
τθν κατανόθςθ των εννοιϊν.  

http://www.naeyc.org/
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2. Θ κατάλλθλθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ μπορεί να επεκτείνει τισ γνωςτικζσ και τισ 
κοινωνικζσ δεξιότθτεσ των παιδιϊν και να τα βοθκιςει να αναπτφξουν καλζσ 
ςχζςεισ μεταξφ τουσ. Τα αναπτυξιακά κατάλλθλα λογιςμικά εμπλζκουν τα παιδιά ςε 
διάλογο και δθμιουργικό παιγνίδι ενϊ παράλλθλα τα βοθκοφν να αναπτφξουν 
δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλιματοσ.  

3. Θ (αναπτυξιακά κατάλλθλθ) τεχνολογία πρζπει να ενςωματϊνεται ςτο ςφνθκεσ 
μακθςιακό περιβάλλον – ςτο πλαίςιο των κακθμερινϊν εκπαιδευτικϊν 
δραςτθριοτιτων - και να χρθςιμοποιείται ωσ μια από τισ πολλζσ δυνατζσ επιλογζσ 
για τθν υποςτιριξθ τθσ μάκθςθσ των παιδιϊν. Οι υπολογιςτζσ δεν πρζπει να 
υποκαταςτιςουν ι να διαταράξουν τισ υπάρχουςεσ δραςτθριότθτεσ του 
προγράμματοσ ςπουδϊν. Για να καταςτεί αυτό εφικτό πρζπει ο υπολογιςτισ να 
βρίςκεται ςτθν τάξθ και να μθν χρθςιμοποιείται ξεχωριςτό εργαςτιριο 
υπολογιςτϊν. Επίςθσ, οι εκπαιδευτικοί πρζπει να επιλζγουν λογιςμικό το οποίο 
εμπλουτίηει περαιτζρω το αναλυτικό πρόγραμμα και γεφυρϊνει το χάςμα ανάμεςα 
ςτα επιμζρουσ γνωςτικά αντικείμενα μζςω διακεματικοφ χαρακτιρα 
δραςτθριοτιτων.  

4. Οι εκπαιδευτικοί τθσ προςχολικισ εκπαίδευςθσ οφείλουν να προωκοφν ίςεσ 
ευκαιρίεσ πρόςβαςθσ ςτθν τεχνολογία για όλα τα παιδιά και τισ οικογζνειζσ τουσ. Οι 
ζρευνεσ δείχνουν ότι τα κορίτςια χρθςιμοποιοφν λιγότερο τουσ υπολογιςτζσ από τα 
αγόρια τόςο μζςα όςο και ζξω από το ςχολείο. Το ίδιο ιςχφει και για τα παιδιά που 
προζρχονται από εκνικζσ μειονότθτεσ. Επίςθσ, τα παιδιά με ειδικζσ ανάγκεσ πρζπει 
να ζχουν αυξθμζνθ πρόςβαςθ όταν αυτό τουσ είναι χριςιμο και επιβοθκθτικό.  

5. Θ τεχνολογία ζχει ιςχυρι επιρροι πάνω ςτθ μάκθςθ των παιδιϊν κακϊσ και ςτθ 
διαμόρφωςθ κοινωνικϊν δεξιοτιτων και ςτάςεων. Για το λόγο αυτό είναι 
απαραίτθτο να μθν προωκεί κοινωνικά ςτερεότυπα ι τθ χριςθ βίασ για τθν επίλυςθ 
προβλθμάτων. Επιπρόςκετα, τα εκπαιδευτικά λογιςμικά πρζπει να αντανακλοφν τθ 
διαφορετικότθτα των γλωςςϊν, τθσ κουλτοφρασ και τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ 
κάκε εκνότθτασ.  

6. Οι εκπαιδευτικοί ςε ςυνεργαςία με τουσ γονείσ πρζπει να ςυνθγοροφν ςτθν 
ανάπτυξθ κατάλλθλων εκπαιδευτικϊν εφαρμογϊν με υπολογιςτζσ για όλα τα 
παιδιά.   

Τζλοσ, θ κατάλλθλθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ ζχει επίςθσ πολλαπλζσ επιπτϊςεισ ςτθν 
επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν τθσ προςχολικισ αγωγισ.  

1.1.4 Οι προτάςεισ τθσ Διεκνοφσ ζνωςθσ για τθν Σεχνολογία ςτθν Εκπαίδευςθ - 
ISTE (ΘΠΑ) 

Θ ISTE (International Society for Technology in Education) είναι ζνασ διεκνισ 
οργανιςμόσ με ζδρα τισ ΘΡΑ που αςχολείται με ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ 
(www.iste.org). Στο πλαίςιο αυτό αναπτφςςει προτάςεισ για τθν εφαρμογι των ΤΡΕ 
ςτισ επιμζρουσ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ τόςο ωσ γνωςτικό αντικείμενο όςο και ωσ 
εργαλείο διδαςκαλίασ και μάκθςθσ. Σφμφωνα με το πνεφμα που οργανϊνονται οι 

http://www.iste.org/
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εκπαιδευτικοί ςτόχοι ςτισ ΘΡΑ, ο οργανιςμόσ αυτόσ εκδίδει ςτα τακτά χρονικά 
διαςτιματα τα λεγόμενα Εκνικά Εκπαιδευτικά Ρρότυπα για τθν Τεχνολογία (NTES – 
National Educational Technology Standards, www.cnets.iste.org). Τα πρότυπα αυτά 
οργανϊνονται ςε ζξι βαςικοφσ άξονεσ: βαςικζσ λειτουργίεσ και ζννοιεσ, κοινωνικζσ, 
θκικζσ και ανκρωπιςτικζσ προεκτάςεισ, εργαλεία παραγωγικότθτασ με τεχνολογίεσ, 
εργαλεία επικοινωνίασ με τεχνολογίεσ, εργαλεία ζρευνασ με τεχνολογίεσ, εργαλεία 
επίλυςθσ προβλιματοσ και λιψθσ απόφαςθσ με τεχνολογίεσ.  

Ειδικότερα, για τθν προςχολικι και τθν πρϊτθ ςχολικι θλικία (3-8 ετϊν) οι 
ικανότθτεσ που πρζπει να επιδεικνφουν οι μακθτζσ αφοροφν: 1) χριςθ ςυςκευϊν 
ειςόδου και εξόδου, 2) χριςθ ποικιλίασ μζςων και τεχνολογιϊν για κατευκυνόμενεσ 
και αυτόνομεσ δραςτθριότθτεσ, 3) επικοινωνία με χριςθ αναπτυξιακά κατάλλθλθσ 
τεχνολογίασ, 4) χριςθ αναπτυξιακά κατάλλθλων πολυμεςικϊν πόρων για τθν 
υποςτιριξθ τθσ μάκθςθσ, 5) ςυνεργατικι εργαςία με ςυμμακθτζσ, μζλθ τθσ 
οικογζνειασ και άλλα άτομα κατά τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ, 6) επίδειξθ κετικϊν 
κοινωνικϊν και θκικϊν ςυμπεριφορϊν κατά τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ, 7) υπεφκυνθ 
πρακτικι χριςθ ςυςτθμάτων και λογιςμικοφ, 8) δθμιουργία αναπτυξιακά 
κατάλλθλων πολυμεςικϊν παραγωγϊν με τθν υποςτιριξθ εκπαιδευτικϊν, 
οικογζνειασ και ςυμμακθτϊν, 9) χριςθ τεχνολογικϊν πόρων για επίλυςθ 
προβλθμάτων, επικοινωνία, και περιγραφι ιδεϊν, ςκζψεων και ιςτοριϊν, 10) 
ςυλλογι πλθροφοριϊν και επικοινωνία με άλλουσ με χριςθ του διαδικτφου.     

Θ επίτευξθ των παραπάνω αξόνων και ςτόχων κεωρείται εφικτι μζςα ςε ζνα 
πιαηετικό πλαίςιο (εποικοδομιςμόσ) που κάνει κάποιεσ όμωσ αναφορζσ και ςτισ 
απόψεισ τθσ κοινωνικοπολιτιςμικισ μάκθςθσ (κοινωνικόσ εποικοδομιςμόσ). Ειδικι 
αναφορά γίνεται ςτθ μζκοδο project, ςτθ διακεματικι προςζγγιςθ και ςτθ μάκθςθ 
μζςω επίλυςθσ προβλθμάτων, όπωσ αναπτφςςεται από τθν παιδαγωγικι 
προςζγγιςθ τθσ Reggio Emilia (θ προςζγγιςθ αυτι αναπτφχκθκε ςτθν ομϊνυμθ πόλθ 
τθσ Λταλίασ, και αφορά ειδικά τθν προςχολικι εκπαίδευςθ).  

1.1.5 Οι κζςεισ του υνδζςμου για τθν Εκπαιδευτικι Σεχνολογία - NETC (ΘΠΑ) 

ΤΟ NECT (Northwest Educational Technology Consortium) είναι ζνασ οργανιςμόσ 
που αςχολείται με τθ κζςθ τθσ Τεχνολογίασ (και ειδικότερα των Τεχνολογιϊν τθσ 
Ρλθροφορίασ και των Επικοινωνιϊν) ςτθν εκπαίδευςθ των μικρϊν παιδιϊν δίνοντασ 
ζμφαςθ ςτθ ςφνδεςθ των εφαρμογϊν τθσ τεχνολογίασ με τουσ τρόπουσ μζςω των 
οποίων τα παιδιά αυτά μακαίνουν (http://www.netc.org/earlyconnections). Θ 
προβλθματικι που αναπτφςςεται από τον οργανιςμό αυτό εντάςςεται ςτο 
πιαηετικό πλαίςιο ζχοντασ όμωσ και κάποιεσ αναφορζσ ςτισ απόψεισ τθσ 
κοινωνικοπολιτιςμικισ προςζγγιςθσ για τθ μάκθςθ.  

Σφμφωνα με τον προβλθματικι αυτι, δφο είναι τα πρωταρχικά ερωτιματα που 
τίκενται όταν τα παιδιά καταπιάνονται με κάτι καινοφργιο, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
και τθσ τεχνολογίασ: πρόκειται για μια δραςτθριότθτα αναπτυξιακά κατάλλθλθ 
(ςχετίηεται δθλαδι με το πϊσ το παιδί αναπτφςςεται και μακαίνει) και ςυναφισ με 
το τρζχον αναπτυξιακό ςτάδιο του παιδιοφ; Είναι ωφζλιμθ για το παιδί 
δραςτθριότθτα ι αντικακιςτά κάποια άλλθ περιςςότερο χριςιμθ μακθςιακά; Για το 
λόγο αυτό, οι οδθγίεσ που προςφζρονται από τον εν λόγω οργανιςμό οργανϊνονται 

http://www.cnets.iste.org/
http://www.netc.org/earlyconnections
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ςε τζςςερα μεγάλα αναπτυξιακά ςτάδια (βαςιςμζνα ςε προςχολικζσ και ςχολικζσ 
βακμίδεσ) ςε ςυνάρτθςθ με επτά διαφορετικοφσ άξονεσ μελζτθσ. Ραράλλθλα, 
προτείνονται και οδθγίεσ που αφοροφν δραςτθριότθτεσ που μποροφν να 
αναπτυχκοφν με τθν τεχνολογία εκτόσ ςχολικοφ προγράμματοσ ςε όλα τα 
αναπτυξιακά ςτάδια.  

Τα τζςςερα αναπτυξιακά ςτάδια (που αντιςτοιχοφν ςε άτυπεσ ι και τυπικζσ 
μονάδεσ εκπαίδευςθσ) είναι: παιδικοί ςτακμοί, προνιπιο, νθπιαγωγείο, πρϊτεσ 
τάξεισ δθμοτικοφ. Οι άξονεσ γφρω από τουσ οποίουσ μελετάται θ χριςθ τθσ 
τεχνολογίασ ςε κάκε αναπτυξιακό ςτάδιο είναι: Μάκθςθ και Τεχνολογία (ςυνδζει 
τθν τεχνολογία με τισ μακθςιακζσ ανάγκεσ του παιδιοφ ςε αυτό το ςτάδιο), 
Τεχνολογία και Αναλυτικό Ρρόγραμμα (ςυςχετίηει αποτελεςματικζσ χριςεισ τθσ 
τεχνολογίασ με το πρόγραμμα ςπουδϊν), Διαρρφκμιςθ τθσ Τάξθσ (προςδιορίηει τθν 
επιτυχι τοποκζτθςθ των υπολογιςτϊν και των άλλων τεχνολογιϊν ςτθν τάξθ), 
Επιλογι Λογιςμικοφ (παρζχει οδθγίεσ για το πϊσ να επιλεγεί και να αξιολογθκεί 
λογιςμικό), Υγεία και Αςφάλεια (προςφζρει οδθγίεσ για τθν εργονομικι φυςικι 
χριςθ των ςυςκευϊν και τθν αςφαλι χριςθ του Διαδικτφου), Υλικό (περιζχει 
πλθροφορίεσ για πολλαπλοφσ τφπουσ τεχνολογιϊν που μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν από τα παιδιά), Ρθγζσ (προςφζρουν ςυνδζςεισ για χριςιμεσ 
πθγζσ πλθροφοριϊν και ζρευνασ για τισ ΤΡΕ ςτθν προςχολικι εκπαίδευςθ).  

Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι ο οργανιςμόσ δεν προτείνει χριςθ υπολογιςτϊν από 
παιδιά που είναι μικρότερα των τριϊν ετϊν (αντίςτοιχεσ κζςεισ ζχουν και όλοι οι 
άλλοι οργανιςμοί) αφοφ οι υπολογιςτζσ δεν προςφζρουν εμπειρίεσ με 
τριςδιάςτατα αντικείμενα οφτε ςυνιςτοφν μακθςιακό περιβάλλον που να 
προςιδιάηει του πραγματικοφ κόςμου όπωσ τουλάχιςτον τον αντιλαμβάνονται τα 
παιδιά πριν τα τρία τουσ χρόνια. Επιπρόςκετα, ςε αυτό το ςτάδιο τα παιδιά πολφ 
δφςκολα αντιλαμβάνονται ποιοσ ελζγχει τον υπολογιςτι και από ποφ προζρχονται 
οι δράςεισ που λαμβάνουν χϊρα ςτθν οκόνθ. Θ πρϊτθ επαφι με τισ υπολογιςτικζσ 
τεχνολογίεσ ςυςτινεται για θλικίεσ μεγαλφτερεσ των τριϊν ετϊν με τθν κακοδιγθςθ 
και τθν επίβλεψθ ενιλικα ι μεγαλφτερου παιδιοφ. 

 

1.2. Σο εκπαιδευτικό ςενάριο με ΣΠΕ 

1.2.1. Θ ζννοια του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου 

Τα εκπαιδευτικά ςενάρια που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν επιμόρφωςθ είναι 
ςυνικωσ εγγενζσ ςυςτατικό του εκπαιδευτικοφ πακζτου που ςυνοδεφει ζνα 
υπολογιςτικό περιβάλλον και ςυνικωσ ζχουν αναπτυχκεί από τθν ομάδα 
ανάπτυξθσ του εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ. Επιπρόςκετα, πολλά υπολογιςτικά 
περιβάλλοντα που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ 
(όπωσ επεξεργαςτζσ κειμζνου, λογιςμικά διαδικτφου, κλπ.) δεν διακζτουν ζτοιμα 
ςενάρια, γεγονόσ που κακιςτά αναγκαία τθν ικανότθτα του εκπαιδευτικοφ να 
δθμιουργεί κατάλλθλεσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, θ 
φπαρξθ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων ι τουλάχιςτον διδακτικϊν δραςτθριοτιτων είναι 
απαραίτθτθ. Δεδομζνθσ τθσ ςυνκετότθτασ τθσ εκπαιδευτικισ πράξθσ αλλά και των 
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ιδιαίτερων αναγκϊν τθσ κάκε τάξθσ, είναι ςυχνά αναγκαίο να μπορεί θ 
εκπαιδευτικόσ να προςαρμόηει ι και να δθμιουργεί τα δικά τθσ εκπαιδευτικά 
ςενάρια. Στο πλαίςιο αυτό, θ ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ εκ μζρουσ τθσ εκπαιδευτικοφ 
να προςαρμόηει υπάρχοντα ι να δθμιουργεί νζα εκπαιδευτικά ςενάρια και 
δραςτθριότθτεσ με ΤΡΕ ϊςτε να καλφπτει τισ πραγματικζσ διδακτικζσ τθσ ανάγκεσ 
ςυνιςτά κομβικό ςθμείο τθσ επιμόρφωςθσ.      

Ζνα εκπαιδευτικό ςενάριο μπορεί να είναι τμιμα του υποςτθρικτικοφ υλικοφ τθσ 
εκπαιδευτικοφ (ςτο οποίο ςυνικωσ περιγράφεται θ ιδζα του ςεναρίου, ο ςκοπόσ, οι 
ςτόχοι του, κλπ.) και του ζντυπου ι άλλου υλικοφ για το μακθτι (ςτο οποίο 
ςυμπεριλαμβάνεται θ διδακτικι δραςτθριότθτα που ζχει ςυνικωσ τθ μορφι 
«φφλλου δραςτθριότθτασ» ι εργαςίασ2). Πλο και πιο ςυχνά όμωσ, κυρίωσ για 
ανοικτοφ τφπου υπολογιςτικά περιβάλλοντα, είναι δυνατόν να δθμιουργθκοφν από 
τουσ ίδιουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ νζα εκπαιδευτικά ςενάρια και διδακτικζσ 
δραςτθριότθτεσ. Στο πλαίςιο τθσ επιμόρφωςθσ, μάλιςτα, θ ικανότθτα αυτι ςυνιςτά 
βαςικι δραςτθριότθτα για τουσ εκπαιδευτικοφσ, οι οποίοι πρζπει να καταςτοφν 
ικανοί ςτο πϊσ να δθμιουργοφν νζα ςενάρια και διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ με 
διάφορεσ κατθγορίεσ λογιςμικοφ. Είναι αυτονόθτο ότι θ ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ 
αυτισ είναι ςυνυφαςμζνθ - και ςυχνά αναπτφςςεται - με τθν προςαρμογι 
υπαρχόντων ςεναρίων και διδακτικϊν δραςτθριοτιτων, τα οποία είναι πλζον 
διακζςιμα ςτισ ψθφιακζσ βιβλιοκικεσ, ςτισ δικζσ τουσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και 
ςτισ ανάγκεσ των μακθτϊν τουσ. 

Ζνα Εκπαιδευτικό ι Διδακτικό ενάριο3 με Τεχνολογίεσ τθσ Ρλθροφορίασ και των 
Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) περιγράφει το ςφνολο των διδακτικϊν δραςτθριοτιτων και των 
χρθςιμοποιοφμενων εργαλείων (ςυμβολικϊν, όπωσ ςχιματα ι λογιςμικά και 
φυςικϊν, όπωσ ειδικζσ καταςκευζσ) που ςυνιςτοφν το ςθμείο εκκίνθςθσ κακϊσ και 
το γενικότερο πλαίςιο μζςα ςτο οποίο λαμβάνουν χϊρα δραςτθριότθτεσ 
διδαςκαλίασ και μάκθςθσ. Στο πλαίςιο τθσ επιμόρφωςθσ ζνα εκπαιδευτικό ςενάριο 
κάνει χριςθ των ΤΡΕ και ειδικότερα εκπαιδευτικϊν περιβαλλόντων μάκθςθσ με 
υπολογιςτζσ. Το εκπαιδευτικό ςενάριο ςυνεπϊσ αφορά εκπαιδευτικοφσ και 
μακθτζσ, κάνει χριςθ κατάλλθλων διδακτικϊν ςτρατθγικϊν και αποςκοπεί ςτθν 
επίτευξθ ενόσ μακθςιακοφ αποτελζςματοσ μζςω τθσ χριςθσ κατάλλθλου 

                                           

2
 Στθν προςχολικι εκπαίδευςθ δεν γίνεται ςυνικωσ χριςθ φφλλων εργαςίασ, με τθν τυπικι ζννοια 

του όρου. Στθ ςυνζχεια, κα χρθςιμοποιείται ο όροσ «φφλλο εργαςίασ» με τθν ακόλουκθ ζννοια: ζνα 

φφλλο εργαςίασ περιλαμβάνει όλα τα απαραίτθτα υλικά και τισ γραπτζσ ι προφορικζσ οδθγίεσ που 

παρζχει θ εκπαιδευτικόσ ςτουσ μακθτζσ τθσ ϊςτε να πραγματοποιιςουν μια μακθςιακι 

δραςτθριότθτα. Αναφζρεται, ςυνεπϊσ, ςτο «υποςτθρικτικό διδακτικό υλικό» που παρζχεται ςτουσ 

μακθτζσ.    

3
 ςενάριο το *senário+ Ο40: 1. θ γραπτι μορφι ενόσ κινθματογραφικοφ ι τθλεοπτικοφ ζργου, που 

εκτόσ από τθν υπόκεςθ και τουσ διαλόγουσ περιζχει και όλεσ τισ οδθγίεσ για τουσ τεχνικοφσ και για 
τουσ θκοποιοφσ. 2. (μτφ.) διαδικαςία που εξελίςςεται ςφμφωνα με ζνα προκακοριςμζνο ςχζδιο: 
Κυκλοφοροφν διάφορα ςενάρια ςχετικά με τον προςεχι κυβερνθτικό αναςχθματιςμό. (www.greek-
language.gr/).   

 

javascript:rIU('dl',%20'�40',%20true)
http://www.greek-language.gr/
http://www.greek-language.gr/
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υπολογιςτικοφ περιβάλλοντοσ (εκπαιδευτικό λογιςμικό ι και υλικό). Συνικωσ, το 
ςενάριο αποςκοπεί ςτθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ μιασ ι περιςςοτζρων βαςικϊν 
εννοιϊν ενόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου μζςα από το υφιςτάμενο πρόγραμμα 
ςπουδϊν. Επιπρόςκετα, το ςενάριο μπορεί να προςεγγίηει διακεματικά ι 
διεπιςτθμονικά ζννοιεσ από διάφορα γνωςτικά αντικείμενα, ενϊ μπορεί επίςθσ να 
αφορά μάκθςθ εννοιϊν εκτόσ αναλυτικοφ προγράμματοσ.   

Το εκπαιδευτικό ςενάριο περιζχει οδθγίεσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ, το κεωρθτικό 
πλαίςιο μζςα ςτο οποίο εντάςςεται θ προβλθματικι του, τα απαιτοφμενα υλικά 
υλοποίθςισ του, «φφλλα» δραςτθριοτιτων για τουσ μακθτζσ και ενδεχομζνωσ άλλο 
υλικό (καταςκευζσ, ζντυπο υλικό, αρχεία λογιςμικϊν, κλπ.). Ζνα εκπαιδευτικό 
ςενάριο υλοποιείται ςυνεπϊσ από μια ςειρά διδακτικϊν δραςτθριοτιτων. Το 
ςενάριο, με άλλα λόγια, είναι μια πλιρθσ διδακτικι παρζμβαςθ με ςκοπό, ςτόχουσ, 
προβλθματικι, διαδικαςία εφαρμογισ μζςω κατάλλθλων δραςτθριοτιτων και 
διδακτικϊν ςτρατθγικϊν, διαδικαςία αξιολόγθςθσ, κλπ.  

Οι βαςικζσ προδιαγραφζσ ποιότθτασ ενόσ εκπαιδευτικοφ ςεναρίου ςφμφωνα με τισ 
ςφγχρονεσ κεωριςεισ για τθ γνϊςθ και τθ μάκθςθ ακολουκοφν πζντε μεγάλουσ 
άξονεσ:  

α) τθν προβλθματικι του ςεναρίου,  

β) το περιεχόμενο και τθ μορφι του ςεναρίου,  

γ) τθν ακολουκοφμενθ διδακτικι μεκοδολογία,  

δ) τισ ακολουκοφμενεσ διδακτικζσ ςτρατθγικζσ και  

ε) τθν αξιοποίθςθ των ΤΡΕ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία.    

Α) Σε ότι αφορά ςτθν προβλθματικι των εκπαιδευτικϊν ςεναρίων ςφμφωνα με τισ 
ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ κεωρίεσ (όπωσ είναι οι εποικοδομιςτικζσ και οι 
κοινωνικοπολιτιςμικζσ προςεγγίςεισ), κα πρζπει κατά περίπτωςθ:  

• να αναδεικνφουν το δυνατό εφροσ και τθ μεγάλθ ποικιλία των μζςων και των 
υπθρεςιϊν που προςφζρουν οι ΤΡΕ ςτθν Εκπαίδευςθ και ειδικότερα τθν 
προςτικζμενθ αξία που ζχει θ ψθφιακι τεχνολογία ςτθν εκπαιδευτικι 
διαδικαςία, 

• να αναδεικνφουν τα κριτιρια επιλογισ ποιοτικά κατάλλθλων εκπαιδευτικϊν 
λογιςμικϊν ι τουλάχιςτον αποφυγισ αναποτελεςματικϊν εκπαιδευτικϊν 
λογιςμικϊν εςτιάηοντασ ςτθν προςτικζμενθ αξία των πρϊτων, 

• να προωκοφν τθ διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ εννοιϊν και μεκόδων με τθν 
υποςτιριξθ που παρζχουν οι ΤΡΕ, γεγονόσ που είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό ςτθν 
προςχολικι και τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ, 

• να αναδεικνφουν τθ ςπουδαιότθτα και τθ δυναμικι των κοινοτιτων μάκθςθσ 
που μποροφν να δθμιουργθκοφν με τθν αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων του 
Διαδικτφου και ιδιαίτερα των εφαρμογϊν και των υπθρεςιϊν Web 2.0 ςτο 
πλαίςιο τθσ κεμελίωςθσ του ςχολείου τθσ Κοινωνίασ τθσ Γνϊςθσ. 
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Β) Σε ότι αφορά ςτο περιεχόμενο και τθ μορφι των εκπαιδευτικϊν ςεναρίων, κα 
πρζπει κατά περίπτωςθ:  

 να εξειδικεφουν ςε αντικείμενα (π.χ. φυςικζσ επιςτιμεσ, μακθματικά, γλϊςςα, 
κλπ.) και επιμζρουσ τμιματα του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ όπου οι ΤΡΕ 
μποροφν να παίξουν ρόλο γνωςτικοφ εργαλείου,  

 να υποςτθρίηουν διερευνθτικοφ και ανακαλυπτικοφ τφπου μακθςιακζσ 
καταςτάςεισ (ςε όλα τα γνωςτικά αντικείμενα),  

 να ευνοοφν δραςτθριότθτεσ επίλυςθσ προβλιματοσ, λιψθσ απόφαςθσ και 
ανάπτυξθσ τθσ κριτικισ ςκζψθσ (ςε όλα τα γνωςτικά αντικείμενα), 

 να υποςτθρίηουν δραςτθριότθτεσ ςυμβολικισ ζκφραςθσ, επικοινωνίασ και 
αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν (ςε όποια αντικείμενα αυτό είναι απαραίτθτο, όπωσ 
γλϊςςα, γραπτι ζκφραςθ, κλπ.). 

Γ) Σε ότι αφορά ςτθν ακολουκοφμενθ διδακτικι μεκοδολογία, τα εκπαιδευτικά 
ςενάρια κα πρζπει να προωκοφν, να ενιςχφουν και να ενκαρρφνουν: 

 τθν ανάπτυξθ κατάλλθλων γνϊςεων και δεξιοτιτων των εκπαιδευτικϊν ϊςτε να 
είναι ςε κζςθ να διαχειριςτοφν επιτυχϊσ εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ (δεδομζνων 
των αλλαγϊν που επιφζρει θ χριςθ των ΤΡΕ ςτθν τριμελι ςχζςθ μακθτι – 
εκπαιδευτικοφ - γνϊςθσ)  

 τθ διαμόρφωςθ κριτικισ ςτάςθσ των εκπαιδευτικϊν απζναντι ςτθ διδακτικι 
χριςθ των ΤΡΕ (αφοφ όλα τα υπολογιςτικά περιβάλλοντα δεν είναι ιςοδφναμα 
από διδακτικι και μακθςιακι άποψθ) 

 τον προβλθματιςμό για το μεταςχθματιςμό του ρόλου των κφριων ςυντελεςτϊν 
μιασ μακθςιακισ διαδικαςίασ (μακθτισ, εκπαιδευτικόσ, γνϊςθ, υπολογιςτικό 
περιβάλλον) και τισ μεταβολζσ ςτο ζργο των εκπαιδευτικϊν, όπωσ για 
παράδειγμα το πϊσ διαμεςολαβείται θ γνϊςθ ι το πϊσ πρζπει να αξιολογείται 
το μακθςιακό αποτζλεςμα όταν χρθςιμοποιοφνται οι ΤΡΕ. 

Δ) Σε ότι αφορά ςτισ ακολουκοφμενεσ διδακτικζσ ςτρατθγικζσ, τα εκπαιδευτικά 
ςενάρια όχι απλϊσ πρζπει να διευκολφνουν τθ χριςθ των ΤΡΕ ςτθ διδακτικι και τθ 
μακθςιακι διαδικαςία, αλλά πρζπει επίςθσ να ευνοοφν και να προωκοφν νζεσ, 
εναλλακτικζσ μορφζσ διδαςκαλίασ που είναι περιςςότερο ςυμβατζσ με τισ 
ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ και διδακτικζσ κεωρίεσ και με τθ χριςθ των ΤΡΕ. Ριο 
ςυγκεκριμζνα πρζπει να υποςτθρίηουν και να προωκοφν τθ μετάβαςθ: 

 από τθ μετωπικι διδαςκαλία, ςτθ διδαςκαλία με ομάδεσ και τθ ςυνεργατικι 
μάκθςθ, 

 από τθ δαςκαλοκεντρικι διδαςκαλία όπου οι ΤΡΕ χρθςιμοποιοφνται ωσ 
εποπτικό μζςο, ςτθ μακθτοκεντρικι διδαςκαλία κατά τθν οποία οι ΤΡΕ 
χρθςιμοποιοφνται ωσ γνωςτικό εργαλείο, 

 από τθ διάλεξθ ωσ διδακτικι μζκοδο ςτθ διερευνθτικι και τθν ανακαλυπτικι 
μζκοδο, 

 από τθν πακθτικι, ςε μια κινθτοποιθμζνθ ςχολικι τάξθ μζςα από τθν 
ενεργθτικι ςυμμετοχι, τθν επικοινωνία μεταξφ μακθτϊν και τισ αυκεντικζσ 
δραςτθριότθτεσ,  

 από μεκόδουσ αξιολόγθςθσ του μακθτι που βαςίηονται ςτο αποτζλεςμα μιασ 
και μόνθσ τελικισ δοκιμαςίασ ςε μεκόδουσ που βαςίηονται ςε διαδικαςίεσ και 
παραγόμενα προϊόντα και όχι μόνο,  

 από ζνα ςφςτθμα μάκθςθσ ςτο οποίο όλοι μακαίνουν τα ίδια πράγματα, ςε ζνα 
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ςφςτθμα όπου ενδεχομζνωσ ο κακζνασ μακαίνει διαφορετικά πράγματα,  

 από τουσ γνωςτοφσ τρόπουσ επικοινωνίασ (κυρίωσ προφορικισ ι γραπτισ) ςε 
τρόπουσ επικοινωνίασ που ενςωματϊνουν πολλαπλζσ αναπαραςτάςεισ, εικόνεσ, 
κείμενα, ςφμβολα, χάρτεσ πολλαπλϊν, ςυνδεδεμζνων και ταυτόχρονων 
αναπαραςτάςεων κ.ά. 

Ε) Σε ότι αφορά ςτθ χριςθ των ΤΡΕ, είναι προφανζσ ότι ζνα εκπαιδευτικό ςενάριο 
που αξιοποιεί τισ ΣΠΕ μπορεί να ευνοιςει τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων (ςφνολο 
γνϊςεων και δεξιοτιτων) υψθλοφ επιπζδου από τουσ μακθτζσ, όπωσ 

 Λκανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων,  

 Ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ,  

 Λκανότθτα διερεφνθςθσ και αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν ςε ζνα ευρφ φάςμα 
δεδομζνων, 

 Ανάπτυξθ δεξιοτιτων λιψθσ απόφαςθσ,  

 Δυνατότθτα μοντελοποίθςθσ φαινομζνων και καταςτάςεων των πραγματικοφ 
κόςμου,  

 Λκανότθτα ςυνεργαςίασ και από κοινοφ προςζγγιςθσ και επίλυςθσ 
προβλθμάτων, 

 Διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ, 

 Ανάπτυξθ δεξιοτιτων μεταφοράσ γνϊςεων από ζνα πλαίςιο ςε ζνα άλλο.   

Θ ζμφαςθ, με άλλα λόγια, των εκπαιδευτικϊν ςεναρίων δίνεται ςτθν υλοποίθςθ 
διδακτικϊν καταςτάςεων που ευνοοφν τθν ανάπτυξθ από τουσ μακθτζσ γνωςτικϊν 
ικανοτιτων υψθλοφ επιπζδου, που κατά τεκμιριο είναι εγκάρςιεσ ςτο πρόγραμμα 
ςπουδϊν, όπωσ επίλυςθ προβλιματοσ, πειραματικι διαδικαςία, δραςτθριότθτεσ 
διερεφνθςθσ και ανακάλυψθσ, μοντελοποίθςθ, διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ, λιψθ 
απόφαςθσ, κριτικι ςκζψθ, αναςτοχαςμόσ και νζοσ– κριτικόσ γραμματιςμόσ.  
 

1.2.2. Φάςεισ ανάπτυξθσ εκπαιδευτικοφ ςεναρίου 

Ππωσ είδαμε ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα, θ ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων με 
ΤΡΕ ςυνιςτά μια πρωτότυπθ και ιδιαίτερα ςφνκετθ παιδαγωγικι δραςτθριότθτα, θ 
οποία απαιτεί γνϊςεισ που αφοροφν  

α) το προσ διδαςκαλία γνωςτικό αντικείμενο,  

β) τθ διδακτικι του γνωςτικοφ αντικειμζνου,  

γ) τισ παιδαγωγικζσ και τισ ψυχολογικζσ κεωρίεσ για τθ διδαςκαλία και τθ 
μάκθςθ και  

δ) τθ χρθςιμοποιοφμενθ τεχνολογία και ειδικότερα τθν προςτικζμενθ αξία 
που μπορεί να προςδϊςει θ τεχνολογία αυτι ςτθ διδακτικι και τθ 
μακθςιακι διαδικαςία.  

Στο πλαίςιο αυτό, τα ενδεικτικά ςενάρια του β’ μζρουσ του παρόντοσ υλικοφ 
ακολουκοφν τθν ακόλουκθ δομι: 

1. υνοπτικι παρουςίαςθ του εναρίου (τίτλοσ, εκτιμϊμενθ διάρκεια, 
εμπλεκόμενεσ γνωςτικζσ περιοχζσ, τάξεισ, ςυμβατότθτα με το πρόγραμμα 
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ςπουδϊν, οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ, γνωςτικά προαπαιτοφμενα & 
απαιτοφμενθ υλικοτεχνικι υποδομι, διδακτικοί Στόχοι (ωσ προσ το γνωςτικό 
αντικείμενο, ωσ προσ τθ χριςθ των ΤΡΕ, ωσ προσ τθ μακθςιακι διαδικαςία). 

2. Διδακτικι προςζγγιςθ (κεωρθτικι και μεκοδολογικι προςζγγιςθ, διδακτικι 
προςζγγιςθ με τισ ΤΡΕ, θ προβλθματικι του ςεναρίου, διδακτικζσ 
δραςτθριότθτεσ, αξιολόγθςθ και πικανζσ επεκτάςεισ).  

Στθν ενότθτα αυτι προτείνεται ζνα ενδεικτικό μοντζλο ςχεδίαςθσ εκπαιδευτικϊν 
ςεναρίων με ΤΡΕ που μπορεί να εφαρμοςτεί ςτθν προςχολικι και τθν πρωτοβάκμια 
εκπαίδευςθ, το οποίο αναπλαιςιϊνει τθν παραπάνω δομι ανάπτυξθσ ςεναρίων, 
τεκμθριϊνοντασ με μεγαλφτερθ λεπτομζρεια αφενόσ το ςκεπτικό πάνω ςτο οποίο 
πρζπει να βαςίηεται ζνα ςενάριο που κάνει χριςθ των ΤΡΕ (Φάςεισ Α ζωσ Δ και Στ, 
βλζπε παρακάτω) και αφετζρου τον τρόπο με τον οποίο ςχεδιάηονται οι 
δραςτθριότθτεσ ςτθν τάξθ (Φάςθ Ε, βλζπε παρακάτω).  

Το μοντζλο αυτό δεν πρζπει να κεωρθκεί ότι ςυνιςτά μια αποκλειςτικι μζκοδο που 
πρζπει να ακολουκείται κατά γράμμα από τθν εκπαιδευτικό που επιδιϊκει να 
ςχεδιάςει μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ με ψθφιακζσ τεχνολογίεσ. Αποτελεί επί τθσ 
ουςίασ ζνα πλαίςιο μζςα ςτο οποίο κα μποροφςε να κινθκεί θ εκπαιδευτικόσ ϊςτε 
να οργανϊςει τισ διδακτικζσ τθσ παρεμβάςεισ με γνϊμονα τα ευριματα τθσ 
διδακτικισ των επιςτθμϊν και τθν κατάλλθλθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ, δίνοντασ 
ζμφαςθ ςτθν προςτικζμενθ αξία τθσ.  

Είναι προφανζσ ό,τι τουλάχιςτον ςτο πλαίςιο τθσ εποικοδομιςτικισ και τθσ 
κοινωνικοπολιτιςμικισ προςζγγιςθσ για τθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ, δεν υπάρχει 
ζνασ ςυγκεκριμζνοσ αλγόρικμοσ δθμιουργίασ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων. Θ 
ποικιλομορφία τθσ εκπαιδευτικισ πρακτικισ και θ ςυνκετότθτα των διαδικαςιϊν 
διδαςκαλίασ και μάκθςθσ δεν επιτρζπουν ζναν πλιρθ και αναλυτικό διδακτικό 
ςχεδιαςμό ι προγραμματιςμό (δθλαδι ζναν αλγόρικμο με τθ μορφι βθμάτων, 
όπωσ ςυνικωσ προτείνει θ ςυμπεριφοριςτικι προςζγγιςθ), τον οποίο θ 
εκπαιδευτικόσ ακολουκεί κατά γράμμα όταν πραγματοποιεί μια διδακτικι 
παρζμβαςθ. Εντοφτοισ, τα εκπαιδευτικά ςενάρια, ςε γενικζσ γραμμζσ εμφανίηουν 
μία ςτακερι δομι, και ςυνακόλουκα τόςο θ ςχεδίαςθ και θ ανάπτυξι τουσ όςο και 
θ πραγματοποίθςι τουσ ςε ςυνκικεσ τάξθσ μπορεί να ακολουκιςει μια ςειρά από 
διακριτζσ φάςεισ. Οι φάςεισ αυτζσ αποτυπϊνουν διαφορετικά ςτιγμιότυπα τθσ 
προετοιμαςίασ ι τθσ δθμιουργίασ των δραςτθριοτιτων του ςεναρίου. 

Στο προτεινόμενο μοντζλο, θ ανάπτυξθ ενόσ εκπαιδευτικοφ ςεναρίου με ΤΡΕ 
ςυμπεριλαμβάνει τουλάχιςτον τισ ακόλουκεσ – ςε ςτενι ςυνικωσ μεταξφ τουσ 
ςχζςθ και αλλθλεπίδραςθ – επτά (7) φάςεισ (ςχιμα 1).  
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χιμα 1: φάςεισ ανάπτυξθσ εκπαιδευτικοφ ςεναρίου  

Α. Το διδακτικό αντικείμενο του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου (τίτλοσ, τάξθ (προνιπια, 
νιπια), εμπλεκόμενεσ γνωςτικζσ περιοχζσ, γνωςτικά προαπαιτοφμενα, κλπ.)  

Β. Οι αναπαραςτάςεισ των μακθτϊν και οι πικανζσ δυςκολίεσ τθσ ςκζψθσ τουσ 
ςχετικά με το γνωςτικό αντικείμενο 

Γ. Οι διδακτικοί ςτόχοι του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου (ωσ προσ το γνωςτικό 
αντικείμενο, ωσ προσ τθ χριςθ των ΤΡΕ, ωσ προσ τθ μακθςιακι διαδικαςία)  

Δ. Το διδακτικό υλικό του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου και θ απαιτοφμενθ υλικοτεχνικι 
υποδομι 

Ε. Θ οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ ςτθ βάςθ κατάλλθλων δραςτθριοτιτων υλοποίθςθσ 
του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου ςτθν τάξθ (διδακτικζσ προςεγγίςεισ και ςτρατθγικζσ, 
αξιοποίθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των ΤΡΕ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία, φφλλα 
εργαςίασ, κλπ.)  

ΣΤ. Θ αξιολόγθςθ (μακθτι και ςεναρίου) και οι πικανζσ επεκτάςεισ του ςεναρίου  

Η. Παρατθριςεισ και οδθγίεσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ, βιβλιογραφία 

  

Οι προθγοφμενεσ φάςεισ εξαρτϊνται ςε μεγάλο βακμό μεταξφ τουσ και ςυνικωσ 
δεν αναπτφςςονται με γραμμικό τρόπο παρότι υπάρχει μια λογικι ακολουκία ςτθ 
ςειρά υλοποίθςθσ. Για παράδειγμα, ο κακοριςμόσ του διδακτικοφ αντικειμζνου 
προθγείται τθσ διατφπωςθσ των ςτόχων. Το διδακτικό υλικό είναι ςυνυφαςμζνο με 
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τουσ ςτόχουσ αλλά και τισ δραςτθριότθτεσ υλοποίθςθσ του ςεναρίου και ςε μεγάλο 
βακμό αναπτφςςονται παράλλθλα. Θ ανάδειξθ των πρότερων ιδεϊν και των 
αναπαραςτάςεων προδιαγράφει τμιμα των δραςτθριοτιτων υλοποίθςθσ του 
ςεναρίου: πρόκειται για δραςτθριότθτεσ που ςτοχεφουν ενδεχομζνωσ ςτθν 
αναςκευι των πρότερων ιδεϊν και τθν αναδόμθςθ των αναπαραςτάςεων που 
ζχουν οι μακθτζσ ςχετικά με τισ προσ μελζτθ ζννοιεσ.  

Δεδομζνου ότι το εκπαιδευτικό ςενάριο προβλζπει τθ λειτουργικιζνταξθ των ΤΡΕ 
ςτθν υλοποίθςθ και τθν εφαρμογι του, θ ςχεδίαςθ πρζπει να προβλζψει και να 
τεκμθριϊςει τθν χριςθ ενόσ τουλάχιςτον υπολογιςτικοφ περιβάλλοντοσ ςε κάποιεσ 
από τισ φάςεισ (με ζμφαςθ ςε αυτζσ που αφοροφν τθν υλοποίθςθ δραςτθριοτιτων 
μζςα ςτθν τάξθ) που περιγράφονται αναλυτικά ςτθ ςυνζχεια.  

Α. Σο διδακτικό αντικείμενο του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου  

Στθν αρχικι φάςθ κακορίηεται το προσ μελζτθ διδακτικό αντικείμενο, το 
περιεχόμενο δθλαδι του μακιματοσ, προςδιορίηονται τα βαςικά τμιματα του 
ςεναρίου και γίνεται εςτίαςθ ςτα επιμζρουσ ςθμεία του αντικειμζνου τθσ μάκθςθσ. 
Συνεπϊσ, ορίηεται ο τίτλοσ και το κζμα του ςεναρίου, θ τάξθ ι οι τάξεισ ςτισ οποίεσ 
μπορεί να απευκφνεται, οι εμπλεκόμενεσ γνωςτικζσ περιοχζσ και θ ςυμβατότθτα (ι 
όχι) με το ιςχφον αναλυτικό πρόγραμμα. Κακορίηεται επίςθσ θ ενδεικτικι διάρκεια 
υλοποίθςθσ του ςεναρίου ςτθν τάξθ.   

Από τθ ςτιγμι που γίνεται ο κακοριςμόσ του διδακτικοφ αντικειμζνου είναι 
απαραίτθτο να προςδιοριςτοφν τα βαςικά τμιματα του ςεναρίου, να γίνει αναφορά 
ςτισ προαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ που πρζπει να διακζτουν (τι πρζπει να ξζρουν) οι 
μακθτζσ κακϊσ και ςτισ πρότερεσ (προχπάρχουςεσ) γνϊςεισ που διακζτουν 
πραγματικά (τι ιδθ ξζρουν) και να αιτιολογθκεί ςφντομα γιατί το προτεινόμενο 
ςενάριο είναι κατάλλθλο για το επίπεδο γνϊςεων των μακθτϊν. Θ παροφςα φάςθ 
αφορά αποκλειςτικά τουσ εκπαιδευτικοφσ και δεν αποτελεί αντικείμενο εργαςίασ 
με τουσ μακθτζσ. Μια ςυνεκτικι ανάπτυξθ τθσ φάςθσ αυτισ απαιτεί απαντιςεισ ςτα 
παρακάτω τουλάχιςτον ερωτιματα:    

Α) Ροια είναι τα επί μζρουσ τμιματα του διδακτικοφ ςεναρίου πάνω ςτα οποία 
πρζπει να εργαςτοφν οι μακθτζσ, ϊςτε να ειςαχκοφν και να οικοδομιςουν τθν προσ 
μελζτθ ζννοια ι ζννοιεσ; Καλφπτει διάφορεσ πλευρζσ και εςτιάηει ςτα επίμαχα και 
ςθμαντικά ςθμεία του αντικειμζνου μάκθςθσ; 

Β) Λαμβάνει υπόψθ του το ςενάριο τισ προαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ που πρζπει να 
διακζτουν οι μακθτζσ; Με ποιουσ τρόπουσ αποτιμϊνται οι γνϊςεισ αυτζσ και πϊσ 
το ςενάριο τισ αξιοποιεί οργανικά ςτθν οικοδόμθςθ των προσ απόκτθςθ γνϊςεων;     

Γ) Λαμβάνει – και εάν ναι πϊσ – υπόψθ του το ςενάριο τισ πρότερεσ 
(προχπάρχουςεσ) γνϊςεισ που διακζτουν οι μακθτζσ για τθν υπό μελζτθ ζννοια; Με 
ποιουσ τρόπουσ αποτιμϊνται οι γνϊςεισ αυτζσ και πϊσ το ςενάριο τισ εντάςςει 
οργανικά ςτθν οικοδόμθςθ των προσ απόκτθςθ γνϊςεων;    

Δ) Είναι κατάλλθλο το διδακτικό ςενάριο για το επίπεδο γνϊςεων του μακθτι; 
(δθλαδι οφτε πολφ απλό, οφτε πολφ ςφνκετο, ϊςτε να μπορεί ο μακθτισ να το 
υλοποιιςει με τθ βοικεια ενδεχομζνωσ του εκπαιδευτικοφ); 
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Θ φάςθ αυτι, επί τθσ ουςίασ, κακορίηει το περιεχόμενο (κζμα, τίτλοσ, αντικείμενο) 
του ςεναρίου και τθ ςφνδεςι του με τισ γνϊςεισ των μακθτϊν. Επιπροςκζτωσ, ςε 
ςυνδυαςμό με τθν επόμενθ φάςθ (φάςθ Β), περιγράφει ςυνοπτικά το κυρίωσ 
ςκεπτικό του ςεναρίου: για ποιουσ λόγουσ δθμιουργικθκε και ποια διδακτικά 
προβλιματα κζλει να αντιμετωπίςει. 

Επιπρόςκετα, λόγω τθσ ζνταξθσ των ΤΡΕ ςτο ςενάριο, είναι απαραίτθτο να 
προςδιοριςτοφν ςτθ φάςθ τα γνωςτικά προαπαιτοφμενα που αφοροφν τα προσ 
χριςθ λογιςμικά και υπολογιςτικά εργαλεία.       

Β. Οι αναπαραςτάςεισ των μακθτϊν και πικανζσ δυςκολίεσ τθσ ςκζψθσ τουσ  

Στθ φάςθ αυτι γίνεται χριςθ τθσ υπάρχουςασ ςχετικισ βιβλιογραφίασ4 αλλά και 
τθσ εν γζνει εμπειρίασ του εκπαιδευτικοφ ϊςτε να προςδιοριςτοφν με ακρίβεια οι 
πικανζσ δυςκολίεσ τθσ ςκζψθσ του μακθτι ςχετικά με το προσ μελζτθ γνωςτικό 
αντικείμενο. Ειδικότερα είναι απαραίτθτο να προςδιοριςτοφν οι πρότερεσ ιδζεσ και 
οι αναπαραςτάςεισ που διακζτουν οι μακθτζσ τθσ θλικίασ που αφορά το ςενάριο 
για τθν ζννοια ι τισ ζννοιεσ που μελετοφνται. Ραράλλθλα προςδιορίηονται πικανζσ 
παρανοιςεισ και λάκθ που κάνουν οι μακθτζσ ςτο εν λόγω γνωςτικό αντικείμενο 
και οργανϊνεται ζνασ αναλυτικόσ κατάλογοσ με τισ γνωςτικζσ δυςκολίεσ που 
αντιμετωπίηουν ςτο πλαίςιο αυτό οι μακθτζσ. Τα δεδομζνα τθσ φάςθσ αυτισ είναι 
απαραίτθτα αφενόσ για τον κακοριςμό των ςτόχων του ςεναρίου (φάςθ Γ) και 
αφετζρου για τθν ανάπτυξθ του διδακτικοφ υλικοφ (φάςθ Δ) και των διδακτικϊν 
δραςτθριοτιτων του ςεναρίου (φάςθ Ε). είναι προφανζσ ότι ςτισ επόμενεσ φάςεισ 
πρζπει να επεξθγθκεί πωσ κα αντιμετωπιςκοφν διδακτικά όλεσ οι δυςκολίεσ τθσ 
ςκζψθσ του μακθτι που εντοπίηονται ςτθν παροφςα φάςθ. Μια πλιρθσ ανάπτυξθ 
τθσ φάςθσ αυτισ απαιτεί να δοκοφν απαντιςεισ ςτα παρακάτω τουλάχιςτον 
ερωτιματα:    

Α) Λαμβάνει - και εάν ναι πϊσ - υπόψθ του το διδακτικό ςενάριο τισ πρότερεσ ιδζεσ 
και τισ αναπαραςτάςεισ των μακθτϊν για τθν υπό μελζτθ ζννοια; Βαςίηεται πάνω 
ςτισ αναπαραςτάςεισ αυτζσ και προτείνει λφςεισ μεταςχθματιςμοφ τουσ; Ρϊσ 
ανιχνεφονται οι πρότερεσ ιδζεσ και αναπαραςτάςεισ των μακθτϊν; Με ποιεσ 
γνωςτικζσ και πρακτικζσ διαδικαςίεσ υποςτθρίηεται ο μεταςχθματιςμόσ τουσ;  

Β) Λαμβάνει - και εάν ναι πϊσ - υπόψθ του το διδακτικό ςενάριο τισ πικανζσ 
παρανοιςεισ και τα ενδεχόμενα λάκθ των μακθτϊν για τθν υπό μελζτθ ζννοια; Ρϊσ 
ανιχνεφονται οι πικανζσ παρανοιςεισ και τα λάκθ των μακθτϊν; Με ποιουσ 
τρόπουσ επιδιϊκεται θ αναςκευι των παρανοιςεων και θ υπζρβαςθ των λακϊν 
των μακθτϊν; 

Γ) Λαμβάνει – και εάν ναι πϊσ – υπόψθ του το ςενάριο τισ γνωςτικζσ δυςκολίεσ που 
αντιμετωπίηουν οι μακθτζσ για τθν υπό μελζτθ ζννοια; Ρϊσ εντοπίηονται οι 
δυςκολίεσ αυτζσ και ποιοι είναι οι δυνατοί τρόποι υπζρβαςισ τουσ;   

                                           

4
 Μεγάλο μζροσ τθσ βιβλιογραφίασ που καταγράφει τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν οι μακθτζσ 

ςτα επιμζρουσ γνωςτικά αντικείμενα κακϊσ και οι πρότερεσ ιδζεσ και αναπαραςτάςεισ τουσ υπάρχει 

πλζον ςτο Διαδίκτυο και μπορεί εφκολα να εντοπιςκεί με τθ χριςθ μιασ μθχανισ αναηιτθςθσ. 
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Θ φάςθ αυτι ςυνδζει το ςενάριο με τα ευριματα τθσ διδακτικισ των επιςτθμϊν 
(βλζπε ενότθτα 4) αλλά και τθσ εμπειρικισ γνϊςθσ του εκπαιδευτικοφ για τα 
γνωςτικά προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι μακθτζσ ςχετικά με τισ προσ μελζτθ 
ζννοιεσ.   

Γ. Οι ςτόχοι του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου  

Στθ φάςθ αυτι προςδιορίηονται οι ςτόχοι του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου. Οι ςτόχοι 
αυτοί κακορίηονται με βάςθ δφο ςυμπλθρωματικοφσ άξονεσ: α) ωσ προσ το 
γνωςτικό αντικείμενο και τθ μακθςιακι διαδικαςία και β) ωσ προσ τθ χριςθ των 
ΤΡΕ. 

α) Οι διδακτικοί και οι μακθςιακοί ςτόχοι του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου 
κακορίηονται ςυναρτιςει του προσ μελζτθ διδακτικοφ αντικειμζνου, όπωσ ορίηει το 
πρόγραμμα ςπουδϊν (χωρίσ να ςθμαίνει ότι δεν είναι κάποιεσ φορζσ ηθτοφμενο θ 
υπζρβαςθ του ιςχφοντοσ προγράμματοσ ςπουδϊν), και των δυςκολιϊν που 
παρουςιάηει θ ςκζψθ των μακθτϊν ςε ςχζςθ με το διδακτικό αντικείμενο. Με βάςθ 
τουσ ςτόχουσ αυτοφσ κακορίηονται ςτθ ςυνζχεια οι διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ του 
εκπαιδευτικοφ ςεναρίου και το προσ ανάπτυξθ διδακτικό υλικό κακϊσ και θ χριςθ 
των ΤΡΕ.  

Θ διατφπωςθ των ςτόχων γίνεται ρθτά και με ακρίβεια (υποδεικνφοντασ ςτον 
εκπαιδευτικό τουσ διδακτικοφσ του ςτόχουσ και ςτο μακθτι το αντικείμενο τθσ 
μάκθςισ του) ενϊ οι ςτόχοι αυτοί μπορεί να είναι  

1) υψθλοφ επιπζδου και να αφοροφν ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ,  

2) χαμθλοφ επιπζδου και να αφοροφν, ςτθν περίπτωςθ αυτι, απλζσ γνϊςεισ, 
δεξιότθτεσ και ςτάςεισ.  

Κάκε διδακτικι δραςτθριότθτα του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου υποςτθρίηει τθν 
επίτευξθ ενόσ ι περιςςοτζρων ςτόχων του ςεναρίου. Είναι απαραίτθτο να 
ςχεδιαςτοφν κατάλλθλεσ διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ που να καλφπτουν το ςφνολο 
των ςτόχων του ςεναρίου. Ραράλλθλα, ζνασ ςτόχοσ μπορεί να αντιμετωπίηεται ςε 
παραπάνω από μία δραςτθριότθτεσ του ςεναρίου. 

Ρρζπει να γίνει ςαφζσ ότι θ διατφπωςθ των ςτόχων του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου 
αφοροφν τουσ εκπαιδευτικοφσ και όχι τουσ μακθτζσ. Στουσ μακθτζσ δεν 
προτείνονται ςτόχοι αλλά δραςτθριότθτεσ (οι οποίεσ περιγράφονται ςτθ ςυνζχεια, 
ςτθ φάςθ Ε) που αποςκοποφν ςτθν επίτευξθ των ςτόχων. 

β) Οι ςτόχοι ωσ προσ τθ χριςθ των ΤΡΕ αναδεικνφουν τθν ανάγκθ τθσ ζνταξθσ τθσ 
τεχνολογίασ (λογιςμικά, υπθρεςίεσ, εργαλεία) ςε επιμζρουσ φάςεισ τθσ 
διδαςκαλίασ. Οι ςτόχοι αυτοί ςχετίηονται με τα επιμζρουσ χαρακτθριςτικά τθσ 
χρθςιμοποιοφμενθσ τεχνολογίασ και των δυνατοτιτων που παρζχει για τθν επίτευξθ 
των διδακτικϊν ςτόχων του ςεναρίου. Είναι απαραίτθτο να υπάρχουν ςτόχοι που να 
αξιοποιοφν τισ δυνατότθτεσ τθσ τεχνολογίασ ϊςτε να ειςάγονται νζεσ διδακτικζσ 
πρακτικζσ. Ειδικότερθ αναφορά πρζπει να γίνει ςε ςτόχουσ που εκμεταλλεφονται 
τθν προςτικζμενθ αξία των ΤΡΕ ςτο πλαίςιο του ςεναρίου.    

Συνεπϊσ, θ φάςθ αυτι προςδιορίηει τουσ ςτόχουσ του ςεναρίου και προδιαγράφει 
αναπόδραςτα το απαιτοφμενο διδακτικό υλικό, τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ κα 
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χρθςιμοποιθκεί θ τεχνολογία και τισ προσ επίτευξθ δραςτθριότθτεσ μζςα ςτθν τάξθ 
ϊςτε να επιτευχκοφν οι ςτόχοι αυτοί.  

Οι ςτόχοι του ςεναρίου δεν ταυτίηονται με τουσ ςτόχουσ τθσ ενότθτασ όπωσ είναι 
διατυπωμζνοι ςτο Αναλυτικό Ρρόγραμμα του ςχετικοφ γνωςτικοφ αντικειμζνου. 
Αντίςτοιχα, οι δραςτθριότθτεσ που προτείνονται ςτουσ μακθτζσ από το ςενάριο δε 
κα πρζπει να αποτελοφν προςαρμογι των δραςτθριοτιτων που περιγράφονται από 
το Αναλυτικό Ρρόγραμμα τθσ ενότθτασ περιλαμβάνοντασ απλά ωσ ςυμπλθρωματικό 
ςτοιχείο τθ χριςθ των ΤΡΕ, επειδι οφτωσ ι άλλωσ για τισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ 
προβλζπεται θ υλοποίθςθ με άλλουσ τρόπουσ.  

Οι ςτόχοι του ςεναρίου κα πρζπει να μεταςχθματίηουν δυναμικά τουσ ςτόχουσ τθσ 
ενότθτασ, εντάςςοντασ τα ψθφιακά εργαλεία, τα οποία προςφζρουν δυνατότθτεσ 
που αναφζρκθκαν παραπάνω. Γενικά, όςον αφορά τουσ μακθτζσ, οι 
δραςτθριότθτεσ που περιγράφονται ςτα ςενάρια κα πρζπει να είναι ποιοτικά 
διαφορετικζσ από αυτζσ που αναφζρονται ςτο ΑΡ τθσ ενότθτασ. Ο όροσ «ποιοτικά» 
δεν αναφζρεται απλά ςτθν επιλογι ενόσ άλλου εργαλείου, αλλά ςτθ 
διαφοροποίθςθ των δραςτθριοτιτων που προκαλεί θ χριςθ ενόσ άλλου εργαλείου. 

Δ. Σο διδακτικό υλικό του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου  

Στθ φάςθ αυτι περιγράφονται αναλυτικά τα διδακτικά υλικά που απαιτοφνται για 
τθν υλοποίθςθ του ςεναρίου. Στο διδακτικό υλικό περιλαμβάνεται το ζτοιμο 
διδακτικό υλικό (π.χ. ζντυπο υλικό για μακθτζσ, χάρτεσ, λογιςμικό, καταςκευζσ, 
κλπ.) και το ςυμπλθρωματικό υλικό που πρζπει να δθμιουργθκεί για το ςενάριο. 
Συνικωσ δίνεται ζμφαςθ ςε απλά υλικά κακθμερινισ ηωισ (ζτοιμα υλικά ι απλζσ 
καταςκευζσ), τα οποία είναι δυνατόν να βρεκοφν ι να δθμιουργθκοφν εφκολα από 
τουσ εκπαιδευτικοφσ.  

Τα φφλλα εργαςίασ αποτελοφν τμιμα του διδακτικοφ υλικοφ. Είναι επίςθσ δυνατόν 
να γίνει χριςθ κατάλλθλου εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ, εάν αυτό είναι διακζςιμο. 
Στθν περίπτωςθ αυτι περιγράφονται τα αναγκαία αρχεία του λογιςμικοφ και ο 
τρόποσ χριςθσ τουσ (εάν αυτό απαιτείται από το ςενάριο, όπωσ ςυνικωσ ςυμβαίνει 
αφοφ θ χριςθ τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ είναι αυτονόθτθ ςτθ φάςθ αυτι).  

Τζλοσ προςδιορίηεται θ απαιτοφμενθ υλικοτεχνικι υποδομι, τα εποπτικά μζςα, τα 
όργανα και τα άλλα εν γζνει υλικά (π.χ. υπολογιςτζσ, πίνακεσ, προβολικό μθχάνθμα, 
κλπ.) και ο τρόποσ αξιοποίθςισ τουσ ςτο πλαίςιο του ςεναρίου. Το ςενάριο 
ςυνεπϊσ πρζπει να προβλζπει πωσ χρθςιμοποιείται το διδακτικό υλικό (φφλλα 
εργαςίασ, βιβλίο ι τετράδιο μακθτι, εκπαιδευτικό λογιςμικό, κλπ.) από τουσ 
μακθτζσ.  

Ππωσ ζχει ιδθ τονιςτεί, το διδακτικό υλικό υποςτθρίηει ςτενά επιμζρουσ 
δραςτθριότθτεσ υλοποίθςθσ, οι οποίεσ κα διεξαχκοφν ςτο πλαίςιο τθσ τάξθσ. Οι εν 
γζνει μορφζσ που ζχουν οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ περιγράφονται ςτθ ςυνζχεια.   

Ε. Οι δραςτθριότθτεσ υλοποίθςθσ του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου ςτθν τάξθ  

Θ φάςθ αυτι ςυνιςτά τθν πιο ουςιαςτικι φάςθ ςχεδίαςθσ του εκπαιδευτικοφ 
ςεναρίου αφοφ κατά τθ διάρκειά τθσ περιγράφονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ 
διαδικαςίεσ που αφοροφν τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ μακθτζσ μζςα ςτθν τάξθ. 
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Είναι θ φάςθ κατά τθν οποία προκακορίηονται τόςο οι ενζργειεσ του εκπαιδευτικοφ 
όςο και οι ενζργειεσ των μακθτϊν ϊςτε να επιτευχκοφν οι ςτόχοι του ςεναρίου ενϊ 
ςτο πλαίςιό τθσ αναδεικνφονται ουςιαςτικά οι λόγοι για τουσ οποίουσ είναι χριςιμο 
ι και απαραίτθτο να ενταχκοφν οι τεχνολογίεσ ςτθ διαδικαςία τθσ διδαςκαλίασ και 
τθσ μάκθςθσ.  

Συνεπϊσ, για τθν ανάπτυξθ αυτισ τθσ φάςθσ πρζπει να προςδιοριςτεί τόςο θ 
κεωρθτικι και μεκοδολογικι προςζγγιςθ του ςεναρίου (κεωρίεσ μάκθςθσ και 
διδακτικζσ καταςτάςεισ) όςο και οι ακολουκοφμενεσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ και 
ςτρατθγικζσ5 ςε ςυνάρτθςθ με τθ χριςτθ των ΤΡΕ και του άλλου διδακτικοφ υλικοφ.  

Στο πλαίςιο αυτό, κάκε εκπαιδευτικό ςενάριο υλοποιείται μζςω ενόσ ςυνόλου 
δραςτθριοτιτων μζςα ςτθν τάξθ (ςχιμα 2). Οι δραςτθριότθτεσ του ςεναρίου 
ςυνικωσ προτείνονται ςτουσ μακθτζσ με τθ μορφι «φφλλων» εργαςίασ6 και κατά 
ζνα μεγάλο μζροσ αφοροφν τθν επίτευξθ των ςτόχων του ςεναρίου. Οι 
δραςτθριότθτεσ αυτζσ χωρίηονται ςε πζντε τουλάχιςτον διαφορετικζσ κατθγορίεσ:  

α) Δραςτθριότθτεσ ψυχολογικισ και γνωςτικισ προετοιμαςίασ για τθν αποτίμθςθ 
τθσ υπάρχουςασ γνϊςθσ και τθν ανίχνευςθ αναπαραςτάςεων και γνωςτικϊν 
δυςκολιϊν  

β) Δραςτθριότθτεσ διδαςκαλίασ του γνωςτικοφ αντικειμζνου που ειςάγουν τισ νζεσ 
γνϊςεισ 

γ) Δραςτθριότθτεσ εμπζδωςθσ (κατανόθςθσ δθλαδι και αφομοίωςθσ των νζων 
γνϊςεων) του γνωςτικοφ αντικειμζνου  

δ) Δραςτθριότθτεσ αξιολόγθςθσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου  

ε) Μεταγνωςτικζσ δραςτθριότθτεσ  

Θ αλλθλουχία των δραςτθριοτιτων αυτϊν ακολουκεί μια ςυνθκιςμζνθ δομι 
ςχεδιαςμοφ τθσ διδαςκαλίασ, θ οποία είναι ανεξάρτθτθ από τθν ενδεχόμενθ χριςθ 
τθσ τεχνολογίασ.  

Στο ςθμείο αυτό είναι κρίςιμο να προςδιοριςτοφν οι επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ 
κατά τισ οποίεσ κα γίνει χριςθ ενόσ υπολογιςτικοφ περιβάλλοντοσ και να 
αναδειχκοφν τα ςυγκριτικά του πλεονεκτιματα ςε ςχζςθ με τισ παραδοςιακζσ 
διδακτικζσ τεχνικζσ.      

                                           

5
 Οι βαςικοί τφποι διδακτικϊν ςτρατθγικϊν περιγράφονται ςτθν ενότθτα 4.  

6
 Ζνα εκπαιδευτικό ςενάριο περιζχει τουλάχιςτον ζνα φφλλο εργαςίασ. Συνικωσ όμωσ περιζχει 

περιςςότερα του ενόσ φφλλα εργαςίασ.    
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χιμα 2: δραςτθριότθτεσ υλοποίθςθσ εκπαιδευτικοφ ςεναρίου  

Οι δραςτθριότθτεσ του ςεναρίου κακορίηουν ςε μεγάλο βακμό τθ μορφι και το 
περιεχόμενο των φφλλων εργαςίασ που κα περιζχει το εκπαιδευτικό ςενάριο και κα 
δοκοφν ςτουσ μακθτζσ για υλοποίθςθ μζςα ςτθν τάξθ. Κάκε δραςτθριότθτα 
χρθςιμοποιεί μία ι περιςςότερεσ διδακτικζσ ςτρατθγικζσ7 ι διδακτικζσ τεχνικζσ. Θ 
ζννοια των διδακτικϊν ςτρατθγικϊν αναπτφςςεται ςτθν ενότθτα 4 του παρόντοσ 
υλικοφ.  

α) Δραςτθριότθτεσ ψυχολογικισ και γνωςτικισ προετοιμαςίασ  

Οι αρχικζσ δραςτθριότθτεσ του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου ςχετίηονται με τθν 
ψυχολογικι και τθ γνωςτικι προετοιμαςία και αφοροφν τθ διαμόρφωςθ 
κατάλλθλου ςυναιςκθματικοφ κλίματοσ ςτθν τάξθ, τθ διαμόρφωςθ κινιτρου για το 
μάκθμα, τθν ενθμζρωςθ για τον ςκοπό και τουσ ςτόχουσ του μακιματοσ κακϊσ και 
τθν αποτίμθςθ τθσ υπάρχουςασ γνϊςθσ, τθν ανίχνευςθ των γνωςτικϊν δυςκολιϊν 
και των αναπαραςτάςεων των μακθτϊν. Είναι ςκόπιμο να γίνει κατάλλθλθ 
αναφορά και ςτισ τεχνολογίεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν κατά τθν υλοποίθςθ του 
ςεναρίου ςτθν τάξθ.   

Οι δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με τθν αποτίμθςθ τθσ προαπαιτοφμενθσ και τθσ 
προχπάρχουςασ γνϊςθσ κακϊσ και οι δραςτθριότθτεσ ανίχνευςθσ των γνωςτικϊν 
δυςκολιϊν των μακθτϊν που αφοροφν ιδζεσ, αντιλιψεισ και αναπαραςτάςεισ 
μποροφν να διεξαχκοφν με τθ χριςθ κατάλλθλων διδακτικϊν ςτρατθγικϊν όπωσ 

                                           

7
 Στθν υπάρχουςα βιβλιογραφία ο όροσ διδακτικι τεχνικι χρθςιμοποιείται ςυνικωσ εναλλακτικά του 

όρου διδακτικι ςτρατθγικι. Στο παρόν κείμενο κα χρθςιμοποιοφμε τον όρο διδακτικι ςτρατθγικι. 
Με τον όρο αυτό κα εννοοφμε μια τεχνικι, βαςιςμζνθ ςυνικωσ ςε αρχζσ μιασ παιδαγωγικισ 
κεωρίασ ι μιασ κεωρίασ μάκθςθσ, μζςω τθσ οποίασ επιδιϊκεται επίτευξθ ενόσ μακθςιακοφ 
αποτελζςματοσ.  
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είναι οι ερωτοαποκρίςεισ (ηθτάμε οριςμό, κζτουμε ζνα ερϊτθμα), ο καταιγιςμόσ 
ιδεϊν, θ δθμιουργία ι ο ςχολιαςμόσ ςχεδίων και θ εννοιολογικι χαρτογράφθςθ. 
Στο πλαίςιο αυτό ακολουκοφνται ςυνικωσ τα ακόλουκα βιματα: 

 Διαμόρφωςθ κατάλλθλου ςυναιςκθματικοφ κλίματοσ και κλίματοσ αςφάλειασ 
για το μακθτι (Διατυπϊςτε ζνα ειςαγωγικό ςχόλιο που κα χρθςιμοποιιςετε) 

 Διαμόρφωςθ κατάλλθλθσ αφόρμθςθσ για το μάκθμα (Διατυπϊςτε ζνα 
ειςαγωγικό ςχόλιο ϊςτε να προκαλζςετε το ενδιαφζρον του μακθτι για το 
μάκθμα) 

 Ενθμζρωςθ των μακθτϊν για το τι κα επακολουκιςει (Με πολφ λίγεσ λζξεισ) 

 Ενθμζρωςθ των μακθτϊν για τον ςκοπό και τουσ ςτόχουσ του μακιματοσ ( 
Μετά το τζλοσ του μακιματοσ κα πρζπει να είςτε ςε κζςθ να….) 

 Διερεφνθςθ προχπάρχουςασ και προαπαιτοφμενθσ γνϊςθσ (Τι ξζρετε για…)  

 Διερεφνθςθ ιδεϊν, αντιλιψεων, αναπαραςτάςεων (Τι ζχετε ακοφςει ι διαβάςει 
για… Τι νομίηετε για…) 

Στθ φάςθ αυτι είναι δυνατόν να γίνει χριςθ κατάλλθλων εκπαιδευτικϊν 
λογιςμικϊν, τα οποία επιτρζπουν τθν ανίχνευςθ των πρότερων γνϊςεων και ιδεϊν 
των μακθτϊν (π.χ. επεξεργαςτζσ κειμζνου, λογιςμικά εννοιολογικισ 
χαρτογράφθςθσ, ηωγραφικι, κλπ.). 

β) Δραςτθριότθτεσ διδαςκαλίασ του γνωςτικοφ αντικειμζνου 

Θ φάςθ αυτι καταλαμβάνει ςυνικωσ το μεγαλφτερο μζροσ του εκπαιδευτικοφ 
ςεναρίου αφοφ ςτο πλαίςιό τθσ ειςάγονται οι προσ απόκτθςθ γνϊςεισ και 
διεξάγονται οι περιςςότερεσ δραςτθριότθτεσ πρόςκτθςθσ και οικοδόμθςθσ των 
νζων εννοιϊν. Σε ςυνδυαςμό με τθ φάςθ εμπζδωςθσ των γνϊςεων (βλζπε ςτθ 
ςυνζχεια) αποτελοφν τα ςτάδια εκείνα όπου ενιςχφονται οι προχπάρχουςεσ 
γνϊςεισ, αναςκευάηονται οι λανκαςμζνεσ αντιλιψεισ και οι αρχικζσ ιδζεσ των 
μακθτϊν, αναδομοφνται οι αναπαραςτάςεισ και δθμιουργείται το κατάλλθλο 
πλαίςιο για τθν εννοιολογικι αλλαγι και τθν οικοδόμθςθ των νζων γνϊςεων.  

Στθ φάςθ αυτι απαιτείται οργανικι ζνταξθ και ενςωμάτωςθ του ι των 
χρθςιμοποιοφμενων υπολογιςτικϊν περιβαλλόντων. Συνεπϊσ, είναι απαραίτθτο να 
τεκμθριωκοφν επαρκϊσ οι λόγοι για τουσ οποίουσ απαιτείται θ χριςθ ενόσ 
υπολογιςτικοφ περιβάλλοντοσ για τθν υλοποίθςθ του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου και 
ειδικότερα να τονιςκεί θ προςτικζμενθ αξία και γενικά τα πλεονεκτιματα που 
προςκζτει το περιβάλλον αυτό ςτθν επίτευξθ του ςκοποφ και των ςτόχων του 
ςεναρίου.  

Θ τεκμθρίωςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ που παρζχει το υπολογιςτικό περιβάλλον 
μπορεί να γίνει με πολλαπλοφσ τρόπουσ. Συνικωσ, δίνεται ζμφαςθ ςτισ 
δυνατότθτεσ για δράςθ που προςφζρουν τα προτεινόμενα υπολογιςτικά εργαλεία ι 
περιβάλλοντα. Είναι ςκόπιμο να γίνεται ςφγκριςθ των εν λόγω δυνατοτιτων με τισ 
εν γζνει δυνατότθτεσ που ζχει ςτθ διάκεςι του θ εκπαιδευτικόσ ι ο μακθτισ ςε 
ςυμβατικό ςχολικό περιβάλλον (χωρίσ δθλαδι τθν χριςθ των ΤΡΕ). Το πλαίςιο 
χριςθσ που διαμορφϊνουν τα υπολογιςτικά εργαλεία διακρίνεται ςε ποςοτικό ι 
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και ςε ποιοτικό επίπεδο από το παραδοςιακό πλαίςιο, ςτο οποίο δεν υπάρχουν 
υπολογιςτζσ και με ποιουσ τρόπουσ;  

Οι δραςτθριότθτεσ που απαιτοφνται ςτθ φάςθ αυτι πρζπει να καλφπτουν τα 
παρακάτω τουλάχιςτον ερωτιματα:    

1. Τι τφπου διδακτικζσ ςτρατθγικζσ χρθςιμοποιεί το εκπαιδευτικό ςενάριο; Ροιεσ 
είναι οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ από τον εκπαιδευτικό για τθν υλοποίθςι τουσ; 

2. Τι τφπου διδακτικζσ καταςτάςεισ8 ευνοεί το εκπαιδευτικό ςενάριο (όπωσ 
ατομικζσ ι ςυλλογικζσ, κλειςτζσ ι ανοικτζσ, επεκτάςιμεσ). Ροιεσ είναι οι 
απαιτοφμενεσ ενζργειεσ από τον εκπαιδευτικό για τθν υλοποίθςι τουσ;  

3. Τι τφπου διδακτικζσ βοικειεσ9 προτείνει το ςενάριο; Ροιεσ είναι οι 
απαιτοφμενεσ ενζργειεσ από τον εκπαιδευτικό για τθν υλοποίθςι τουσ; Ρϊσ 
εξελίςςεται θ διαδικαςία με τισ παρεμβάςεισ του εκπαιδευτικοφ; 

4. Ρροτείνει γνωςτικοφ τφπου ςυγκροφςεισ και ποιοσ είναι ο ρόλοσ του 
εκπαιδευτικοφ και του χρθςιμοποιοφμενου εκπαιδευτικοφ υλικοφ ι λογιςμικοφ 
ςε αυτι τθ διαδικαςία;  

5. Ρϊσ οργανϊνονται οι αλλθλεπιδράςεισ ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ, το 
χρθςιμοποιοφμενο υλικό και τον εκπαιδευτικό; Ρϊσ ευνοείται θ ουςιαςτικι 
ςυνεργαςία ανάμεςα ςε μακθτζσ και εκπαιδευτικό;  

6. Το ςενάριο ευνοεί τον πειραματιςμό και επιτρζπει ςτο μακθτι να διερευνιςει 
και να ανακαλφψει τθ γνϊςθ;  

γ) Δραςτθριότθτεσ εμπζδωςθσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου 

Οι δραςτθριότθτεσ εμπζδωςθσ (τθσ κατανόθςθσ δθλαδι και τθσ αφομοίωςθσ των 
νζων γνϊςεων) χρθςιμοποιοφν ςυνικωσ παρεμφερείσ διδακτικζσ ςτρατθγικζσ με τισ 
δραςτθριότθτεσ διδαςκαλίασ του γνωςτικοφ αντικειμζνου. Συνικωσ οι 
δραςτθριότθτεσ εμπζδωςθσ λαμβάνουν χϊρα μζςω ερωτοαποκρίςεων, πρακτικϊν 
επίλυςθσ προβλθμάτων και εφαρμογισ των γνϊςεων που ζχουν αποκτθκεί ςε 
ςυγκεκριμζνεσ καταςτάςεισ. Το υπολογιςτικό περιβάλλον που εμπλζκεται ςτο 
ςενάριο μπορεί να παίξει κακοριςτικό ρόλο και ςτθ φάςθ αυτι, οπότε είναι 
απαραίτθτθ θ τεκμθρίωςθ τθσ χριςθσ του. Τα ερωτιματα που τίκενται ςτθν 

                                           

8
 Θ διδακτικι κατάςταςθ ορίηεται ωσ το ςφνολο των οργανωμζνων ενεργειϊν του εκπαιδευτικοφ που 

αφοροφν τισ ςχζςεισ ανάμεςα ςε ζνα υποκείμενο που μακαίνει και ςε ζνα υποκείμενο που διδάςκει 

και το περιβάλλον που κινθτοποιεί ο εκπαιδευτικόσ ϊςτε ο μακθτισ να αποκτιςει ι να οικοδομιςει 

μια ςυγκεκριμζνθ γνϊςθ.  

9
 Θ διδακτικι βοικεια αφορά τθν υποςτιριξθ ι τθν κακοδιγθςθ που προςφζρει ο εκπαιδευτικόσ 

άλλοτε ρθτά και άλλοτε άρρθτα ςτουσ μακθτζσ. Μπορεί να είναι υποςτθρικτικι, ςυνερευνθτικι ι 

κακοδθγθτικι και βαςίηεται ςτον προφορικό λόγο του εκπαιδευτικοφ αλλά και ςτο 

χρθςιμοποιοφμενο διδακτικό υλικό (ςχιματα, καταςκευζσ, λογιςμικό, κλπ.). Διδακτικι βοικεια 

μπορεί επίςθσ να προςφζρει κάποιοσ μακθτισ ςε κάποιον άλλο μακθτι ςτο πλαίςιο μιασ 

ςυνεργατικισ δραςτθριότθτασ.      
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προθγοφμενθ φάςθ (δραςτθριότθτεσ διδαςκαλίασ του γνωςτικοφ αντικειμζνου) 
ςχετικά με τισ διδακτικζσ ςτρατθγικζσ, τισ διδακτικζσ καταςτάςεισ, τισ διδακτικζσ 
βοικειεσ, τθν οργάνωςθ των αλλθλεπιδράςεων, κλπ. αφοροφν προφανϊσ και τθ 
φάςθ αυτι. Επιπρόςκετεσ δραςτθριότθτεσ που απαιτοφνται ςτθ φάςθ αυτι πρζπει 
να καλφπτουν τα παρακάτω τουλάχιςτον ερωτιματα:    

1. Ροιεσ ερωτιςεισ εμπζδωςθσ κζτει το ςενάριο ϊςτε να ενκαρρφνεται θ 
καταςκευι τθσ γνϊςθσ από τουσ μακθτζσ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ δυςκολίεσ 
που αντιμετωπίηουν για τθν προσ μελζτθ ζννοια; 

2. Ροιεσ δραςτθριότθτεσ εξάςκθςθσ και πρακτικισ προτείνει το ςενάριο που 
αφοροφν άμεςα τισ γνϊςεισ που πρζπει να εμπεδωκοφν;   

3. Τι τφπου προβλθματικζσ καταςτάςεισ προτείνονται ςτουσ μακθτζσ μζςω του 
ςεναρίου ϊςτε να υποςτθριχκεί θ εμπζδωςθ των γνϊςεων που ζχουν 
αποκτθκεί ςτο πλαίςιό του;   

δ) Δραςτθριότθτεσ αξιολόγθςθσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου  

Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ, παρότι αποτελοφν εγγενζσ τμιμα τθσ υλοποίθςθσ του 
εκπαιδευτικοφ ςεναρίου, μελετϊνται ςτθν επόμενθ φάςθ (φάςθ ΣΤ) που άπτεται τθσ 
γενικότερθσ αξιολόγθςθσ ςτο πλαίςιο του ςεναρίου.  

ε) Μεταγνωςτικζσ δραςτθριότθτεσ     

Οι μεταγνωςτικζσ δραςτθριότθτεσ ςυνιςτοφν εγγενζσ τμιμα του ςεναρίου και 
λαμβάνουν χϊρα τόςο ςτθν τάξθ όςο και εκτόσ τάξθσ. Γίνεται ςυνικωσ αντιπαραβολι 
και ςφγκριςθ των γνϊςεων που αποκτικθκαν με τισ αρχικζσ ιδζεσ και 
αναπαραςτάςεισ και προτείνεται δουλειά για το ςπίτι, εάν αυτό προβλζπεται από το 
πρόγραμμα ςπουδϊν. Ο όροσ «μεταγνϊςθ» αναφζρεται ςτθ γνϊςθ που διακζτουμε 
ςχετικά με τθ δικι μασ γνωςτικι διαδικαςία (και αφορά τθν αντίλθψθ, τθν προςοχι, 
τθ μνιμθ, τθ ςκζψθ, τθ γλϊςςα και τθ μάκθςθ), ςτο αποτζλεςμα τθσ και ςε 
οτιδιποτε ςχετίηεται με αυτά. Θ μεταγνϊςθ αφορά ςτθ μάκθςθ τθσ μάκθςθσ (ι με 
άλλα λόγια ςτθν επίγνωςθ του τρόπου με τον οποίο μακαίνουμε). Οι μεταγνωςτικζσ 
δραςτθριότθτεσ διεξάγονται ςυνικωσ προσ το τζλοσ ενόσ εκπαιδευτικοφ ςεναρίου. 
Στισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ θ εκπαιδευτικόσ καλεί τουσ μακθτζσ να επιςτρζψουν και 
διατυπϊςουν τθν αρχικι «δικι τουσ» εναλλακτικι ιδζα ι αναπαράςταςθ (αν 
χρειαςτεί τουσ τθν παρουςιάηει θ ίδια), να τθν αντιπαραβάλλουν με τθν 
προτεινόμενθ από το πρόγραμμα ςπουδϊν, να αναςτοχαςτοφν πάνω ςε αυτζσ και να 
ςυηθτιςουν ι να καταγράψουν τα υπζρ και τα κατά των δφο διαφορετικϊν ιδεϊν. Θ 
ςχεδίαςθ και υλοποίθςθ μεταγνωςτικϊν δεξιοτιτων που υποςτθρίηονται από 
κατάλλθλα υπολογιςτικά περιβάλλοντα είναι πλζον ςυνικθσ πρακτικι. Είναι 
ςυνεπϊσ απαραίτθτο να τεκμθριωκεί ο τρόποσ με τον οποίο το χρθςιμοποιοφμενο 
από το ςενάριο υπολογιςτικό περιβάλλον ςυμβάλει ςτθ φάςθ αυτι. Συνικωσ οι 
μεταγνωςτικζσ δραςτθριότθτεσ αφοροφν:   

 Σφνοψθ του μακιματοσ και των νζων γνϊςεων που αποκτικθκαν (ςυνικωσ 
δθμιουργείται ζνα διάγραμμα ςφνοψθσ ι ζνασ εννοιολογικόσ χάρτθσ).  

 Αντιπαραβολι των αρχικϊν ιδεϊν και αναπαραςτάςεων των μακθτϊν με τισ νζεσ 
γνϊςεισ που αποκτικθκαν ςτο μάκθμα (τι πιςτεφαμε αρχικά, τι νζο ζχουμε μάκει, 

http://el.science.wikia.com/wiki/%CE%93%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B7
http://el.science.wikia.com/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7
http://el.science.wikia.com/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%87%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.science.wikia.com/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B7
http://el.science.wikia.com/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%AD%CF%88%CE%B7
http://el.science.wikia.com/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.science.wikia.com/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7


 

31  Δηζαγσγή 

Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ - Τεύρνο 2β: Κιάδνο ΠΔ60  
ΔΑΙΤΥ - Τνκέαο Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΤΔΚ) 

πωσ ζχουν αλλάξει οι ιδζεσ και οι απόψεισ μασ …). Μπορεί να υλοποιθκεί με τθ 
ςφγκριςθ αρχικϊν και τελικϊν εννοιολογικϊν χαρτϊν.  

 Δουλειά για το ςπίτι (να περιγραφεί ςαφϊσ, όταν απαιτείται από το ςενάριο) 

 Μεταγνωςτικι αξιολόγθςθ (τι κερδίςατε από αυτό το μάκθμα;) 

Σ. Θ αξιολόγθςθ (μακθτι και εκπαιδευτικοφ ςεναρίου)  

Θ αξιολόγθςθ αφορά τόςο τθ μακθςιακι πορεία των μακθτϊν όςο και το ίδιο το 
ςενάριο. Ζνα ολοκλθρωμζνο εκπαιδευτικό ςενάριο εμπεριζχει ςυγκεκριμζνεσ 
δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τθν αξιολόγθςθ των μακθτϊν. Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ 
αποτελοφν εγγενζσ τμιμα του ςεναρίου και χρθςιμοποιοφνται ϊςτε να εκτιμιςουμε 
τθν αποτελεςματικότθτα των δραςτθριοτιτων που προθγικθκαν. Ρρόκειται ςυχνά 
για δραςτθριότθτεσ που προςφζρουν εκ νζου τθν ευκαιρία ςε μακθτζσ να 
προςεγγίςουν ηθτιματα ςτα οποία ενδζχεται να ζχουν ακόμα γνωςτικζσ ανάγκεσ.  

Για κάκε ςτόχο που ζχει τεκεί ςτθ φάςθ Γ του ςεναρίου είναι ςκόπιμο να 
δθμιουργθκεί ζνα κριτιριο (όπωσ ερϊτθςθ, άςκθςθ, πρόβλθμα, εννοιολογικόσ 
χάρτθσ, κλπ.) με το οποίο κα ελζγχεται θ επίτευξι του.  

Θ αξιολόγθςθ περιλαμβάνει ςυνικωσ     

1. Αςκιςεισ ςωςτοφ – λάκουσ, πολλαπλϊν επιλογϊν, ςυμπλιρωςθσ κενϊν, κλπ. 

2. Ερωτιςεισ αξιολόγθςθσ (ανοικτοφ τφπου) που κζτει το ςενάριο ϊςτε να 
διερευνθκεί θ κατανόθςθ τθσ υπό μελζτθ ζννοιασ από τουσ μακθτζσ.  

3. Δραςτθριότθτεσ ςχεδίαςθσ (π.χ. κάνουν μία ηωγραφιά, δθμιουργοφν ζνα 
διάγραμμα ροισ), 

4. Δραςτθριότθτεσ εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ (δθμιουργοφν ζναν νοθτικό 
χάρτθ), 

5. Δραςτθριότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων, 

6. Δραςτθριότθτεσ καταςκευισ (π.χ. δθμιουργοφν μια καταςκευι). 

Σε όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ είναι επικυμθτι θ ενςωμάτωςθ υπολογιςτικϊν 
περιβαλλόντων, τα οποία μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ εργαλεία λιγότερο ι 
περιςςότερο αποτελεςματικισ αξιολόγθςθσ.  

Θ αξιολόγθςθ του ςεναρίου εκλαμβάνει ςυνικωσ δφο μορφζσ: α) διαμορφωτικι 
αξιολόγθςθ κατά τθ διάρκεια εφαρμογισ του ςεναρίου ϊςτε να αντιμετωπιςκοφν 
πικανά προβλιματα που ανακφπτουν από τθν εφαρμογι του και β) τελικι 
αξιολόγθςθ που ςχετίηεται με τθν επίτευξθ των ςτόχων του ςεναρίου, τθ διαδικαςία 
υλοποίθςισ του, τθν αποτελεςματικι χριςθ των χρθςιμοποιοφμενων εργαλείων, κλπ.  

Η. Οδθγίεσ – παρατθριςεισ, βιβλιογραφία   

Στθ φάςθ αυτι παρζχονται τυχόν οδθγίεσ και παρατθριςεισ που πρζπει να λάβει 
υπόψθ του θ εκπαιδευτικόσ και αφοροφν τθν ορκι διεξαγωγι του ςεναρίου. Στο 
πλαίςιο αυτό, καταγράφονται όλα τα απαραίτθτα ςχόλια, παρατθριςεισ και 
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οδθγίεσ που χρειάηεται μια εκπαιδευτικόσ ϊςτε να μπορζςει να πραγματοποιιςει 
το εκπαιδευτικό ςενάριο ςε περιβάλλον πραγματικισ τάξθσ. Τζλοσ, είναι 
απαραίτθτο να δοκοφν όλα τα ςτοιχεία τθσ βιβλιογραφίασ που χρθςιμοποιικθκε 
για τθν υλοποίθςθ του ςεναρίου.  

 

1.3. Σο εκπαιδευτικό λογιςμικό προςχολικισ εκπαίδευςθσ και οι 
κατθγορίεσ του 

1.3.1. χετικά με τθν ζννοια του εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ  

Για πολλά χρόνια τόςο ο γενικόσ ςχεδιαςμόσ τθσ διδακτικισ πράξθσ όςο και ο 
ειδικόσ ςχεδιαςμόσ διδακτικϊν και μακθςιακϊν πρακτικϊν με χριςθ ΤΡΕ, 
βαςίςτθκε – και βαςίηεται πολφ ςυχνά ακόμθ - ςε προςεγγίςεισ επθρεαςμζνεσ από 
το λεγόμενο επικοινωνιακό μοντζλο μάκθςθσ, ςτθ βάςθ του οποίου τοποκετείται 
ο/θ εκπαιδευτικόσ. Το μοντζλο αυτό δίνει ζμφαςθ ςτθν αναμετάδοςθ τθσ 
πλθροφορίασ και ςτθν τροποποίθςθ τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ, ακολουκεί 
δθλαδι τθ ςυμπεριφοριςτικι προςζγγιςθ για τθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ. 
Ρρόκειται για μια προςζγγιςθ που προςφζρει μια πολφ ςυγκεκριμζνθ και «τεχνικι» 
κεϊρθςθ των αντίςτοιχων εκπαιδευτικϊν εφαρμογϊν: αυτό που προζχει είναι ο 
ξεκάκαροσ και λειτουργικόσ οριςμόσ των παιδαγωγικϊν και διδακτικϊν ςτόχων που 
πρζπει να επιτευχκοφν με κατάλλθλθ προςαρμογι του προσ μετάδοςθ 
περιεχομζνου και θ αδιριτθ ανάγκθ τθσ αξιολόγθςθσ για τθν επίτευξθ των ςτόχων 
αυτϊν. Θ γνϊςθ ςυνεπϊσ που πρόκειται να μεταδοκεί, και οι διαδικαςίεσ 
μετάδοςισ τθσ βρίςκονται ςτο επίκεντρο τθσ εν λόγων προςζγγιςθσ, και για το λόγο 
αυτό χαρακτθρίηεται ςυχνά ωσ γνωςιοκεντρικι και δαςκαλοκεντρικι προςζγγιςθ.  

Τα εκπαιδευτικά λογιςμικά που δθμιουργοφνται ςτο πλαίςιο αυτισ τθσ προςζγγιςθσ 
είναι «κλειςτοφ τφπου» με ζμφαςθ ςτθν παρουςίαςθ τθσ πλθροφορίασ, κατά 
κανόνα με τθ μορφι ςυςτθμάτων κακοδιγθςθσ ( ι θλεκτρονικϊν βιβλίων), και ςτθν 
αξιολόγθςθ των γνϊςεων μζςω δραςτθριοτιτων εξάςκθςθσ και πρακτικισ. Θ 
ζμφαςθ ςτθν περίπτωςθ αυτι δίνεται ςτον εκπαιδευτικό (που υποκακίςταται 
πλιρωσ ι εν μζρει από το ίδιο το λογιςμικό) και ζχει ςυνεπϊσ όλα τα 
χαρακτθριςτικά τθσ δαςκαλοκεντρικισ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.  

Σε αντίκεςθ με τθν παραπάνω κεϊρθςθ, τα τελευταία χρόνια ζχει αναδυκεί μια νζα 
άποψθ που υποςτθρίηει ότι θ υπολογιςτικι υποςτιριξθ τθσ διδακτικισ και τθσ 
μακθςιακισ διαδικαςίασ δεν μπορεί να πραγματωκεί ουςιαςτικά εάν δεν πάρει 
υπόψθ τθσ τον τρόπο με τον οποίο οικοδομοφν τισ γνϊςεισ τουσ οι μακθτζσ. 
Ρρόκειται για ζνα μοντζλο διδαςκαλίασ και μάκθςθσ που ακολουκεί τθν 
εποικοδομθςτικι προςζγγιςθ, θ οποία αναγνωρίηει ότι οι μακθτζσ, πριν ακόμα 
πάνε ςτο ςχολείο, διακζτουν γνϊςεισ και αυτό που χρειάηεται είναι να βοθκθκοφν 
ϊςτε να οικοδομιςουν νζεσ γνϊςεισ πάνω ςε αυτζσ που ιδθ κατζχουν. Τα παιδιά, 
κάτω από αυτό το πρίςμα, ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν οικοδόμθςθ των γνϊςεϊν 
τουσ. Το πλαίςιο αυτό οδθγεί ςτθν άποψθ ότι θ εκπαίδευςθ πρζπει να ζχει ωσ κφριο 
ςκοπό να βοθκιςει τουσ μακθτζσ να γεφυρϊςουν το χάςμα ανάμεςα ςτισ άτυπεσ 
και τισ τυπικζσ γνϊςεισ τουσ. Θ ζμφαςθ ςτθν περίπτωςθ αυτι δίνεται ςτο μακθτι 
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και ςτουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ προςεγγίηει τθ γνϊςθ και για το λόγο αυτό 
χαρακτθρίηεται ςυχνά ωσ μακθτοκεντρικι προςζγγιςθ.     

Τα εκπαιδευτικά λογιςμικά που αναπτφςςονται ςτο πλαίςιο αυτισ τθσ προςζγγιςθσ 
είναι «ανοικτοφ τφπου» προςφζροντασ ζνα πλοφςιο περιβάλλον αλλθλεπίδραςθσ 
και χειριςμοφ αντικειμζνων και εννοιϊν, ζχοντασ ςυνικωσ τθ μορφι ςυςτθμάτων 
προςομοίωςθσ ι μικρόκοςμων. Θ ζμφαςθ πλζον βρίςκεται ςτο μακθτι και ςτισ 
δραςτθριότθτεσ που αναπτφςςει ι μπορεί να αναπτφξει ςτο πλαίςιο του 
περιβάλλοντοσ.  

Θ κφρια κριτικι ςτισ κλαςικζσ εποικοδομθςτικζσ προςεγγίςεισ προζρχεται από τθ 
ςκοπιά αυτϊν που δίνουν ζμφαςθ ςτο πολιτιςμικό και το κοινωνικό πλαίςιο 
ανάδυςθσ των γνωςτικϊν διεργαςιϊν. Οι απόψεισ αυτζσ εντάςςονται ςτθν 
κοινωνικοπολιτιςμικι κεϊρθςθ τθσ μάκθςθσ, θ οποία βαςίηεται ςτισ πρόςφατεσ 
κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ του Bruner και κυρίωσ ςτθ ςοβιετικι ψυχολογικι ςχολι 
με βαςικό εκπρόςωπο τον Vygotsky. 

Πλεσ οι ζρευνεσ που βαςίηονται ςτισ απόψεισ του Vygotsky, υποςτθρίηουν ότι θ 
ςκζψθ αναπτφςςεται (και είναι ςυνεπϊσ προϊόν οικοδόμθςθσ και αναδόμθςθσ των 
γνϊςεων) ςτα πλαίςια ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων ανάμεςα ςε παιδιά και 
ενθλίκουσ τονίηοντασ, ςυνεπϊσ, το ρόλο τθσ διαδικαςίασ του πλαιςίου ςτθρίγματοσ 
και το ρόλο τθσ διαμεςολάβθςθσ των ενθλίκων ςτθ διαδικαςία μάκθςθσ. Οι μελζτεσ 
με κοινωνικό προςανατολιςμό επικεντρϊνονται ςτθν περιγραφι των ςφνκετων 
διαδικαςιϊν τθσ κακοδιγθςθσ από τον ενιλικα, ςτθν περιγραφι των ειδϊν 
αλλθλεπίδραςθσ που εμφανίηονται και ςτο είδοσ τθσ μάκθςθσ που επιτελείται. Θ 
ζμφαςθ ςτθν περίπτωςθ αυτι δίνεται ςτο πλαίςιο μζςα ςτο οποίο λαμβάνουν χϊρα 
οι δραςτθριότθτεσ των εκπαιδευτικϊν και των μακθτϊν.   

Με άλλα λόγια, οι κοινωνικοπολιτιςμικζσ προςεγγίςεισ δεν μποροφν να δουν τθ 
μακθςιακι δραςτθριότθτα ζξω από το κοινωνικό, ιςτορικό και πολιτιςμικό πλαίςιο 
μζςα ςτο οποίο διαδραματίηεται. Οι ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ ςυντελοφν 
καταλυτικά ςτθ διαδικαςία οικοδόμθςθσ τθσ γνϊςθσ ενϊ ςθμαντικό ρόλο παίηουν 
τα χρθςιμοποιοφμενα εργαλεία (τόςο τα πραγματικά όςο και τα ςυμβολικά, όπωσ 
το εκπαιδευτικό λογιςμικό και θ γλϊςςα) και ο καταμεριςμόσ εργαςίασ όπωσ 
περιγράφει θ κεωρία τθσ δραςτθριότθτασ (activity theory).  

Στθν περίπτωςθ αυτϊν των προςεγγίςεων, τα υποςτθριηόμενα από υπολογιςτζσ 
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα ςχεδιάηονται με γνϊμονα τθν ενίςχυςθ τθσ 
επικοινωνίασ, τθσ αλλθλεπίδραςθσ και τθσ ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςε 
εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ, ι και ανάμεςα ςτουσ ίδιουσ του μακθτζσ, με ςτόχο τθ 
δθμιουργία των λεγόμενων κοινοτιτων μάκθςθσ.  

Και οι τρεισ μεγάλεσ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ που περιγράφθκαν ςτα προθγοφμενα 
ςυνιςτοφν μοντζλα που επιτρζπουν το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ υπολογιςτικϊν 
περιβαλλόντων για τθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ. Τα μοντζλα αυτά λειτουργοφν (ι 
κα μποροφςαν να λειτουργιςουν) ςε μεγάλο βακμό ςυμπλθρωματικά ςτο πλαίςιο 
τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.  
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Είναι προφανζσ ότι θ πολλαπλότθτα των τρόπων ειςαγωγισ και ζνταξθσ των ΤΡΕ 
ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία κακϊσ και θ ποικιλία των κεωριϊν και μοντζλων που 
ερμθνεφουν τθν ανκρϊπινθ γνϊςθ και τθ μάκθςθ ζχουν οδθγιςει ςτθν ανάπτυξθ 
διαφόρων κατθγοριϊν εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ. Κάκε πρόγραμμα επιμόρφωςθσ 
εκπαιδευτικϊν ςτισ εκπαιδευτικζσ χριςεισ των ΤΡΕ οφείλει να λάβει υπόψθ του 
αυτζσ τισ κατθγορίεσ. Ρριν όμωσ περιγράψουμε τισ μεγάλεσ κατθγορίεσ 
εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ που αφοροφν ςτθν προςχολικι και τθν πρωτοβάκμια 
εκπαίδευςθ, είναι ςκόπιμο να διαςαφθνίςουμε τον όρο «εκπαιδευτικό λογιςμικό».  

Το εφροσ των εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν και των υπολογιςτικϊν περιβαλλόντων 
που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν του 
κλάδου ΡΕ60 είναι πλζον αρκετά εκτεταμζνο. Για το λόγο αυτό, πολλά από τα 
λογιςμικά και τα υπολογιςτικά περιβάλλοντα που περιγράφονται, αναλφονται ι 
χρθςιμοποιοφνται ςτο παρόν επιμορφωτικό υλικό μποροφν να κεωρθκοφν ωσ 
αντιπροςωπευτικά δείγματα μιασ ολόκλθρθσ κατθγορίασ λογιςμικϊν ι 
περιβαλλόντων που ζχουν κοινά χαρακτθριςτικά και επιτρζπουν να αντιμετωπιςκεί 
μια εκτεταμζνθ κλάςθ προβλθμάτων και διδακτικϊν καταςτάςεων, τόςο ςτο 
εςωτερικό των γνωςτικϊν αντικειμζνων όςο και εγκάρςια. 

Είναι γεγονόσ ότι θ υπολογιςτικι υποςτιριξθ τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ δεν 
είναι ανεξάρτθτθ από τα πραγματικά τεχνολογικά και τα εν δυνάμει παιδαγωγικά 
χαρακτθριςτικά κακϊσ και τισ δυνατότθτεσ του χρθςιμοποιοφμενου εκπαιδευτικοφ 
λογιςμικοφ ι γενικότερα ενόσ ςυςτιματοσ που βαςίηεται ςτουσ υπολογιςτζσ. Για το 
λόγο αυτό, πριν προχωριςουμε ςτθν ανάπτυξθ του επιμορφωτικοφ υλικοφ για τον 
κλάδο ΡΕ60 είναι απαραίτθτο να ορίςουμε με λειτουργικό τρόπο τθν ζννοια του 
εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ και να δοφμε τισ διαφορετικζσ του κατθγορίεσ. Στο 
πλαίςιο αυτό μποροφμε να ομαδοποιιςουμε τα υπολογιςτικά περιβάλλοντα ςε 
τρεισ μεγάλεσ κατθγορίεσ (οι κατθγορίεσ αυτζσ αναλφονται διεξοδικότερα ςτθν 
επόμενθ ενότθτα, βλζπε ςχιμα 4): 

1. Σε ςυςτιματα κακοδθγοφμενθσ από τουσ υπολογιςτζσ διδαςκαλίασ (κατά 
κανόνα ςυςτιματα εξάςκθςθσ και πρακτικισ και ςυςτιματα κακοδιγθςθσ 
(tutorials)), που είναι ςυςτιματα κλειςτοφ τφπου και αφοροφν κυρίωσ γνϊςεισ 
και δεξιότθτεσ χαμθλοφ επιπζδου που αναπτφςςονται ςτο πλαίςιο επιμζρουσ 
γνωςτικϊν αντικειμζνων. 

2. Σε περιβάλλοντα μάκθςθσ μζςω κακοδθγοφμενθσ ανακάλυψθσ και 
διερεφνθςθσ, που είναι ςυςτιματα ανοικτοφ τφπου και μποροφν να ευνοιςουν 
ανάπτυξθ γνϊςεων και δεξιοτιτων υψθλοφ επιπζδου. Θ κατθγορία αυτι ζχει 
ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτο χϊρο τθσ μακθματικισ εκπαίδευςθσ και των κετικϊν 
επιςτθμϊν. 

3. Σε περιβάλλοντα ςυμβολικισ ζκφραςθσ, ςε ςυςτιματα αναηιτθςθσ 
πλθροφορίασ, ςε ςυςτιματα επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ (κατά κανόνα 
λογιςμικό γενικισ χριςθσ και εφαρμογζσ Διαδικτφου και ειδικότερα ςφγχρονεσ 
εφαρμογζσ Web 2.0) και ςε περιβάλλοντα οργάνωςθσ και διαχείριςθσ τθσ 
πλθροφορίασ (authoring tools). Θ κατθγορία αυτι ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία για τθ 
γλωςςικι εκπαίδευςθ, αφοφ τα περιβάλλοντα αυτά αποτελοφν μζςα για 
γράψιμο, διάβαςμα και επικοινωνία, δθλαδι μζςα πρακτικισ γραμματιςμοφ. 
Δεν αποτελοφν επομζνωσ απλϊσ μζςα παιδαγωγικισ υποςτιριξθσ τθσ 
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γλωςςικισ εκπαίδευςθσ, αλλά ςυςτατικό ςτοιχείο του νζου περιεχομζνου τθσ. 
Τα ςυςτιματα τθσ πρϊτθσ κατθγορίασ αναπαράγουν ι ευνοοφν ςε μεγάλο βακμό 
παραδοςιακοφ τφπου διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ ςε αντίκεςθ με τα περιβάλλοντα 
τθσ δεφτερθσ και τθσ τρίτθσ κατθγορίασ που υποςτθρίηουν κυρίωσ καινοτόμου 
τφπου διδακτικζσ καταςτάςεισ και δραςτθριότθτεσ και ςτο πλαίςιο αυτό επιτρζπουν 
τθ δθμιουργικι ζκφραςθ, τθν αλλθλεπίδραςθ των μακθτϊν και τθ ςταδιακι μφθςι 
τουσ ςτο νζο γραμματιςμό. 

Θ υπολογιςτικι υποςτιριξθ και ενίςχυςθ τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ 
διαμεςολαβείται από κατάλλθλεσ εφαρμογζσ λογιςμικοφ και υλικοφ, που άλλοτε 
αποκαλοφνται πλθροφορικά ι υπολογιςτικά περιβάλλοντα για τθ διδαςκαλία και 
τθν ανκρϊπινθ μάκθςθ και άλλοτε, ςυνικωσ για λόγουσ απλότθτασ και ςυντομίασ, 
εκπαιδευτικά λογιςμικά (ςχιμα 3).  

Με τον όρο «εκπαιδευτικό λογιςμικό» εννοοφμε τισ εφαρμογζσ λογιςμικοφ (αλλά 
και υλικοφ) που χρθςιμοποιοφνται για τθν υπολογιςτικι υποςτιριξθ τθσ 
διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ. Το εκπαιδευτικό λογιςμικό μπορεί να ζχει διάφορεσ 
μορφζσ: 

 Το ειδικά καταςκευαςμζνο, από εξειδικευμζνεσ εταιρίεσ ι από πανεπιςτθμιακά 
και ερευνθτικά ιδρφματα, λογιςμικό και υλικό με ςαφι διδακτικό και μακθςιακό 
ςκοπό (για ςυγκεκριμζνο γνωςτικό αντικείμενο ι για διακεματικζσ χριςεισ) που 
ςυνικωσ είναι ςε μορφι CD - DVD και εγκακίςταται ςτον υπολογιςτι ι 
βρίςκεται ςε κάποιον δικτυακό τόπο και προςπελαφνεται μζςω Διαδικτφου. 
Κάποιεσ φορζσ επίςθσ πρόκειται για ςφνολο από υλικό και λογιςμικό, όπωσ για 
παράδειγμα τα ςυςτιματα που επιτρζπουν μζςω αιςκθτιρων να ςυλλζγουμε 
δεδομζνα από πειραματικζσ διαδικαςίεσ και να τα επεξεργαηόμαςτε ςτθ 
ςυνζχεια μζςω υπολογιςτι (που παίηει ρόλο εικονικοφ πειραματικοφ 
εργαςτθρίου) ι ακόμα και για ςυςκευζσ ρομποτικισ (για παράδειγμα τα 
ςυςτιματα Lego που επιτρζπουν τθ δθμιουργία και τον προγραμματιςμό απλϊν 
καταςκευϊν).  

 Το υπάρχον λογιςμικό γενικισ ι ειδικισ χριςθσ, όπωσ για παράδειγμα 
κειμενογράφοι, βάςεισ δεδομζνων, προγράμματα επεξεργαςίασ εικόνων, 
λογιςτικά φφλλα, εφαρμογζσ διαδικτφου (π.χ. για δθμιουργία blog ι wiki) κλπ. 
που ζχει αναπτυχκεί από εταιρίεσ λογιςμικοφ ι και από μεμονωμζνεσ ομάδεσ 
προγραμματιςτϊν. Το λογιςμικό αυτό (που με τθ ςτενι ζννοια του όρου δεν 
μπορεί να κεωρθκεί εκπαιδευτικό), το οποίο κατά κφριο λόγο απευκφνεται ςε 
κατθγορίεσ χρθςτϊν εκτόσ εκπαίδευςθσ, ζχει «μεταλλαχκεί» ςε επίπεδο χριςθσ 
και χρθςιμοποιείται για τθν ανάπτυξθ γνϊςεων και δεξιοτιτων ςε διάφορα 
γνωςτικά αντικείμενα ωσ γνωςτικό εργαλείο. Πταν όμωσ τα εν λόγω λογιςμικά 
αποτελοφν αντικείμενο μάκθςθσ (όπωσ για παράδειγμα γίνεται ςτο μάκθμα τθσ 
Ρλθροφορικισ) δεν μποροφμε να μιλιςουμε για χριςθ τουσ ωσ εκπαιδευτικά 
μζςα.  

Στθν ςφγχρονθ ορολογία, αντί του όρου «εκπαιδευτικό λογιςμικό», πολλζσ φορζσ 
χρθςιμοποιείται ο όροσ «υπολογιςτικό περιβάλλον για τθ διδαςκαλία και τθν 
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μάκθςθ». Στθ ςυνζχεια, για λόγουσ ςυντομίασ κα χρθςιμοποιείται κυρίωσ ο όροσ 
εκπαιδευτικό λογιςμικό.  

Πταν αναφερόμαςτε ςτθν Υπολογιςτικι Υποςτιριξθ τθσ Διδαςκαλίασ εννοοφμε 
κατά κανόνα τθ βοικεια προσ το μακθτευόμενο ϊςτε να προςεγγίςει και να 
οικοδομιςει ζνα προκακοριςμζνο από το πρόγραμμα ςπουδϊν ςφνολο διδακτικϊν 
ςτόχων (κατά κανόνα χαμθλοφ επιπζδου) κάνοντασ χριςθ ειδικϊν εφαρμογϊν 
λογιςμικοφ. Συνεπϊσ, υπό το πρίςμα αυτό, οι εφαρμογζσ των ΤΡΕ ςχεδιάηονται και 
αναπτφςςονται ϊςτε να υποςτθρίξουν και να ενιςχφςουν το διδακτικό ζργο του 
εκπαιδευτικοφ. Με άλλα λόγια, αποτελοφν ζνα ςφγχρονο εποπτικό μζςο 
διδαςκαλίασ ςτα διάφορα γνωςτικά αντικείμενα.   

Ενϊ, όταν αναφερόμαςτε ςτθν Υπολογιςτικι Υποςτιριξθ τθσ Μάκθςθσ εννοοφμε 
κυρίωσ τθν ενίςχυςθ του μακθτευόμενου ϊςτε να αποκτιςει γνϊςεισ και να 
αναπτφξει δεξιότθτεσ υψθλοφ επιπζδου που κα τον καταςτιςουν ικανό να 
αντεπεξζλκει ςτισ διαρκϊσ μεταβαλλόμενεσ και ολοζνα αυξανόμενεσ απαιτιςεισ 
του ςφγχρονου κόςμου, κάνοντασ χριςθ εφαρμογϊν λογιςμικοφ (software) και 
υλικοφ υπολογιςτϊν (hardware). Υπό το πρίςμα αυτό, οι εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ 
των ΤΡΕ ςχεδιάηονται ζτςι ϊςτε να υποςτθρίηουν και να ενιςχφουν το μακθςιακό 
ζργο του μακθτι ζχοντασ ςυνικωσ εργαλειακι μορφι (φυςικι και γνωςτικι).  

Συνεπϊσ, κεωροφνται ωσ εργαλεία που εν δυνάμει επεκτείνουν ι / και ενιςχφουν 
τισ γνωςτικζσ δεξιότθτεσ των μακθτϊν και για το λόγο αυτό ονομάηονται γνωςτικά 
εργαλεία (cognitive tools). Τα εργαλεία αυτά μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν είτε ςτο 
πλαίςιο επιμζρουσ γνωςτικϊν αντικειμζνων είτε με εγκάρςιο τρόπο ανάμεςα ςε 
διάφορα γνωςτικά αντικείμενα και ςχετίηονται με τθν ανάπτυξθ γνωςτικϊν 
δεξιοτιτων υψθλοφ επιπζδου. Τζτοιου τφπου γνϊςεισ και δεξιότθτεσ αφοροφν 
τουλάχιςτον ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ: 

 τθν ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων,  

 τθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ,  

 τθν ικανότθτα διερεφνθςθσ και αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν ςε ζνα ευρφ 
φάςμα δεδομζνων, 

 τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων λιψθσ απόφαςθσ,  

 τθ δυνατότθτα αναδιοργάνωςθσ των υπαρχουςϊν γνϊςεων, 

 τθ δυνατότθτα μοντελοποίθςθσ φαινομζνων και καταςτάςεων των 
πραγματικοφ κόςμου,  

 τθν ικανότθτα ςυνεργαςίασ και από κοινοφ προςζγγιςθσ και επίλυςθσ 
προβλθμάτων, 

 τθ διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ, 

 τθν ικανότθτα γνωςτικισ επίγνωςθσ, 

 τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων μεταφοράσ γνϊςεων από ζνα πλαίςιο ςε ζνα άλλο, 

 τθν ικανότθτα μάκθςθσ για τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ μακαίνουμε 
(μεταγνϊςθ).   
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χιμα 3: Λειτουργικόσ οριςμόσ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ 

1.3.2 Αρχζσ ςχεδίαςθσ και αναπτυξιακά κατάλλθλο εκπαιδευτικό λογιςμικό για 
προςχολικι και πρϊτθ ςχολικι θλικία 

Είναι προφανζσ ότι θ πολλαπλότθτα των τρόπων ειςαγωγισ και ζνταξθσ των ΤΡΕ 
ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία κακϊσ και θ ποικιλία των κεωριϊν και μοντζλων που 
ερμθνεφουν τθν ανκρϊπινθ γνϊςθ και τθ μάκθςθ ζχουν οδθγιςει ςτθν ανάπτυξθ 
διαφόρων κατθγοριϊν εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ. Ειδικότερα, θ ςχεδίαςθ και θ 
υλοποίθςθ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ για μικρζσ θλικίεσ κζτει πολφ περιςςότερα 
προβλιματα από τθ ςχεδίαςθ και υλοποίθςθ περιβαλλόντων μάκθςθσ με 
υπολογιςτζσ για μεγαλφτερεσ θλικίεσ. Τα προβλιματα αυτά άπτονται τόςο τεχνικϊν 
δυςχερειϊν αλλά κυρίωσ αφοροφν παιδαγωγικζσ και διδακτικζσ πτυχζσ. Σε κάκε 
περίπτωςθ, θ ςχεδίαςθ και θ ανάπτυξθ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ για τθν 
προςχολικι εκπαίδευςθ πρζπει πρωτίςτωσ να απευκφνεται και να υποςτθρίηει τισ 
ανάγκεσ αυτϊν των θλικιϊν.  

Οι βαςικότερεσ αρχζσ ςχεδίαςθσ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ για τθν προςχολικι και 
τθν πρϊτθ ςχολικι θλικία αφοροφν ςτθν ανάγκθ για περιοριςμό τθσ παρζμβαςθσ 
και τθσ κακοδιγθςθσ των ενθλίκων, ςτθν ανάγκθ για ευκολία ειςαγωγισ, χριςθσ 
και εξόδου από το ςφςτθμα, ςτθν ανάγκθ για πρόκλθςθ τθσ φανταςίασ και τθσ 
δθμιουργικότθτασ των παιδιϊν. Σθμαντικό ρόλο επίςθσ παίηει θ απλότθτα ςτο 
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ςχεδιαςμό του λογιςμικοφ, χωρίσ όμωσ τθν εξάλειψθ των πολλαπλϊν δυνατοτιτων 
του, κακϊσ και τθν ικανότθτα ςυνδυαςμοφ των ζργων που πρζπει να επιτελζςει το 
παιδί με το παιχνίδι.  

Το εκπαιδευτικό περιβάλλον προςδιορίηεται κφρια από το διακζςιμο λογιςμικό και 
τισ δυνατότθτεσ που αυτό παρζχει. Ζμφαςθ δίνεται ςτο αναπτυξιακά ι εξελικτικά 
κατάλλθλο (developmentally appropriate) εκπαιδευτικό λογιςμικό. Ωσ 
αναπτυξιακά κατάλλθλο λογιςμικό κρίνεται αυτό που ανταποκρίνεται ςτθν θλικία 
και τισ γνϊςεισ των παιδιϊν, που μπορεί να προςαρμοςτεί ςε διαφορετικοφσ 
μακθτζσ με διαφορετικά επίπεδα ικανοτιτων και που μπορεί να ενταχκεί ςτο 
αναλυτικό πρόγραμμα του νθπιαγωγείου. Επιτρζπει τθ διερευνθτικι μάκθςθ κακϊσ 
και τθ ςυνεργατικι μάκθςθ με τθ μορφι παιχνιδιοφ και χρθςιμοποιεί άμεςθ και 
κατάλλθλθ τεχνικι ανατροφοδότθςθσ. Είναι, επίςθσ, το λογιςμικό που λαμβάνει 
υπόψθ του τισ δυςκολίεσ και τισ λανκαςμζνεσ αντιλιψεισ των μακθτϊν και 
προςφζρει ευκαιρίεσ για τθν αναςυγκρότθςι τουσ. Ενεργοποιεί τον 
προβλθματιςμό, επιτρζπει τθν εμπλοκι του παιδιοφ και τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι 
του και ευνοεί τθ ςυνεχι ενεργοποίθςθ του ενδιαφζροντόσ του. Επιπλζον, 
επιτρζπει τθ μακθςιακι αξιοποίθςθ του λάκουσ, δίνοντασ ςτον εκπαιδευτικό τθ 
δυνατότθτα να επζμβει και να τροποποιιςει το λογιςμικό. 

Παιδαγωγικζσ αρχζσ ςχεδίαςθσ  

Από διάφορουσ ερευνθτζσ ζχουν επιςθμανκεί οι βαςικότερεσ ανάγκεσ των παιδιϊν 
προςχολικισ θλικίασ. Ενδεικτικά, μποροφν να αναφερκοφν θ ανάγκθ για κίνθςθ και 
κατάκτθςθ του χϊρου, θ ανάγκθ τουσ για ζκφραςθ και δθμιουργικότθτα, για 
αυτονομία, για ανακάλυψθ, ςτοργι και αςφάλεια. Κάτω από το πρίςμα αυτό, οι 
δραςτθριότθτεσ και οι μζκοδοι που κα επιλεγοφν για τθν εναςχόλθςθ των νθπίων 
με τον υπολογιςτι δεν κα πρζπει να καταδικάηουν τα νιπια ςε πολφωρθ ακινθςία, 
προκειμζνου να ζχουν τα αναμενόμενα αποτελζςματα.  

Θ ςχεδίαςθ πλθροφορικϊν περιβαλλόντων διδαςκαλίασ και μάκθςθσ κα πρζπει να 
βαςίηεται τόςο ςτα ερευνθτικά πορίςματα, όςο και ςτθν κριτικι ανάλυςθ του 
υπάρχοντοσ λογιςμικοφ. Οι ςχεδιαςτζσ είναι αναγκαίο να είναι κοντά ςτο 
περιβάλλον χριςθσ του λογιςμικοφ και να είναι γνϊςτεσ των εξελίξεων τθσ 
γνωςτικισ ψυχολογίασ ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ μάκθςθσ. Ειδικά τα λογιςμικά που 
απευκφνονται ςτα παιδιά προςχολικισ θλικίασ, κα πρζπει να βαςίηονται ςτθ γνϊςθ 
του πϊσ τα παιδιά μακαίνουν, ενιςχφοντασ τθν αλλθλεπίδραςθ με τον υπολογιςτι, 
τθν απόκτθςθ εμπειριϊν και τθ χρθςιμοποίθςθ των γνϊςεων που ιδθ κατζχουν. 
Επιπρόςκετα, είναι απαραίτθτο να υπάρχει ζνα ςυνεχζσ ανατροφοδοτοφμενο 
κανάλι επικοινωνίασ μεταξφ εκπαιδευτικοφ- παιδιοφ- ςχεδιαςτι.  

Οι βαςικζσ παράμετροι που πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ κατά τθ ςχεδίαςθ 
πλθροφορικϊν περιβαλλόντων μάκθςθσ για τθν πρϊτθ ςχολικι και τθν προςχολικι 
θλικία είναι: διάρκεια δραςτθριοτιτων, ςχεδίαςθ διεπιφάνειασ χριςθσ (χρϊματα, 
ιχοι, λειτουργίεσ), ψυχαγωγικι διάςταςθ, ανάπτυξθ δθμιουργικότθτασ και 
φανταςίασ, δυνατότθτεσ ςυνεργαςίασ.  
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Ρρζπει καταρχιν να τονιςκεί ότι επειδι θ διάρκεια προςοχισ των νθπίων είναι 
πολφ μικρι, θ διάρκεια των δραςτθριοτιτων με τον υπολογιςτι κα πρζπει να είναι 
περιοριςμζνθ. Ο χρόνοσ παραμονισ των νθπίων ςε μια δραςτθριότθτα, με αμείωτο 
το ενδιαφζρον τουσ, εξαρτάται από τθν ποικιλία των κεμάτων και τον ςυςτθματικό 
ςχεδιαςμό των δραςτθριοτιτων. Ακόμθ, θ προςοχι τουσ αποςπάται εφκολα, 
γεγονόσ που πρζπει να λθφκεί υπόψθ ςτο ςχεδιαςμό των λογιςμικϊν, ϊςτε να 
αποφευχκοφν χρϊματα, γραφικά, ιχοι, που δεν κατευκφνουν τθν προςοχι των 
νθπίων ςτο ηθτοφμενο ςτόχο. Επίςθσ, βαςικά χαρακτθριςτικά που πρζπει να 
διακρίνουν ζνα εκπαιδευτικό λογιςμικό είναι θ ευκολία και θ απλότθτα ςτο 
χειριςμό, ο ζλεγχοσ τθσ διαδικαςίασ από τθν πλευρά των παιδιϊν και όχι του 
υπολογιςτι, θ αξιοποίθςθ των πολυμζςων, των γραφικϊν, των ιχων και των 
εικόνων, ϊςτε παράλλθλα με τθ γνωςτικι πρόοδο να προςφζρεται και ψυχαγωγία. 

Βαςικό, επίςθσ, χαρακτθριςτικό των παιδιϊν, που δε κα πρζπει να αγνοθκεί ςτο 
ςχεδιαςμό των εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν, είναι ότι τα νιπια δεν είναι αναγνϊςτεσ 
ι δε διακζτουν τθν ευχζρεια τθσ ανάγνωςθσ. Για αυτό το λόγο, τα προγράμματα δε 
κα πρζπει να ζχουν γραπτζσ οδθγίεσ και γραπτζσ μεκόδουσ ανατροφοδότθςθσ, 
αλλά απλζσ λεκτικζσ οδθγίεσ που κα προωκοφν τθν αυτόνομθ χριςθ του 
προγράμματοσ από το παιδί. Επιπλζον, οι δεξιότθτεσ λεπτισ κινθτικότθτασ δεν 
ζχουν επαρκϊσ αναπτυχκεί, για αυτό και τα προγράμματα κα πρζπει να μθν 
απαιτοφν ςφνκετεσ ικανότθτεσ δακτυλογράφθςθσ και χειριςμοφ, αλλά οι 
απαντιςεισ των νθπίων να δίνονται με τον πιο απλό τρόπο. Επίςθσ, ςτθν θλικία 
αυτι οι ςχζςεισ αιτίασ-αποτελζςματοσ είναι ακόμθ υπό διαμόρφωςθ. Γι’ αυτό το 
λόγο, ςτα εκπαιδευτικά προγράμματα κα πρζπει να είναι εμφανισ και άμεςθ θ 
ςφνδεςθ τθσ πράξθσ του νθπίου με το αποτζλεςμα που εμφανίηεται ςτθν οκόνθ του 
υπολογιςτι.  

Κυρίαρχο ςτοιχείο τθσ παιδικισ θλικίασ είναι το παιχνίδι, του οποίου θ μεγάλθ 
παιδαγωγικι ςθμαςία ζχει επανειλθμμζνα τονιςτεί από πολλοφσ ερευνθτζσ και 
παιδαγωγοφσ. Το παιχνίδι κεωρείται ωσ μια αναγκαία δραςτθριότθτα ςτθν θλικία 
αυτι, κακϊσ και ωσ μζςο για να γνωρίςουν τα παιδιά τον κόςμο. Στθν 
αλλθλεπίδραςθ του παιδιοφ με τον υπολογιςτι το παιχνίδι κα πρζπει να κατζχει τθν 
κυρίαρχθ κζςθ και να ευνοείται θ παρουςία των χαρακτθριςτικϊν του παιχνιδιοφ 
(ενεργθτικι και ψυχαγωγικι δραςτθριότθτα, αυτόνομθ επιλογι και ζλεγχοσ τθσ 
δραςτθριότθτασ από το παιδί, προςανατολιςμόσ ςτθν ίδια τθ διαδικαςία κι όχι ςτο 
αποτζλεςμα) κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ του υπολογιςτι από τα νιπια. 

Επιπλζον, ςτθν θλικία αυτι, θ δθμιουργικότθτα του παιδιοφ ζγκειται ςε μεγάλο 
βακμό ςτθ δφναμθ τθσ φανταςίασ. Σ’ αυτά τα πλαίςια, ο υπολογιςτισ μπορεί να 
ςυμβάλλει κετικά ςτθ γνωςτικι ςυγκρότθςθ των παιδιϊν με τθ χριςθ μοντζλων και 
προςομοιϊςεων. Τζλοσ, ζνα ακόμθ χαρακτθριςτικό που εμφανίηεται ςε αρκετά 
παιδιά τθσ προςχολικισ θλικίασ είναι θ παρορμθτικότθτα, που ςυνίςταται ςτθ 
γριγορθ παρουςίαςθ του αποτελζςματοσ ενόσ ζργου, χωρίσ να δίνεται ςθμαςία ςτθ 
διαδικαςία παραγωγισ του. Θ χριςθ του υπολογιςτι μπορεί να βοθκιςει τα παιδιά 
αυτά να ελζγξουν τθν παρορμθτικότθτά τουσ, δουλεφοντασ με προγράμματα που 
δίνουν ζμφαςθ ςτθ διαδικαςία (βιμα-βιμα) και όχι ςτο αποτζλεςμα.     
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Σεχνολογικζσ αρχζσ ςχεδίαςθσ  

Από τεχνολογικι ςκοπιά, ζνα εκπαιδευτικό λογιςμικό προςχολικισ και πρϊτθσ 
ςχολικισ θλικίασ πρζπει να περιζχει γραφικι διεπιφάνεια χριςθσ με μενοφ που 
κατευκφνεται από απλζσ κινιςεισ του ποντικιοφ, γραφικά και ιχουσ υψθλισ 
ποιότθτασ που να είναι ελκυςτικά και ταυτόχρονα όχι υπερβολικά ερεκιςτικά για τα 
παιδιά. 

Θ ποιότθτα των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν των εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν 
επθρεάηει τθν ευμάκεια και τθν ευχρθςτία τουσ. Αρχικά κα πρζπει θ εγκατάςταςθ 
των εκπαιδευτικϊν εφαρμογϊν να είναι εφκολθ με ςαφείσ και απλζσ οδθγίεσ και 
χωρίσ πολφπλοκα βιματα. Επίςθσ οι εφαρμογζσ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από 
ζναν οδθγό χριςθσ και αντιμετϊπιςθσ προβλθμάτων τόςο για τθν εγκατάςταςι 
τουσ όςο και για τθν εν γζνει λειτουργία τουσ. 

Κατά τθ λειτουργία τουσ τα εκπαιδευτικά λογιςμικά κα πρζπει να «τρζχουν» 
γριγορα, χωρίσ να γίνονται μεγάλεσ παφςεισ από οκόνθ ςε οκόνθ μετά από επιλογι 
του χριςτθ ι από δραςτθριότθτα ςε δραςτθριότθτα. Σε αντίκετθ περίπτωςθ ςτα 
παιδιά επζρχεται ςφγχυςθ για το κατά πόςο οι ενζργειεσ που προθγικθκαν ιταν 
ςωςτζσ.  

Άλλο ζνα τεχνικό χαρακτθριςτικό ιδιαίτερα ςθμαντικό είναι τα χρθςιμοποιοφμενα 
γραφικά. Τα γραφικά κα πρζπει να είναι γεμάτα χρϊματα ηωντανά και ζντονα, 
τακτοποιθμζνα και ρεαλιςτικά. Θ χριςθ ηωντανϊν και ζντονων χρωμάτων ςυντελεί 
ςτθν διατιρθςθ τθσ προςοχισ των παιδιϊν και βοθκά τα παιδιά να ςυνδζςουν αυτά 
που βλζπουν ςτθν οκόνθ με τθν κακθμερινι τουσ ηωι. Επίςθσ όταν τα γραφικά 
είναι τακτοποιθμζνα ςτθν οκόνθ τα παιδιά μποροφν ευκολότερα να εςτιάςουν τθν 
προςοχι τουσ ςτα αντικείμενα ι τισ καταςτάςεισ που αποτελοφν και τουσ ςτόχουσ 
του προγράμματοσ χωρίσ να αποπροςανατολίηονται ι να ενκουςιάηονται και να 
παγιδεφονται.  

Εξίςου ςθμαντικι είναι και θ μουςικι και τα θχθτικά εφζ που χρθςιμοποιοφνται ςε 
ζνα εκπαιδευτικό λογιςμικό. Ιχοι που αναπαριςτοφν ρεαλιςτικά ανκρϊπουσ, ηϊα 
και αντικείμενα μποροφν να βοθκιςουν τα παιδιά να ανακαλφψουν τον κόςμο. Θ 
μουςικι κα πρζπει να ζχει πραγματικό φψοσ και τόνο.  

Ρολφ χριςιμθ κεωρείται τζλοσ και θ δυνατότθτα αποκικευςθσ και εκτφπωςθσ από 
τα παιδιά τθσ προόδου τουσ και των δραςτθριοτιτων τουσ μζςα από το πρόγραμμα. 
Θ αποκικευςθ τθσ εργαςίασ δίνει τθ δυνατότθτα ςτα παιδιά να επαναφζρουν μια 
δραςτθριότθτα μετά από κάποιο χρονικό διάςτθμα και μελετϊντασ τθν εργαςία 
τουσ να εμπλουτίηουν τθν γνωςτικι τουσ ανάπτυξθ. Θ εκτφπωςθ από τθν άλλθ 
πλευρά  αποτελεί απτι καταγραφι των εμπειριϊν των παιδιϊν με τουσ υπολογιςτζσ 
και μια πολφ καλι αφορμι για εκκίνθςθ ςυηιτθςθσ κακϊσ και μια χριςιμθ πθγι 
μάκθςθσ κακϊσ βοθκά τα παιδιά να ςυνδζςουν τισ εμπειρίεσ τουσ κατά τθ χριςθ 
του λογιςμικοφ, με απτζσ δραςτθριότθτεσ εκτόσ του περιβάλλοντοσ μάκθςθσ. Δίνει 
τζλοσ τθ δυνατότθτα ςτα παιδιά να ςκεφτοφν τισ εμπειρίεσ τουσ με τουσ 
υπολογιςτζσ και ακόμα και να ςυλλογιςτοφν προβλθματικζσ καταςτάςεισ. 
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1.3.3. Κατθγορίεσ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ  

Μια προφανισ κατθγοριοποίθςθ του εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ για τθν προςχολικι 
και τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μποροφςε να γίνει ςτθ βάςθ των επιμζρουσ 
γνωςτικϊν αντικειμζνων (μακθματικά, γλϊςςα, μελζτθ περιβάλλοντοσ, κλπ.), ςτο 
πλαίςιο των οποίων τα εκπαιδευτικά αυτά λογιςμικά είναι δυνατόν να 
χρθςιμοποιθκοφν.  

Στο παρόν επιμορφωτικό υλικό, ςε πρϊτο επίπεδο, δεν κα ακολουκθκεί μια 
κατθγοριοποίθςθ τζτοιου τφπου, αλλά οι κατθγορίεσ του εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ 
κα προςδιοριςτοφν με βάςθ τθ διδακτικι προςζγγιςθ (δαςκαλοκεντρικι ι 
γνωςιοκεντρικι, μακθτοκεντρικι και αλλθλεπιδραςτικι - ςυνεργατικι) που είναι 
δυνατόν να κζςουν ςε λειτουργία και τθ κεωρία μάκθςθσ ςφμφωνα με τθν οποία 
ζχουν ςχεδιαςτεί (ςυμπεριφοριςμόσ, εποικοδομιςμόσ, κοινωνικοπολιτιςμικι 
προςζγγιςθ). Θ κατθγοριοποίθςθ αυτι είναι πλιρωσ ςυμβατι με τον γενικό ςκοπό 
του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν για τθ κζςθ τθσ Ρλθροφορικισ ςτθν προςχολικι 
ελλθνικι εκπαίδευςθ, όπωσ αυτόσ ζχει κακοριςκεί από το Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο 
(http://www.pi-schools.gr/):  

«οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν με (ι χωρίσ) τθ βοικεια του εκπαιδευτικοφ τον 
υπολογιςτι ωσ «γνωςτικό-διερευνθτικό εργαλείο», αναηθτοφν πλθροφορίεσ, 
επικοινωνοφν και προςεγγίηουν βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τθ χριςθ τθσ 
υπολογιςτικισ τεχνολογίασ» 

Στο ςθμείο αυτό πρζπει επίςθσ να τονιςκεί ότι θ προτεινόμενθ κατθγοριοποίθςθ 
γίνεται ςτθ βάςθ των ςχεδιαςτικϊν επιλογϊν κάκε εφαρμογισ, γεγονόσ που 
εμφανϊσ ευνοεί ςυγκεκριμζνου τφπου διδακτικζσ προςεγγίςεισ, χωρίσ όμωσ να τισ 
προςδιορίηει απόλυτα. Με άλλα λόγια, ζνα εποικοδομιςτικοφ τφπου λογιςμικό 
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί με δαςκαλοκεντρικό ι γνωςιοκεντρικό τρόπο (εάν για 
παράδειγμα χρθςιμοποιείται ωσ εποπτικό μζςο διδαςκαλίασ για τθν παρουςίαςθ 
πλθροφοριϊν), ενϊ ζνα ςυμπεριφοριςτικοφ τφπου λογιςμικό είναι δυνατόν να 
χρθςιμοποιθκεί ςε ζνα ςυνεργατικό – αλλθλεπιδραςτικό πλαίςιο (εάν για 
παράδειγμα χρθςιμοποιείται για να αναπτυχκεί ςυηιτθςθ και αλλθλεπίδραςθ πάνω 
ςτισ πλθροφορίεσ και τισ ζννοιεσ που διαπραγματεφεται) και ενδεχομζνωσ να 
μπορεί να υποςτθρίξει εποικοδομιςτικοφ τφπου δραςτθριότθτεσ.  

Με βάςθ τθν ακολουκοφμενθ διδακτικι ςχεδίαςθ, τα εκπαιδευτικά ςυςτιματα με 
ΤΡΕ μποροφν να ταξινομθκοφν ςε τρεισ μεγάλεσ κατθγορίεσ (Κόμθσ, 2004): 

1. Σε ςυςτιματα κακοδθγοφμενθσ διδαςκαλίασ από τουσ υπολογιςτζσ (κατά 
κανόνα ςυςτιματα εξάςκθςθσ και πρακτικισ και ςυςτιματα κακοδιγθςθσ – 
διδαςκαλίασ, πολυμεςικοφ περιεχομζνου ι κάποιεσ εφαρμογζσ τεχνθτισ 
νοθμοςφνθσ για επίλυςθ προβλθμάτων), τα οποία είναι ςυνικωσ ςυςτιματα 
κλειςτοφ τφπου (εμπεριζχουν κατά κανόνα δεδομζνο περιεχόμενο, 
υποςτθρίηουν ςυγκεκριμζνα ςενάρια χριςθσ και δεν ευνοοφν εφκολα 
διαφοροποιιςεισ ςτθ διδακτικι παρζμβαςθ) και αφοροφν κυρίωσ γνϊςεισ και 
δεξιότθτεσ χαμθλοφ επιπζδου που αναπτφςςονται ςτο πλαίςιο επιμζρουσ 
γνωςτικϊν αντικειμζνων.  

http://www.pi-schools.gr/
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Ρρόκειται για διδακτικά μζςα που υποςτθρίηουν με εποπτικό τρόπο ι 
υποκακιςτοφν τον εκπαιδευτικό (αφοφ αναλαμβάνουν μζροσ τθσ διαδικαςίασ 
διδαςκαλίασ και τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ) και επιτρζπουν ςτο μακθτι να 
εξαςκθκεί ςε γνϊςεισ και δεξιότθτεσ, που κατά κανόνα απόκτθςε ςε ζνα 
εξωτερικό τθσ χριςθσ τουσ πλαίςιο.  

Πταν αναφερόμαςτε ςυνεπϊσ ςτα ςυςτιματα κακοδθγοφμενθσ διδαςκαλίασ ι 
με άλλα λόγια ςτθν Υπολογιςτικι Υποςτιριξθ τθσ Διδαςκαλίασ εννοοφμε κατά 
κανόνα τθ βοικεια προσ το μακθτευόμενο ϊςτε να προςεγγίςει και να 
οικοδομιςει ζνα προκακοριςμζνο από το πρόγραμμα ςπουδϊν ςφνολο 
διδακτικϊν ςτόχων κάνοντασ χριςθ ειδικϊν εφαρμογϊν λογιςμικοφ. Συνεπϊσ, 
υπό το πρίςμα αυτό, οι εφαρμογζσ των ΤΡΕ ςχεδιάηονται και αναπτφςςονται 
ϊςτε να υποςτθρίξουν και να ενιςχφςουν το διδακτικό ζργο του εκπαιδευτικοφ. 
Με άλλα λόγια, αποτελοφν ζνα ςφγχρονο εποπτικό μζςο διδαςκαλίασ ςτα 
διάφορα γνωςτικά αντικείμενα.   

2. Σε περιβάλλοντα μάκθςθσ μζςω ανακάλυψθσ και διερεφνθςθσ (με 
κακοδθγοφμενο ι όχι τρόπο), που είναι ςυςτιματα ανοικτοφ τφπου (το 
περιεχόμενό τουσ μπορεί εφκολα να διαφοροποιθκεί από τον εκπαιδευτικό ι το 
μακθτι, επιτρζπουν τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ νζων εκπαιδευτικϊν ςεναρίων 
και υποςτθρίηουν διαφοροποιθμζνεσ διδακτικζσ παρεμβάςεισ) και μποροφν να 
ευνοιςουν ανάπτυξθ γνϊςεων και δεξιοτιτων υψθλοφ επιπζδου.  
Ρρόκειται για περιβάλλοντα που άλλοτε αφοροφν ςυγκεκριμζνα γνωςτικά 
αντικείμενα και άλλοτε μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν εγκάρςια ςτο πρόγραμμα 
ςπουδϊν. Τα περιβάλλοντα αυτά βαςίηονται και υποςτθρίηουν τθν επίλυςθ 
προβλθμάτων και ευνοοφν τθ λιψθ αποφάςεων και τθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ 
ςκζψθσ. Θ κατθγορία αυτι ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτο χϊρο τθσ μακθματικισ 
εκπαίδευςθσ και των κετικϊν επιςτθμϊν παρότι τα τελευταία χρόνια 
απαντϊνται αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ και ςτο χϊρο των κεωρθτικϊν μακθμάτων. 
Ρρόκειται για εκπαιδευτικά εργαλεία που υποςτθρίηουν το μακθτι ςτθ 
διαδικαςία τθσ μάκθςθσ.  

Πταν αναφερόμαςτε ςυνεπϊσ ςτα περιβάλλοντα μάκθςθσ μζςω ανακάλυψθσ 
και διερεφνθςθσ, ι με άλλα λόγια ςτθν Υπολογιςτικι Υποςτιριξθ τθσ Μάκθςθσ 
εννοοφμε κυρίωσ τθν ενίςχυςθ του μακθτευόμενου ϊςτε να αποκτιςει γνϊςεισ 
και να αναπτφξει δεξιότθτεσ υψθλοφ επιπζδου που κα τον καταςτιςουν ικανό 
να αντεπεξζλκει ςτισ διαρκϊσ μεταβαλλόμενεσ και ολοζνα αυξανόμενεσ 
απαιτιςεισ του ςφγχρονου κόςμου, κάνοντασ χριςθ εφαρμογϊν λογιςμικοφ και 
υλικοφ. Υπό το πρίςμα αυτό, οι εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ των ΤΡΕ ςχεδιάηονται 
ζτςι ϊςτε να υποςτθρίηουν και να ενιςχφουν το μακθςιακό ζργο του μακθτι. 
Συνεπϊσ, κεωροφνται ωσ εργαλεία που εν δυνάμει επεκτείνουν ι / και 
ενιςχφουν τισ γνωςτικζσ δεξιότθτεσ των μακθτϊν και για το λόγο αυτό 
ονομάηονται γνωςτικά εργαλεία (cognitive tools). Τα εργαλεία αυτά μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν με εγκάρςιο τρόπο ςε διάφορα γνωςτικά αντικείμενα και 
ςχετίηονται με τθν ανάπτυξθ γνωςτικϊν δεξιοτιτων υψθλοφ επιπζδου.    

3. Σε περιβάλλοντα ςυμβολικισ ζκφραςθσ, ςυςτιματα αναηιτθςθσ 
πλθροφορίασ, ςυςτιματα επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ (κατά κανόνα 
λογιςμικό γενικισ χριςθσ και εφαρμογζσ Διαδικτφου) και περιβάλλοντα 
οργάνωςθσ και διαχείριςθσ τθσ πλθροφορίασ (εργαλεία ςυγγραφισ 
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εφαρμογϊν - authoring tools) και τθσ κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ (εφαρμογζσ 
Web 2.0, όπωσ blogs, wikis, κλπ.).  
Και ςτθν περίπτωςθ αυτι, πρόκειται για εργαλεία που χρθςιμοποιεί ο μακθτισ 
ι/και θ εκπαιδευτικόσ, πρακτικά ςε όλο το εφροσ τθσ εκπαιδευτικισ 
διαδικαςίασ. Θ κατθγορία αυτι ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία για τθ γλωςςικι 
εκπαίδευςθ, αφοφ τα περιβάλλοντα αυτά αποτελοφν μζςα για γραφι, 
ανάγνωςθ και επικοινωνία, μζςα δθλαδι πρακτικισ γραμματιςμοφ. Δεν 
αποτελοφν επομζνωσ απλϊσ μζςα παιδαγωγικισ υποςτιριξθσ τθσ γλωςςικισ 
εκπαίδευςθσ, αλλά ςυςτατικό ςτοιχείο του νζου περιεχομζνου τθσ.   

Τα λογιςμικά τθσ πρϊτθσ κατθγορίασ, που ζχουν τισ ρίηεσ τουσ κυρίωσ ςε 
ςυμπεριφοριςτικζσ κεωριςεισ για τθ μάκθςθ, κεωροφνται από πολλοφσ 
ακατάλλθλα, επειδι περιορίηουν τθ ςκζψθ των παιδιϊν, δίνουν ζμφαςθ ςτθν 
απομνθμόνευςθ, παρζχουν ελάχιςτεσ ευκαιρίεσ για αλλθλεπίδραςθ και περιορίηουν 
τθν εξερεφνθςθ. Δεν κα αποδεχτοφμε τθ κζςθ αυτι, θ οποία αφενόσ είναι απόλυτθ, 
αφοφ δεν εξετάηει τθν ζνταξθ των εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν ςε ςυνάρτθςθ με το 
πλαίςιο χριςθσ και τουσ ςτόχουσ μάκθςθσ που ζχουν τεκεί, και αφετζρου, διότι ςε 
πολλζσ (για παράδειγμα ςτθν απόκτθςθ ειδικϊν δεξιοτιτων που απαιτοφνται ςτο 
πλαίςιο κάποιασ κατάρτιςθσ) ι ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ (για παράδειγμα ςε άτομα 
με ειδικζσ ανάγκεσ), θ εκπαιδευτικι ζρευνα ζχει δείξει ότι μποροφν να ςυμβάλουν 
αποτελεςματικά ςτθ διδαςκαλία και ςτθ μάκθςθ. Από τθ βιβλιογραφία προκφπτει 
επίςθσ ότι μπορεί να είναι ιδιαιτζρωσ επωφελι για τθν επίτευξθ ςτόχων μάκθςθσ 
ςτθν προςχολικι και τθν πρϊτθ ςχολικι θλικία. Είναι όμωσ προφανζσ, ότι θ χριςθ 
τζτοιων λογιςμικϊν δεν επιτρζπει τθν επίτευξθ ςτόχων υψθλοφ γνωςτικοφ 
επιπζδου, αφοφ θ όλθ ςχεδίαςθ και φιλοςοφία τουσ δεν τουσ εντάςςει ςτθν 
παιδαγωγικι τουσ προβλθματικι. 

Αντίκετα, τα λογιςμικά τθσ δεφτερθσ και τθσ τρίτθσ κατθγορίασ, που απορρζουν 
κυρίωσ από εποικοδομιςτικζσ και κοινωνικοπολιτιςμικζσ προςεγγίςεισ τθσ μάκθςθσ, 
κεωροφνται ωσ περιςςότερο κατάλλθλα, γιατί θ ευνοοφμενθ διδακτικι διαδικαςία 
δεν είναι γραμμικι ι προκακοριςμζνθ και για το λόγο αυτό αποκαλοφνται και 
ανοικτοφ τφπου ςυςτιματα (open-ended), ενϊ παράλλθλα επιτρζπουν τθ 
δθμιουργικι ζκφραςθ και τθν αλλθλεπίδραςθ των νθπίων. Κατά αυτό τον τρόπο 
ςυντελοφν ςτθν ανάπτυξθ του προφορικοφ λόγου και ςτθν ικανότθτα επίλυςθσ 
προβλθμάτων. Τα παιδιά μακαίνουν παίηοντασ και ανακαλφπτουν ςχζςεισ αιτίασ 
και αποτελζςματοσ μζςα από τθν εξερεφνθςθ και τον πειραματιςμό.  

Και θ κζςθ αυτι όμωσ, εν γζνει, είναι απόλυτθ, αφοφ, όπωσ αναφζρκθκε και 
προθγοφμενα, το γενικότερο πλαίςιο χριςθσ των ςυςτθμάτων είναι αυτό που 
κακορίηει ςυνικωσ τόςο τθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ όςο και το αποτζλεςμά τθσ. 
Ζνα μεγάλο μειονζκτθμα αυτοφ του τφπου των ςυςτθμάτων είναι ότι θ ανάγκθ 
μεγαλφτερου χρόνου εκμάκθςισ τουσ τόςο από τουσ μακθτζσ όςο και από τουσ 
εκπαιδευτικοφσ, ενϊ για τθν επίτευξθ των ςτόχων ςτουσ οποίουσ τα ςυςτιματα 
αυτά προςβλζπουν χρειάηεται μεγάλο βάκοσ χρόνου, κάτι που δεν είναι εφκολο 
πάντα να βρεκεί ςτα υπάρχοντα εκπαιδευτικά ςυςτιματα.  
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Στο πλαίςιο αυτό, και πάντα ςε ςυνάρτθςθ με τισ υποκείμενεσ κεωρίεσ μάκθςθσ, 
μποροφμε να διακρίνουμε (ςε άμεςθ μάλιςτα ςχζςθ και με τθν προθγοφμενθ 
κατθγοριοποίθςθ) τρεισ μεγάλεσ ομάδεσ υπολογιςτικϊν εκπαιδευτικϊν 
περιβαλλόντων (δθλαδι εφαρμογζσ που ζχουν ςχεδιαςτεί ειδικά για τθν 
εκπαίδευςθ) και υπολογιςτικϊν περιβαλλόντων γενικισ χριςθσ που μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν ςτθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ (ςχιμα 4).  
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χιμα 4: Σχζςθ ανάμεςα ςε υπολογιςτικά περιβάλλοντα διδαςκαλίασ και 
ανκρϊπινθσ μάκθςθσ και κεωρίεσ μάκθςθσ 

Οι ενότθτεσ αυτζσ προςδιορίηουν, ςτον ζναν ι ςτον άλλο βακμό, τισ παιδαγωγικζσ 
και τισ διδακτικζσ χριςεισ των ςυςτθμάτων ι των περιβαλλόντων αυτϊν:  

1. Ρεριβάλλοντα κακοδθγοφμενθσ διδαςκαλίασ που ςτθρίηονται κυρίωσ ςε 
ςυμπεριφοριςτικζσ κεωρίεσ μάκθςθσ και ενίοτε ςε γνωςτικζσ κεωρίεσ 
μάκθςθσ που βαςίηονται κυρίωσ ςτθν ιδζα τθσ μετάδοςθσ τθσ γνϊςθσ και 
τθσ αποτελεςματικισ εργαςίασ του εκπαιδευτικοφ 

2. Ρεριβάλλοντα μάκθςθσ μζςω (κακοδθγοφμενθσ ι όχι) ανακάλυψθσ και 
διερεφνθςθσ που ςτθρίηονται κυρίωσ ςε γνωςτικζσ και οικοδομθςτικζσ 
κεωρίεσ μάκθςθσ, και ειδικότερα για τισ μικρζσ θλικίεσ ςτισ απόψεισ τθσ 
προςζγγιςθσ Reggio Emilia10 και βαςίηονται κυρίωσ ςτθν ουςιαςτικι και 
ςυχνά υποβοθκοφμενθ από τον εκπαιδευτικό εργαςία του μακθτι που 
οικοδομεί τισ γνϊςεισ ςε ατομικό επίπεδο   

                                           

10
 Θ προςζγγιςθ τθσ Reggio Emilia (που πιρε το όνομά τθσ από τθν ομϊνυμθ πόλθ τθσ Λταλίασ, ςτα 

νθπιαγωγεία τθσ οποίασ εφαρμόςτθκε για πρϊτθ φορά) ςχετίηεται τισ διδακτικζσ ςτρατθγικζσ που 

ευνοοφν τθν επίλυςθ προβλιματοσ και τα ςχζδια εργαςίασ. Εμπεριζχει ζξι τουλάχιςτον βαςικά 

ςυςτατικά, όπωσ τουσ μακθςιακοφσ χϊρουσ, τισ κοινωνικζσ ανταλλαγζσ, τα ςχζδια εργαςίασ, τα 

τεχνικά υλικά, τθν τεκμθρίωςθ και το ςυνεργατικό διδακτικό / μακθςιακό ςτυλ. 
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3. Ρεριβάλλοντα ςυνεργαςίασ και ζκφραςθσ, οικοδόμθςθσ, αναηιτθςθσ και 
επικοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ που ςτθρίηονται κυρίωσ ςε κοινωνικο-
οικοδομθςτικζσ και κοινωνικοπολιτιςμικζσ κεωρίεσ μάκθςθσ που βαςίηονται 
ςτθν επικοινωνία, τθ ςυνεργαςία και τθν ουςιαςτικι κοινωνικι 
αλλθλεπίδραςθ ανάμεςα ςε μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ. Το παιδαγωγικό 
πλαίςιο τθσ προςζγγιςθσ Regio Emilia (κυρίωσ όςον αφορά ςτισ κοινωνικζσ 
ανταλλαγζσ  και το ςυνεργατικό διδακτικό / μακθςιακό ςτυλ) βρίςκει και 
ςτθν κατθγοριοποίθςθ αυτι αρκετζσ εφαρμογζσ για τθν υλοποίθςι του.  

 

 

χιμα 5: Κατθγορίεσ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ με βάςθ τθ διδακτικι προςζγγιςθ 
και τισ κεωρίεσ μάκθςθσ 

Κάκε μία από αυτζσ τισ κατθγορίεσ εμπεριζχει αρκετζσ υποκατθγορίεσ εφαρμογϊν 
(πολλζσ εκ των οποίων δεν αφοροφν τθν προςχολικι και τθν πρϊτθ ςχολικι θλικία), 
οι οποίεσ και παρουςιάηονται αναλυτικότερα ςτθ ςυνζχεια του παρόντοσ 
επιμορφωτικοφ υλικοφ (ςχιμα 5). Θ ζμφαςθ προφανϊσ δίνεται κυρίωσ ςτισ 
υποκατθγορίεσ ςχετικζσ με τα υπολογιςτικά περιβάλλοντα που μποροφν να 
ενταχκοφν ςτθν προςχολικι εκπαίδευςθ. Οι υποκατθγορίεσ που δεν είναι 
κατάλλθλεσ για μικρζσ θλικίεσ ςχετίηονται κυρίωσ με τισ εφαρμογζσ ζμπειρων 
διδακτικϊν ςυςτθμάτων (όπου απαιτείται καλι χριςθ τθσ φυςικισ γλϊςςασ και 
αφαιρετικι ςκζψθ), με τισ περιςςότερεσ εφαρμογζσ μοντελοποίθςθσ και τα 
εργαςτιρια βαςιςμζνα ςε υπολογιςτι (απαιτείται γνϊςθ φυςικϊν επιςτθμϊν και 
ανεπτυγμζνεσ μακθματικζσ ικανότθτεσ), κακϊσ και με τισ περιςςότερεσ εφαρμογζσ 
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γραφείου, λεξικά, εγκυκλοπαίδειεσ και εφαρμογζσ μζςω Διαδικτφου λόγω κυρίωσ 
τθσ χριςθσ φυςικισ γλϊςςασ και του λεξιλογίου που απαιτείται. 

Ενϊ τα ςυςτιματα τθσ πρϊτθσ και τθσ δεφτερθσ κατθγορίασ προχποκζτουν κατά 
κανόνα ατομικζσ χριςεισ εκ μζρουσ των μακθτϊν, χωρίσ όμωσ να αποκλείουν πάντα 
τισ ομαδοςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ, γεγονόσ που ιςχφει κατά μείηονα λόγο ςτα 
εποικοδομιςτικά περιβάλλοντα, κάποια ςυςτιματα τθσ τρίτθσ κατθγορίασ δεν είναι 
δυνατόν να χρθςιμοποιθκοφν ατομικά, αφοφ απαιτοφν εμπλοκι πολλϊν κατά 
κανόνα ατόμων που λειτουργοφν ςτο πλαίςιο μιασ κοινότθτασ μάκθςθσ.  

Είναι εφλογο ότι θ κατάταξθ των διαφόρων λογιςμικϊν και υπολογιςτικϊν 
περιβαλλόντων ςτισ παραπάνω κατθγορίεσ δεν είναι ςυχνά προφανισ οφτε εφκολθ 
(κάποια ςυςτιματα, ςυναρτιςει και του πλαιςίου χριςθσ τουσ, μπορεί να 
εντάςςονται ςε παραπάνω από μία κατθγορίεσ).  

Ρρζπει, τζλοσ, να τονιςκεί ότι για τθν προςχολικι και τθν πρϊτθ ςχολικι θλικία, θ 
χριςθ λογιςμικϊν που αντιςτοιχοφν ςτθν πρϊτθ κατθγορία, όπωσ για παράδειγμα 
τα λογιςμικά Σωκράτθσ, Ραιχνιδοχϊρα κλπ., τα οποία ζχουν αναπτυχκεί ειδικά για 
τισ μικρζσ θλικίεσ είναι πολφ ελκυςτικά, βοθκοφν τουσ μακθτζσ να αποκτιςουν 
δεξιότθτεσ χειριςμοφ του υπολογιςτι και τουσ εξοικειϊνουν με βαςικζσ ζννοιεσ 
διαφόρων αντικειμζνων, όπωσ για παράδειγμα των μακθματικϊν (αντιςτοιχίςεισ, 
μζτρθςθ κλπ). Για το λόγο αυτό, ςτο πρόγραμμα επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν 
πρζπει να γίνει μια αναφορά για τα εν λόγω λογιςμικά και τουσ τρόπουσ χριςθσ 
τουσ ςτθν τάξθ. 

 

1.4. Σίτλοι εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ και εργαλείων γενικισ χριςθσ 
για τθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν (ΠΕ60) 

Το εφροσ των λογιςμικϊν και των υπολογιςτικϊν περιβαλλόντων που μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν από τουσ εκπαιδευτικοφσ του κλάδου ΡΕ60 είναι πλζον αρκετά 
εκτεταμζνο αφοφ υπάρχει πλθκϊρα ςυςτθμάτων που καλφπτουν όλα τα κφρια 
τουλάχιςτον γνωςτικά αντικείμενα τθσ προςχολικισ και τθσ πρϊτθσ ςχολικισ 
εκπαίδευςθσ. Υπάρχουν επίςθσ αρκετά υπολογιςτικά περιβάλλοντα, τα οποία 
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν με εγκάρςιο τρόπο ςτο αναλυτικό πρόγραμμα.  

Ραράλλθλα, επειδι αναπτφςςονται διαρκϊσ νζα λογιςμικά και υπολογιςτικά 
περιβάλλοντα, ςυχνά είναι περιοριςτικό να αναφερόμαςτε ςε ςυγκεκριμζνα 
λογιςμικά (π.χ. ςτθν εγκυκλοπαίδεια Encarta 2007 ι ςτο λογιςμικό StarOffice 6.0). 
Για το λόγο αυτό, πολλά από τα λογιςμικά και τα υπολογιςτικά περιβάλλοντα που 
αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια μποροφν να κεωρθκοφν ωσ αντιπροςωπευτικά δείγματα 
μιασ ολόκλθρθσ κατθγορίασ λογιςμικϊν ι περιβαλλόντων που ζχουν κοινά 
χαρακτθριςτικά και επιτρζπουν να αντιμετωπιςκεί μια εκτεταμζνθ κλάςθ 
προβλθμάτων και διδακτικϊν καταςτάςεων, τόςο ςτο εςωτερικό των γνωςτικϊν 
αντικειμζνων όςο και εγκάρςια.  
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Επίςθσ, κάποια από τα προτεινόμενα λογιςμικά απαιτοφν μεγάλο χρόνο εκμάκθςθσ 
(π.χ. MicroworldsPro ι Scratch), κάποια άλλα πρακτικά ελάχιςτο (π.χ. πολυμεςικζσ 
εφαρμογζσ περιεχομζνου, όπωσ τα περιςςότερα λογιςμικά που αναπτφχκθκαν από 
το Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο ωσ ςυμπλθρωματικό εκπαιδευτικό υλικό για τθν 
προςχολικι και τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ). Κεωρείται όμωσ ςκόπιμο οι 
εκπαιδευτικοί να γνωρίςουν και να αςχολθκοφν με αντιπροςωπευτικά δείγματα 
λογιςμικϊν ζτςι ϊςτε να καλφψουν όςο το δυνατόν μεγαλφτερο εφροσ εφαρμογϊν 
που να αντιςτοιχοφν ςτισ μεγάλεσ κατθγορίεσ εκπαιδευτικϊν υπολογιςτικϊν 
ςυςτθμάτων που κα αναφζρουμε ςτθ ςυνζχεια.  

Στθν ενότθτα αυτι παρουςιάηονται καταρχιν τα λογιςμικά που προτείνεται να 
διδαχκοφν ςτα Κζντρα Στιριξθσ τθσ Επιμόρφωςθσ (ΚΣΕ). Στθ ςυνζχεια 
παρουςιάηεται ζνασ αναλυτικόσ κατάλογοσ με λογιςμικά που μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν ςτθν πρωτοβάκμια και τθν προςχολικι εκπαίδευςθ και τζλοσ 
προτείνεται μια ςχάρα παρουςίαςθσ και ςυνοπτικισ ανάλυςθσ των λογιςμικϊν 
αυτϊν.  

1.4.1. Κατάλογοσ λογιςμικϊν και εφαρμογϊν για τθν επιμόρφωςθ των 
εκπαιδευτικϊν του κλάδου ΠΕ60 

Πλα τα λογιςμικά που αναφζρονται ςτθν ενότθτα αυτι είναι εγκεκριμζνα ι 
διανζμονται από το Υπουργείο Ραιδείασ ι ανικουν ςτθν κατθγορία των δωρεάν 
λογιςμικϊν (των λογιςμικϊν δθλαδι που διανζμονται δωρεάν από τουσ 
καταςκευαςτζσ τουσ, όπωσ για παράδειγμα το Google Earth και το ModellingSpace) 
ι των ελεφκερων λογιςμικϊν / λογιςμικϊν ανοικτοφ κϊδικα11 (των λογιςμικϊν 
δθλαδι που διανζμονται δωρεάν ι ο κϊδικάσ τουσ είναι αντικείμενο τροποποίθςθσ 
από τθν κοινότθτα των προγραμματιςτϊν).  

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται τρεισ κατάλογοι με επιμζρουσ κατθγορίεσ λογιςμικϊν. 
Για κάκε κατθγορία προτείνεται ςυνικωσ ζνα ςυγκεκριμζνο λογιςμικό, χωρίσ αυτό 
να ςθμαίνει ότι δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και άλλα, ιςοδφναμά του, 
λογιςμικά. Οι δφο πρϊτοι κατάλογοι προτείνονται για διδαςκαλία ςτο πλαίςιο τθσ 
επιμόρφωςθσ και ο τρίτοσ κατάλογοσ για επίδειξθ ςτο πλαίςιο τθσ επιμόρφωςθσ.   

                                           

11
 Το ελεφκερο λογιςμικό όπωσ ορίηεται από το Μδρυμα Ελευκζρου Λογιςμικοφ (Free Software 

Foundation), είναι λογιςμικό που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, αντιγραφεί, μελετθκεί, τροποποιθκεί 

και αναδιανεμθκεί χωρίσ περιοριςμό. Θ ελευκερία από τζτοιουσ περιοριςμοφσ είναι βαςικό ςτοιχείο 

ςτθν ιδζα του "ελεφκερου λογιςμικοφ", ζτςι ϊςτε το αντίκετο του ελεφκερου λογιςμικοφ είναι το 

ιδιόκτθτο λογιςμικό, και όχι το λογιςμικό που πωλείται για κζρδοσ, όπωσ το εμπορικό λογιςμικό. Το 

ελεφκερο λογιςμικό οριςμζνεσ φορζσ αναφζρεται και ςαν ανοιχτό λογιςμικό ι λογιςμικό ανοιχτοφ 

κϊδικα αλλά οι δφο ζννοιεσ δεν είναι ταυτόςθμεσ. Σφμφωνα με τον Richard Stallman δεν είναι κάκε 

λογιςμικό ελεφκερο μόνο και μόνο επειδι είναι ανοιχτοφ κϊδικα. Με τον όρο Λογιςμικό ανοικτοφ 

κϊδικα εννοείται λογιςμικό του οποίου ο πθγαίοσ κϊδικασ διατίκεται ελεφκερα ςε αυτοφσ που 

κζλουν να τον εξετάςουν, και/ι τροποποιιςουν θ χρθςιμοποιιςουν ςε άλλεσ εφαρμογζσ. Υπάρχουν 

πολλζσ διαφορετικζσ άδειεσ χριςθσ που μπορεί να ςυνοδεφουν το λογιςμικό ανοικτοφ κϊδικα 

(http://el.wikipedia.org).  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8A%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%8D_%CE%BA%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%8D_%CE%BA%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/
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Α. εκπαιδευτικά λογιςμικά (κατά κανόνα ανοικτοφ τφπου) για επιμζρουσ γνωςτικά 
αντικείμενα ι λογιςμικά για ανάπτυξθ δεξιοτιτων υψθλοφ επιπζδου.  

Β. λογιςμικά γενικισ χριςθσ που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ γνωςτικά 
εργαλεία (από το μακθτι) ι ωσ εργαλεία παραγωγικότθτασ (από τον εκπαιδευτικό) 
ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ.  

Γ. εκπαιδευτικά λογιςμικά (ανοικτοφ και κλειςτοφ τφπου), τα οποία κρίνεται 
ςκόπιμο να γνωρίηουν οι εκπαιδευτικοί χωρίσ απαραίτθτα να αςχολθκοφν εισ βάκοσ 
με αυτά κατά τθ διάρκεια τθσ επιμόρφωςθσ.  

Ο προτεινόμενοσ κατάλογοσ είναι ςχετικά εκτεταμζνοσ. Αυτό ζγκειται ςτθν 
ιδιαιτερότθτα τθσ προςχολικισ εκπαίδευςθσ, όπου θ μία και μοναδικι 
εκπαιδευτικόσ πρζπει να αντιμετωπίςει ζνα μεγάλο εφροσ γνωςτικϊν αντικειμζνων. 
Ζτςι, κρίκθκε απαραίτθτο να υπάρχουν υπολογιςτικά περιβάλλοντα που να 
καλφπτουν τα γνωςτικά αντικείμενα, όπωσ θ γλϊςςα, τα μακθματικά, θ μελζτθ 
περιβάλλοντοσ, θ δθμιουργία και θ ζκφραςθ.  

Επιπρόςκετα, ςτον κατάλογο περιλαμβάνονται ςυςτιματα, τα οποία καλφπτουν 
τόςο τθν προςχολικι αγωγι και ειδικότερα τον τομζα ανάπτυξθσ τθσ 
δθμιουργικότθτασ όςο και περιβάλλοντα για μεγαλφτερεσ τάξεισ, όπωσ για 
παράδειγμα είναι τα περιβάλλοντα προγραμματιςμοφ τφπου Logo (π.χ. Scratch). 
Γίνεται επίςθσ μία προςπάκεια ϊςτε να παρουςιαςτοφν όλεσ οι μεγάλεσ κατθγορίεσ 
εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν (π.χ. εξάςκθςθ και πρακτικι, κακοδιγθςθ, 
οπτικοποίθςθ, προςομοίωςθ, ανάπτυξθ δθμιουργικότθτασ, κλπ.). είναι πολφ 
ςθμαντικό να γνωρίςουν οι εκπαιδευτικοί τα επιμζρουσ χαρακτθριςτικά κάκε 
κατθγορίασ λογιςμικοφ (τα χαρακτθριςτικά αυτά αναλφονται διεξοδικά ςε επόμενεσ 
ενότθτεσ), αφοφ αυτά προςδιορίηουν ςε μεγάλο βακμό το τι μπορεί να κάνει θ 
εκπαιδευτικόσ ςτθν τάξθ τθσ.  

Υποςτθρίηουμε με άλλα λόγια, ότι θ προςτικζμενθ αξία των υπολογιςτικϊν 
περιβαλλόντων δεν είναι ενιαία αλλά προκφπτει αφενόσ από τα λειτουργικά 
χαρακτθριςτικά κάκε υπολογιςτικοφ περιβάλλοντοσ και αφετζρου από το πλαίςιο 
χριςθσ του (διδακτικι μεκοδολογία, διδακτικζσ ςτρατθγικζσ, κλπ.).   

Α. Λογιςμικά γνωςτικϊν αντικειμζνων (για διδαςκαλία και χριςθ ςτο ΚΕ) 

Τα λογιςμικά που προτείνονται ςτθν ενότθτα αυτι καλφπτουν μεγάλο εφροσ του 
προγράμματοσ ςπουδϊν ςτθν προςχολικι εκπαίδευςθ αλλά και ςε βαςικά 
γνωςτικά αντικείμενα τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (Γλϊςςα, Μακθματικά, 
Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ, Ανάπτυξθ Δθμιουργικότθτασ ςτισ μικρζσ θλικίεσ). Τα 
προτεινόμενα λογιςμικά αντιςτοιχίηονται με τθν κατθγορία υπολογιςτικοφ 
περιβάλλοντοσ ςτθν οποία ανικουν (ςτισ επόμενεσ ενότθτεσ γίνεται λεπτομερισ 
παρουςίαςθ των επιμζρουσ κατθγοριϊν εκπαιδευτικϊν περιβαλλόντων), π.χ. 
λογιςμικό εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ: CMapTools. Με τον τρόπο αυτό, τα 
επιμζρουσ λογιςμικά εντάςςονται ςτισ ευρφτερεσ κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ ανικουν, 
ενϊ είναι δυνατόν να διδαχκοφν και να χρθςιμοποιθκοφν ιςοδφναμα λογιςμικά τθσ 
ίδιασ κατθγορίασ με βάςθ τθ διακεςιμότθτά τουσ ςτο ΚΣΕ.    
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Τα παρακάτω εκπαιδευτικά λογιςμικά διδάςκονται ςτο ΚΣΕ (Ειδικό μζροσ), οι 
προτεινόμενεσ ϊρεσ είναι ενδεικτικζσ. Επιπρόςκετα, όλα τα προτεινόμενα 
λογιςμικά είναι εγκεκριμζνα, διανζμονται από το Υπουργείο Ραιδείασ ι ανικουν 
ςτο χϊρο των ελεφκερων λογιςμικϊν.  

1. Εκπαιδευτικό Λογιςμικό κλειςτοφ τφπου με πολυμζςα (1 CD-ROM) Μακθματικά 
Α’ & Β’ (Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο) (2 ϊρεσ) 

2. Λογιςμικό προςχολικισ / πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ και παιγνιωδϊν 
δραςτθριοτιτων: π.χ. GCompris, ι ιςοδφναμο (3 ϊρεσ) 

3. Λογιςμικό ζκφραςθσ και δθμιουργικότθτασ: TuxPaint (ελεφκερο λογιςμικό) ι 
Revelation Natural Art ι ιςοδφναμο (4 ϊρεσ) 

4. Λογιςμικό Εννοιολογικισ Χαρτογράφθςθσ: Kidspiration, Webspiration, 
CmapTools ι ιςοδφναμο (6 ϊρεσ) 

5. Λογιςμικό Οπτικοποίθςθσ: Google Earth, Google Maps ι ιςοδφναμο λογιςμικό 
(4 ϊρεσ) 

6. Λογιςμικό προςομοίωςθσ: π.χ. GCompris (δραςτθριότθτεσ βιωματικισ 
εμπειρίασ), ι ιςοδφναμο (4 ϊρεσ) 

 

Β. Λογιςμικά γενικισ χριςθσ (για διδαςκαλία και χριςθ ςτο ΚΕ) 

1. Ελεφκερο λογιςμικό καταγραφισ/αναπαραγωγισ και οργάνωςθσ ψθφιακϊν 

εικόνων, π.χ. GIMP (ηωγραφιζσ, φωτογραφίεσ, κλπ.) (4 ϊρεσ)  

2. Ελεφκερο λογιςμικό καταγραφισ/αναπαραγωγισ και οργάνωςθσ ιχου, π.χ. 

Audacity, ITunes ι Windows Media Player (μουςικι, θχθτικό υλικό, κλπ.) (4 

ϊρεσ) 

3. Ελεφκερο λογιςμικό καταγραφισ, αναπαραγωγισ και οργάνωςθσ βίντεο π.χ. 

VirtualDub (4 ϊρεσ) 

4. Λογιςμικό επεξεργαςίασ κειμζνου για ανάγνωςθ και γραπτι ζκφραςθ (4 ϊρεσ) 

5. Λογιςμικό παρουςίαςθσ (μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ςυνοδευτικό λογιςμικό 

διαδραςτικοφ πίνακα) (6 ϊρεσ) 

6. Ψθφιακζσ Εγκυκλοπαίδειεσ (π.χ. Wikipedia) (2 ϊρεσ)  

7. Ανάπτυξθ προςωπικϊν ιςτολογίων (blogs) ι ιςτοςελίδων (π.χ. WebQuests) (6 

ϊρεσ) 

8. Διαδραςτικά Συςτιματα Διδαςκαλίασ (διαδραςτικοί πίνακεσ και ςυναφζσ 

λογιςμικό) 

 

Γ. Λογιςμικά γνωςτικϊν αντικειμζνων (για επίδειξθ ςτο ΚΕ) 

Τα παρακάτω λογιςμικά επιδεικνφονται ςτο ΚΣΕ (προτείνεται να αφιερωκεί το πολφ 
μία ϊρα ανά λογιςμικό αν και για κάποια απαιτείται λιγότεροσ χρόνοσ).  

http://zeus.pi-schools.gr/logismika1/dimotiko/d08/default1.htm
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1. Scratch (προγραμματιςτικό εργαλείο / ανάπτυξθ πολυμεςικϊν εφαρμογϊν) (3 

ϊρεσ) 

2. Κλειςτοφ Τφπου Γλϊςςα: Εκπαιδευτικό Λογιςμικό (CD-ROM) Γλϊςςα Α' & Β' 

Δθμοτικοφ (Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο)  

3. Ανακαλφπτω τθ Φφςθ (Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ) 

4. Τα κουρδιςτά φροφτα – Κζατρο / Μουςικι & Φυςικι Αγωγι (κλειςτό λογιςμικό) 

5. Μικροί Καλλιτζχνεσ ςε δράςθ Α’ - Δθμιουργία και Ζκφραςθ  

6. Μακαίνω τθ γλϊςςα μου – Γλϊςςα – προφορικι ζκφραςθ (κλειςτό λογιςμικό) 

7. Εξερευνθτισ Υπολογιςτι/Θλεκτρονικόσ Ταχυδρόμοσ - Γλϊςςα – Μακθματικά 

(κλειςτό λογιςμικό) 

 

Δ. Εφαρμογζσ Web 2.0., ςυςτιματα διδαςκαλίασ και μάκθςθσ και ςυςκευζσ 
ςφνδεςθσ με το περιβάλλον (για επίδειξθ ςτο ΚΕ) 

1. Σφςτθμα δθμιουργίασ αςκιςεων και θλεκτρονικισ αξιολόγθςθσ: Hot Potatoes 

(επιτρζπει τθν θλεκτρονικι αξιολόγθςθ μζςω ανάπτυξθσ ερωτιςεων πολλαπλϊν 

επιλογϊν και τθ δθμιουργία αςκιςεων και ςταυρολζξων) 

2. Συνεργατικά περιβάλλοντα (περιβάλλον δθμιουργίασ wiki, webspiration, 

GoogleDocs, κλπ.) (4 ϊρεσ) 

3. Λςτολόγια (blog): δθμιουργείται ζνα ιςτολόγιο από κάκε επιμορφοφμενο μζςω 

χριςθσ υπθρεςίασ ςχολικοφ δικτφου ι ιςοδφναμου (3 ϊρεσ) 

4. Σφςτθμα διαχείριςθσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ ςτο Διαδίκτυο (π.χ. Moodle): 

προτείνεται επίδειξθ υπάρχουςασ πλατφόρμασ με ζτοιμο μάκθμα από τον χϊρο 

του πανελλινιου ςχολικοφ δικτφου (3 ϊρεσ) 

5. Μικρόκοςμοι – Ρρογραμματιηόμενεσ ςυςκευζσ και Συςτιματα ομποτικισ 

(τφπου Logo - Lego): π.χ. BeeBoot, Probot, LegoWedo, κλπ. (όπου είναι 

διακζςιμα) (2 ϊρεσ) 

6. Συςκευζσ και εφαρμογζσ ςφνδεςθσ με το περιβάλλον (π.χ. διαδραςτικόσ 

πίνακασ, GPS ςε κινθτό τθλζφωνο, κλπ.) (1 ϊρα) 

 

1.4.2. Αναλυτικόσ κατάλογοσ λογιςμικϊν και εφαρμογϊν των κλάδων ΠΕ60/70 

Για λόγουσ πλθρότθτασ ςτον παρόντα κατάλογο καταγράφεται ζνασ ςχετικά 
μεγάλοσ αρικμόσ υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν που αναφζρονται 
τόςο ςτον κλάδο των ΡΕ60 όςο και ςτον κλάδο των ΡΕ70. Το πρόγραμμα 
επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν πρζπει να εςτιάςει ςε κάποια μόνο από αυτά, 
καλφπτοντασ εντοφτοισ όλεσ τισ κφριεσ κατθγορίεσ. Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι οι 
τίτλοι των λογιςμικϊν που παρατίκενται είναι ςυχνά ενδεικτικοί. Ρολλά από τα 
λογιςμικά που αναφζρονται ενδζχεται να μθν παραμείνουν για πολφ ακόμα χρόνο 
ςτο εμπόριο ι να πάψουν να υποςτθρίηονται από τουσ καταςκευαςτζσ τουσ, ενϊ 
αντίκετα, είναι πολφ πικανό να εμφανιςτοφν ιςοδφναμα λογιςμικά με αντίςτοιχεσ ι 
και επιπλζον δυνατότθτεσ.      

http://zeus.pi-schools.gr/logismika1/dimotiko/d04/maths/startup.html
http://zeus.pi-schools.gr/logismika1/dimotiko/d04/maths/startup.html
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Στθ ςυνζχεια παρατίκεται ζνασ ςυνοπτικόσ κατάλογοσ των προτεινόμενων 
λογιςμικϊν και εφαρμογϊν ακολουκϊντασ τθν κατθγοριοποίθςθ (με επιμζρουσ 
υποκατθγορίεσ) που ζγινε ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα. Στθν επόμενθ ενότθτα κα 
γίνει πιο λεπτομερισ περιγραφι όλων των λογιςμικϊν.     

υςτιματα κακοδθγοφμενθσ διδαςκαλίασ και κεματικζσ εγκυκλοπαίδειεσ 
πολυμζςων για προςχολικι και πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ   

Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, τα λογιςμικά αυτισ τθσ κατθγορίασ λειτουργοφν ςε 
μεγάλο βακμό ωσ υποςτθρικτικό υλικό ςτο υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα, 
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν εφκολα και αυτόνομα από τουσ μακθτζσ και 
απαιτοφν ελάχιςτο χρόνο εκμάκθςθσ. Καλφπτουν μεγάλο εφροσ του αναλυτικοφ 
προγράμματοσ ενϊ υποςτθρίηουν κυρίωσ δραςτθριότθτεσ εξάςκθςθσ και πρακτικισ 
γνϊςεων και δεξιοτιτων που ζχουν αποκτθκεί ι οικοδομθκεί εκτόσ υπολογιςτικοφ 
περιβάλλοντοσ. Κάποια από αυτά (κυρίωσ όςα περιζχουν πολυμεςικό περιεχόμενο) 
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε καταςτάςεισ διδαςκαλίασ ωσ εποπτικά μζςα. Οι 
διδακτικοί ςτόχοι που υποςτθρίηουν τα εν λόγω λογιςμικά είναι κατά κανόνα 
χαμθλοφ επιπζδου.    

Προςχολικι και πρϊτθ ςχολικι Ηλικία  

Τα ςυςτιματα κακοδθγοφμενθσ διδαςκαλίασ λειτουργοφν ωσ υποςτθρικτικό υλικό 
ςτο υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν εφκολα και 
αυτόνομα από τουσ μακθτζσ και απαιτοφν ελάχιςτο χρόνο εκμάκθςθσ ακόμα και 
από τα παιδιά προςχολικισ εκπαίδευςθσ και δεν επιβαρφνουν τον εκπαιδευτικό για 
τθ δθμιουργία νζων δραςτθριοτιτων. Ρεριζχουν ςχεδόν αποκλειςτικά ζτοιμεσ 
δραςτθριότθτεσ, καλφπτουν μεγάλο εφροσ του αναλυτικοφ προγράμματοσ και 
υποςτθρίηουν κυρίωσ δραςτθριότθτεσ εξάςκθςθσ και πρακτικισ γνϊςεων και 
δεξιοτιτων που ζχουν αποκτθκεί ι οικοδομθκεί εκτόσ υπολογιςτικοφ 
περιβάλλοντοσ. Οι διδακτικοί ςτόχοι που υποςτθρίηουν είναι κατά κανόνα χαμθλοφ 
επιπζδου. Ρρζπει όμωσ να ςθμειωκεί, ότι ειδικά για τισ μικρζσ θλικίεσ, τζτοιου 
τφπου ςυςτιματα είναι ζνασ πολφ πρόςφοροσ τρόποσ για τθν ανάπτυξθ γνϊςεων 
και δεξιοτιτων.  

1. Εκπαιδευτικό Λογιςμικό (CD-ROM) Μακθματικά Α' & Β' Δθμοτικοφ 

(Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο) 

2. Εκπαιδευτικό Λογιςμικό (CD-ROM) Γλϊςςα Α' & Β' Δθμοτικοφ (Ραιδαγωγικό 

Λνςτιτοφτο) 

3. Ανακαλφπτω τθ Φφςθ (Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ) 

4. Ανακαλφπτω τον Κόςμο μζςα από τον Υπολογιςτι 

5. Μακαίνω να Κυκλοφορϊ με Αςφάλεια A' 

6. Μακαίνω να Κυκλοφορϊ με Αςφάλεια B' 

7. Ρλανιτθσ Γθ Βϋ 

8. Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ Α' - Δ' Δθμοτικοφ (κάποιεσ δραςτθριότθτεσ) 

9. GCompris (http://gcompris.net/-el-): Τν GCompris είλαη κηα ζνπίηα 

εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ θαη απνηειείηαη από έλα κεγάιν πιήζνο 

http://zeus.pi-schools.gr/logismika1/dimotiko/d04/maths/startup.html
http://zeus.pi-schools.gr/logismika1/dimotiko/d04/maths/startup.html
http://gcompris.net/-el-
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δξαζηεξηνηήησλ γηα παηδηά ειηθίαο 2 έσο 10 εηώλ. Δίλαη ειεύζεξν ινγηζκηθό 

θαη δηαλέκεηαη δσξεάλ ζε πνιιέο γιώζζεο.    

10. Ταξίδι ςτθ χϊρα των Γραμμάτων (Ελλθνικά-Αγγλικά, Νθπιαγωγείο -Α' 

Δθμοτικοφ) 

11. Ο Ξεφτζρθσ - ςειρά εφαρμογϊν για γλϊςςα, μακθματικά, μελζτθ 

περιβάλλοντοσ, ιςτορία (SIEM)  

12. Χαροφμενθ Αρικμοχϊρα (Εκδόςεισ Γενναδίου Σχολισ) 

13. Το ςπίτι του Μιγκι 

14. Αλφαβιτα με τον Ηαχαρία 

15. ΝΘΡΛΑΓΩΓΕΛΟ 

16. Street adventure  

17. Σάλτο και Ηζλια (Ρροςχολικι Αγωγι) 

18. Θ τάξθ μου: Ρροςχολικι αγωγι (Polaris) 

19. RAMKid (Σειρά εκπαιδευτικϊν εφαρμογϊν, Δθμοςιογραφικόσ Οργανιςμόσ 

Λαμπράκθ) 

20. Αρικμοί και Ρράξεισ ςτθν Ραιχνιδοχϊρα 

21. Ράω Αϋ Δθμοτικοφ 

22. Θ Αλφαβιτα των Ρειρατϊν (Νθπιαγωγείο - Α' Δθμοτικοφ) 

23. Γράμματα και Αρικμοί 

24. Εξερευνθτισ του Υπολογιςτι - Θλεκτρονικόσ Ταχυδρόμοσ 

25. Μακαίνω τθ Γλϊςςα μου 

26. Ενςφθνϊματα 1 & 2 

 

Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ  

27. Εκπαιδευτικό Λογιςμικό (CD-ROM) Λςτορία Γϋ& Δϋ Δθμοτικοφ, (Ραιδαγωγικό 

Λνςτιτοφτο) 

28. Εκπαιδευτικό Λογιςμικό (CD-ROM) Λςτορία Εϋ& ΣΤϋ Δθμοτικοφ, (Ραιδαγωγικό 

Λνςτιτοφτο)  

29. Εκπαιδευτικό Λογιςμικό (CD-ROM) Γλϊςςα Γϋ& Δϋ Δθμοτικοφ, (Ραιδαγωγικό 

Λνςτιτοφτο)  

30. Εκπαιδευτικό Λογιςμικό (CD-ROM) Γλϊςςα Εϋ& ΣΤϋ Δθμοτικοφ, (Ραιδαγωγικό 

Λνςτιτοφτο)  

31. Εκπαιδευτικό Λογιςμικό (CD-ROM) Φυςικά Εϋ& ΣΤϋ Δθμοτικοφ 

32. Ελλθνικι Επανάςταςθ: Το 21 εν Ρλω (Λςτορία Εϋ& ΣΤϋ Δθμοτικοφ) 

33. Λςτορία Νεότερθσ και Σφγχρονθσ Ελλάδασ (CD-ROM) (Λςτορία Εϋ& ΣΤϋ Δθμοτικοφ) 

34. Εγκυκλοπαίδεια του ανκρϊπινου ςϊματοσ (Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ) 

35. Ανακαλφπτω τθ Γθ (Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ) 

36. Ανακαλφπτω τισ μθχανζσ (Φυςικζσ Επιςτιμεσ) 

37. Λογομάκεια+ (Γλϊςςα για τισ μεγάλεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ) 

http://www.e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=162
http://zeus.pi-schools.gr/logismika1/dimotiko/d08/default1.htm
http://zeus.pi-schools.gr/logismika1/dimotiko/d09/index.html
http://zeus.pi-schools.gr/logismika1/dimotiko/d06/
http://zeus.pi-schools.gr/logismika1/dimotiko/d09/index.html
http://zeus.pi-schools.gr/logismika1/dimotiko/d12/index.htm
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38. Λδεοκαταςκευζσ (Γλϊςςα – γραπτι ζκφραςθ για τισ μεγάλεσ τάξεισ του 

Δθμοτικοφ) 

39. Κφτταρο, Μία πόλθ (Cell City) (Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ) 

40. Γεωλογία – Γεωγραφία Α’ & Β’ Γυμναςίου (μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτθ 

Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ για τισ τελευταίεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ ωσ εποπτικό 

μζςο διδαςκαλίασ) 

41. Φυςικά Εϋ& ΣΤϋ Δθμοτικοφ 

42. Γεωγραφία Ε' και Στ' Δθμοτικοφ 

43. Θ Ελλάδα και ο Κόςμοσ μζςα από τουσ Χάρτεσ 

44. Κρθςκευτικά Γ' και Δ' Δθμοτικοφ 

45. Κρθςκευτικά Ε' και ΣΤ' Δθμοτικοφ 

46.  Πψεισ τθσ Κρθςκείασ 

47. Λςτόπολισ 

48. Λςτορία Γ' και Δ' Δθμοτικοφ 

49. Λςτορία Ε' και ΣΤ' Δθμοτικοφ (SIEM) 

50. Λςτορία τθσ Νεότερθσ και Σφγχρονθσ Ελλάδασ 1821-2003 

51.  Ρολιτικά και Διπλωματικά Γεγονότα τθσ Νεότερθσ Λςτορίασ μασ 

52.  Στο Σταυροδρόμι Τριϊν Θπείρων: Θ Ηωι ςτθ Βυηαντινι Αυτοκρατορία 

53.  Το Ελλθνικό Κράτοσ: Γζννθςθ και Ανάπτυξθ τθσ Σφγχρονθσ Ελλάδασ 

54. Κοινωνικι και Ρολιτικι Αγωγι Εϋ και ΣΤϋ Δθμοτικοφ 

55. Ρεριβάλλον – Θ Ρροςταςία του Δάςουσ 

56. Γεωγραφία ΣΤ' Δθμοτικοφ (SIEM) 

 

Περιβάλλοντα διερεφνθςθσ και ανακάλυψθσ για επιμζρουσ γνωςτικά αντικείμενα  

Στθν κατθγορία αυτι ανικουν τα λογιςμικά που αφοροφν βαςικά γνωςτικά 
αντικείμενα (γλϊςςα, μακθματικά, μελζτθ περιβάλλοντοσ και φυςικζσ επιςτιμεσ) 
τα οποία είναι ανοικτοφ τφπου και μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ γνωςτικά 
εργαλεία επιτρζποντασ ςυνεπϊσ δραςτθριότθτεσ διερεφνθςθσ και ανακάλυψθσ από 
τουσ μακθτζσ. Τα λογιςμικά αυτά, όταν απαιτείται, ςυνοδεφονται από ζτοιμα 
ςενάρια χριςθσ και φφλλα εργαςίασ, ενϊ κατά κανόνα παρζχουν ςτουσ 
εκπαιδευτικοφσ τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ νζων ςεναρίων και παιδαγωγικϊν 
δραςτθριοτιτων.    

Προςχολικι και πρϊτθ ςχολικι Ηλικία  

57. GCompris (http://gcompris.net/-el-): έλα ηκήκα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ 

ινγηζκηθνύ απηνύ ππνζηεξίδεη ηε δηεξεύλεζε θαη ηελ αλαθάιπςε ζε επηκέξνπο 

γλσζηηθά αληηθείκελα.    

58. Revelation Natural Art (ανάπτυξθ δθμιουργικότθτασ, επικοινωνία, ζκφραςθ) 

 

http://gcompris.net/-el-
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Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ  

59. Εκπαιδευτικό Λογιςμικό (CD-ROM) Μακθματικά Γ' & Δ' Δθμοτικοφ, 

(Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο)  

60. Εκπαιδευτικό Λογιςμικό (CD-ROM) Μακθματικά Ε' & ΣΤ' Δθμοτικοφ, 

(Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο)  

61. Διαδραςτικι Λςτορία (για τελευταίεσ τάξεισ Δθμοτικοφ) 

62. The geometer’s sketchpad (Γεωμετρία Ε’ & ΣΤ’) 

63. Cabri Γεωμζτρθσ (Γεωμετρία Ε’ & ΣΤ’) 

64. Εικονικά Εργαςτιρια (Edmark Virtual Lab) (Φυςικζσ Επιςτιμεσ, Ε’ & ΣΤ’) 

65. Γαία ΛΛ (περιβάλλον προςομοίωςθσ για Φυςικζσ Επιςτιμεσ, Ε’ & ΣΤ’) 

66. ΑΜΑΡ (Ανοικτό ΜΑκθςιακό Ρεριβάλλον) (Ρεριβάλλον προςομοίωςθσ για 

Φυςικζσ Επιςτιμεσ, Δθμοτικό, Γυμνάςιο και Λφκειο, περιζχει δραςτθριότθτεσ 

για τισ τελευταίεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ) 

67. Ταξινομοφμε (βάςθ δεδομζνων για Μακθματικά, Ε’ & ΣΤ’) 

68. Χελωνόκοςμοσ (προγραμματιςτικό περιβάλλον για Μακθματικά, Ε’ & ΣΤ’) 

69. Λςτορικόσ Άτλαντασ CENTENNIA (Λςτορία) 

70. Ψθφιακό Λεξικό (Τριανταφυλλίδθ) – Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ (Γλϊςςα, Δ’, Ε’ 

& ΣΤ’) (Γλϊςςα, Δ’, Ε’ & ΣΤ’) 

71. Σϊματα Κειμζνων – Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ (Γλϊςςα, Δ’, Ε’ & ΣΤ’) 

72. Εκπαιδευτικόσ Κθςαυρόσ Ελλθνικϊν Κειμζνων (Λνςτιτοφτο Επεξεργαςίασ Λόγου) 

73. Λογονόςτθςθ (Γλϊςςα, Δ’, Ε’ & ΣΤ’) 

74. Μζτρθςθ (μικρόκοςμοσ για μετριςεισ) 

75. Μετρϊ, Υπολογίηω και Εκτιμϊ (μικρόκοςμοσ για μακθματικά) 

76. εαλιςτικά Μακθματικά (μικρόκοςμοσ για μακθματικά) 

 

Περιβάλλοντα διερεφνθςθσ και ανακάλυψθσ για πολλά αντικείμενα και 
διακεματικζσ χριςεισ 

Στθν κατθγορία αυτι ανικουν τα λογιςμικά που είναι ανοικτά περιβάλλοντα και 
υποςτθρίηουν δραςτθριότθτεσ τόςο ςτο πλαίςιο διαφόρων γνωςτικϊν αντικειμζνων 
όςο και ςτο πλαίςιο διακεματικϊν χριςεων. Μποροφν ςυνεπϊσ να 
χρθςιμοποιθκοφν ωσ εργαλεία για δραςτθριότθτεσ διερεφνθςθσ και ανακάλυψθσ 
από τουσ μακθτζσ. Τα λογιςμικά αυτά ςυνοδεφονται ςυνικωσ από ζτοιμα ςενάρια 
χριςθσ και φφλλα εργαςίασ, ενϊ παρζχουν ςτουσ εκπαιδευτικοφσ τθ δυνατότθτα 
δθμιουργίασ νζων ςεναρίων και παιδαγωγικϊν δραςτθριοτιτων.    

Προςχολικι και πρϊτθ ςχολικι Ηλικία  

77. Σφςτθμα ομποτικισ WeDo (περιβάλλον εκπαιδευτικισ ρομποτικισ για μικρζσ 

θλικίεσ) 

78. Ρρογραμματιηόμενο ςφςτθμα BeeBot (ρομπότ δαπζδου για μικρζσ θλικίεσ και 

ςυνοδευτικό λογιςμικό προςομοίωςθσ του BeeBot) 

 

http://zeus.pi-schools.gr/logismika1/dimotiko/d05/
http://zeus.pi-schools.gr/logismika1/dimotiko/d05/
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Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ  

79. Δθμιουργόσ Μοντζλων ΛΛ (ςφςτθμα μοντελοποίθςθσ για διάφορα γνωςτικά 

αντικείμενα) 

80. ModellingSpace (ςφςτθμα εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ και μοντελοποίθςθσ 

για διάφορα γνωςτικά αντικείμενα που επιτρζπει ςυνεργατικζσ χριςεισ από 

απόςταςθ) 

81. Microworlds Pro (περιβάλλον προγραμματιςμοφ με τθ γλϊςςα Logo) 

82. Scratch (περιβάλλον προγραμματιςμοφ και ανάπτυξθσ πολυμεςικϊν εφαρμογϊν 

τφπου Logo)  

83. Tabletop jr (περιβάλλον για διαχείριςθ δεδομζνων) 

84. Inspire Data (περιβάλλον για διαχείριςθ δεδομζνων) 

85. Σφςτθμα ομποτικισ Robolab (περιβάλλον ρομποτικισ και προγραμματιςμοφ 

που επιτρζπει τθν κατανόθςθ τθσ τεχνολογίασ ελζγχου) 

86. Σφςτθμα ομποτικισ Probot (περιβάλλον εκπαιδευτικισ ρομποτικισ με 

αυτοκίνθτο – προγραμματιηόμενο ρομπότ και ςυνοδευτικό λογιςμικό 

προςομοίωςθσ) 

 

Περιβάλλοντα ςυγγραφισ υπερμεςικϊν εφαρμογϊν και αςκιςεων 

Τα ςυςτιματα αυτά μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθ δθμιουργία απλϊν (αλλά 
και ςφνκετων) εφαρμογϊν παρουςίαςθσ με πολυμεςικό περιεχόμενο κακϊσ και για 
δθμιουργία ιςτοςελίδων με πλθροφοριακό ι διδακτικό υλικό. Μποροφν επίςθσ να 
χρθςιμοποιθκοφν για τθ δθμιουργία αςκιςεων και δραςτθριοτιτων (π.χ. 
ςταυρόλεξα). Είναι περιβάλλοντα που αφοροφν πρωτίςτωσ τον/τθν εκπαιδευτικό 
για τθ δθμιουργία κατάλλθλου υλικοφ. Επιπρόςκετα, ςτισ μεγάλεσ τάξεισ του 
δθμοτικοφ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ.   

87. Δθμιουργϊ τα Comics μου-Ρανδϊρα και Ρλάτωνασ  

88. Multimedia Builder ι ιςοδφναμο (για δθμιουργία πολυμεςικϊν εφαρμογϊν) 

89. FrontPage ι ιςοδφναμο (για δθμιουργία ιςτοςελίδων) 

90. Hot Potatoes (για δθμιουργία αςκιςεων και ςταυρολζξων) 

91. Αβάκιο (περιβάλλον ανάπτυξθσ εφαρμογϊν για διάφορα γνωςτικά αντικείμενα) 

92. Ρεριβάλλοντα δθμιουργίασ ιςτολογίων - Blogs (π.χ. www.wordpress.com) 

 

υςτιματα ζκφραςθσ και ανάπτυξθσ τθσ δθμιουργικότθτασ για μικρζσ θλικίεσ  

Θ ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικισ ζκφραςθσ μπορεί να υποςτθριχκεί είτε από 
λογιςμικά ςχεδίαςθσ γενικοφ τφπου, είτε από λογιςμικά ςχεδίαςθσ που ζχουν 
ειδικά καταςκευαςτεί για μικρζσ θλικίεσ. Στθν ενότθτα αυτι προκρίνεται θ δεφτερθ 
επιλογι αφοφ τα ςυςτιματα αυτισ τθσ κατθγορίασ ζχουν πολλά ςυγκριτικά 
πλεονεκτιματα: ευκολία χριςθσ, ζτοιμο υλικό, κατάλλθλθ για μικρά παιδιά 

http://www.wordpress.com/
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διεπιφάνεια χριςθσ κλπ. κάποια από τα περιβάλλοντα αυτά επιτρζπουν τθ 
δθμιουργία κόμικσ και ιςτοριϊν (π.χ KidPix).  

93. Μαγικι Δθμιουργία (με πολλζσ ζτοιμεσ δραςτθριότθτεσ και templates) 

94. Tuxpaint (ελεφκερο λογιςμικό με ελλθνικά μενοφ) 

95. KidPix Deluxe (με πολλζσ ζτοιμεσ δραςτθριότθτεσ και templates) 

96. KidPad (με δυνατότθτα ςυνεργατικισ χριςθσ – χριςθ δφο ποντικιϊν για 

ταυτόχρονθ ςχεδίαςθ) 

97. Drawing for Children 

98. Εικαςτικά Δθμοτικοφ 

99. Μικροί Καλλιτζχνεσ ςε Δράςθ Αϋ 

100. Μουςικι Α’-ΣΤ’ Δθμοτικοφ (τμιμα δραςτθριοτιτων αφορά τισ μικρζσ 

θλικίεσ) 

 

υςτιματα εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ και χρονικισ αναπαράςταςθσ  

Τα λογιςμικά εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ αποτελοφν μια ιδιαίτερθ κατθγορία 
ςυςτθμάτων εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ με ανοικτό χαρακτιρα και μποροφν 
πρακτικά να χρθςιμοποιθκοφν ςε όλεσ τισ βακμίδεσ (ξεκινϊντασ από τθν 
προςχολικι εκπαίδευςθ) και ςε όλα τα γνωςτικά αντικείμενα. Στθ ςυνζχεια 
αναφζρονται κάποια από τα περιβάλλοντα αυτά με ειδικι αναφορά όταν μποροφν 
να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν προςχολικι και τθν πρϊτθ ςχολικι θλικία.  

101. Kidspiration (περιβάλλον εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ για προςχολικι και 

πρϊτθ ςχολικι θλικία) 

102. Inspiration (περιβάλλον εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ) 

103. Webspiration (ςυνεργατικό περιβάλλον εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ ςτο 

διαδίκτυο) 

104. CmapTools (ελεφκερο λογιςμικό για ςυνεργατικι εννοιολογικι 

χαρτογράφθςθ) 

105. MindmapperJr (περιβάλλον εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ για προςχολικι 

και πρϊτθ ςχολικι θλικία) 

106. Time Liner (για δθμιουργία γραμμϊν χρόνου – ιςτοριογραμμϊν ςτθ μελζτθ 

τθσ ιςτορίασ, αφορά μεγάλεσ τάξεισ του δθμοτικοφ) 

 

Λογιςμικό γενικισ χριςθσ και περιβάλλοντα πρακτικισ γραμματιςμοφ  

Το λογιςμικό γενικισ χριςθσ, όπωσ για παράδειγμα λογιςμικό ηωγραφικισ και 
ςχεδίαςθσ, κειμενογράφοσ, βάςεισ δεδομζνων, θλεκτρονικά παιχνίδια (παιχνίδια 
περιπζτειασ και παιχνίδια ςτρατθγικισ, για τα οποία υπάρχει ειδικι κατθγορία ςτθ 
ςυνζχεια) μπορεί να χρθςιμοποιθκεί είτε ωσ εργαλείο ενίςχυςθσ και ανάπτυξθσ τθσ 
δθμιουργικότθτασ και πρακτικισ γραμματιςμοφ είτε ωσ γνωςτικό εργαλείο 
(cognitive tool) από τουσ μακθτζσ.  
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Τα λογιςμικά γενικισ χριςθσ δεν αντιμετωπίηονται ςτθν περίπτωςθ αυτι ωσ 
εργαλεία πλθροφορικοφ εγγραμματιςμοφ αλλά ωσ εργαλεία ανάπτυξθσ 
δραςτθριοτιτων και επίλυςθσ προβλθμάτων ςτο πλαίςιο διαφόρων γνωςτικϊν 
αντικειμζνων.  

107. Επεξεργαςία κειμζνου 

108. Λογιςμικό παρουςίαςθσ 

109. Λογιςτικό φφλλο 

110. Βάςεισ δεδομζνων 

111. Λογιςμικό επεξεργαςίασ εικόνων, γραφικϊν 

112. Λογιςμικό επεξεργαςίασ ιχου 

113. Λογιςμικό επεξεργαςίασ βίντεο 

114. Λογιςμικό διαδραςτικϊν πινάκων  

 

υςτιματα οπτικοποίθςθσ και προςομοίωςθσ  

Τα ςυςτιματα οπτικοποίθςθσ και τα ςυςτιματα προςομοίωςθσ αποτελοφν ειδικζσ 
περιπτϊςεισ περιβαλλόντων διερεφνθςθσ και ανακάλυψθσ με ςθμαντικι χριςθ ςτισ 
Φυςικζσ Επιςτιμεσ, ςτθ Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ, ςτθ Γεωγραφία και ςτθν Λςτορία. 
Τα λογιςμικά Google Earth και Google Maps μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και ςτθν 
προςχολικι θλικία.  

115. Google Earth (ελεφκερο λογιςμικό οπτικοποίθςθσ τθσ Γθσ) 

116. Google Maps (ελεφκερο λογιςμικό για γεωγραφικοφσ και αςτικοφσ χάρτεσ) 

117. Ψθφιακοί άτλαντεσ γεωγραφικοφ και ιςτορικοφ χαρακτιρα (από 

πολυμεςικζσ εγκυκλοπαίδειεσ ι αυτόνομοι) 

118. Celestia (ςφςτθμα προςομοίωςθσ για αςτρονομία) 

119. Δυναμικι Γεωπλοΐα 

120. Phet (ςφνολο προςομοιϊςεων με μορφι applets από το δικτυακό τόπο 

http://phet.colorado.edu/) 

 

Εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ μζςω Διαδικτφου – υπθρεςίεσ και εφαρμογζσ Web 
2.0 

Στθν κατθγορία αυτι χρθςιμοποιοφνται οι παρακάτω εφαρμογζσ και υπθρεςίεσ 
(κάποιεσ από τισ οποίεσ κα αποτελζςουν αντικείμενο και του γενικοφ μζρουσ τθσ 
επιμόρφωςθσ) ςτο πλαίςιο του γνωςτικοφ αντικειμζνου.  

121. Μθχανζσ αναηιτθςθσ (π.χ. Google, κλπ.)  

122. Ψθφιακζσ εγκυκλοπαίδειεσ (π.χ. ελλθνικι WikiPedia ι Encarta Kids) 

123. Εκπαιδευτικζσ πφλεσ (π.χ. ψθφιακό ςχολείο 

(www.digitalschool.ypaideias.gr), epyna, e-yliko, Ρφλθ για τθν ελλθνικι γλϊςςα) 

124. Ρεριβάλλοντα δθμιουργίασ Wikis (π.χ. www.wikispaces.com)  

http://www.digitalschool.ypaideias.gr/
http://www.wikispaces.com/
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125. Ρεριβάλλοντα δθμιουργίασ WebQuests (π.χ. www.zunal.com)   

126. Ρεριβάλλοντα δθμιουργίασ ιςτολογιϊν (Blogs) (π.χ. 

https://www.blogger.com)     

127. Ρεριβάλλοντα δθμιουργίασ ψθφιακϊν φακζλων (e-portfolios) (π.χ. 

http://eduportfolio.org)  

128. Ρεριβάλλοντα δθμιουργίασ ομάδων ςυηιτθςθσ (groups) (π.χ. Google Groups) 

129. Ρεριβάλλοντα δθμιουργίασ forum ςυηιτθςθσ (π.χ. http://www.phpbb.com)  

130. Συςτιματα διαχείριςθσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ (π.χ. Moodle, Eclass, κλπ.) 

131. Ρεριβάλλοντα κοινωνικισ δικτφωςθσ (π.χ. Facebook, Twitter, Ning, 

Academia)   

 

Λογιςμικά για ξζνεσ γλϊςςεσ  

132. Αγγλικά Δ' και Ε' Δθμοτικοφ 

133. Αγγλικά ΣΤϋΔθμοτικοφ 

 

Θλεκτρονικά & Εκπαιδευτικά Παιχνίδια 

Στθν κατθγορία αυτι εντάςςονται διάφορα θλεκτρονικά παιχνίδια (ςτρατθγικισ, 
επίλυςθσ προβλιματοσ, λιψθσ απόφαςθσ, προςομοίωςθσ, κλπ.). Τα λογιςμικά αυτά 
εντάςςονται ςτο υλικό τθσ επιμόρφωςθσ αφοφ κεωρείται απαραίτθτο οι 
εκπαιδευτικοί να γνωρίηουν τα χαρακτθριςτικά και τισ δυνατότθτεσ των πιο 
διαδεδομζνων παιγνιδιϊν.  

134. FOOD FORCE (παιγνίδι για κοινωνικζσ επιςτιμεσ εγκεκριμζνο από το ΡΛ) 

135. Ραιχνίδια διαδικτφου για εφιβουσ και ενιλικεσ (warcraft, age of empires, 

κλπ.) 

136. Εκπαιδευτικά παιχνίδια για προςχολικι και πρϊτθ ςχολικι θλικία 

a. Incredible machine 

b. Incredible Toons machine 

c. Zoombinis 

d. Carmen SanDiego 

 

http://www.zunal.com/
https://www.blogger.com/
http://eduportfolio.org/
http://www.phpbb.com/
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1.4.2. χάρα παρουςίαςθσ και ανάλυςθσ ενδεικτικϊν λογιςμικϊν για εκπαιδευτικοφσ ΠΕ60-70 

 

α/α Σίτλοσ 
Λογιςμικοφ 

υνοπτικι Περιγραφι Γνωςτικό 
Αντικείμενο 

Κατθγορία 
Λογιςμικοφ 

Σάξθ Φορζασ Ζκδοςθσ / 
Χαρακτθριςτικά 

Δικτυακόσ Σόποσ Πιςτοποίθ
ςθ από ΠΙ 

Δικαιϊματα 
Χριςθσ 

1 Μακθματικά Α' 
& Β' Δθμοτικοφ  

Εκπαιδευτικό λογιςμικό 
πολυμζςων με αςκιςεισ 
εξάςκθςθσ και πρακτικισ που 
λειτουργεί ωσ υποςτθρικτικό 
υλικό ςτο πρόγραμμα 
ςπουδϊν των μακθματικϊν 

Μακθματικά Εξάςκθςθ και 
Ρρακτικι 

Α’, Β’  Ραιδαγωγικό 
Λνςτιτοφτο / SIEM 

www.pi-schools.gr  ΝΑΛ ΥΡΕΡΚ 

2 Μακθματικά Ε' & 
Σ' Δθμοτικοφ  

Εκπαιδευτικό λογιςμικό 
πολυμζςων με αςκιςεισ 
εξάςκθςθσ και πρακτικισ που 
λειτουργεί ωσ υποςτθρικτικό 
υλικό ςτο πρόγραμμα 
ςπουδϊν των μακθματικϊν 

Μακθματικά Διερεφνθςθ και 
ανακάλυψθ 

Ε’, ΣΤ’  Ραιδαγωγικό 
Λνςτιτοφτο / SIEM 

www.pi-schools.gr ΝΑΛ ΥΡΕΡΚ 

3 Ιςτορία Γϋ& Δϋ 
Δθμοτικοφ  

Εκπαιδευτικό λογιςμικό 
πολυμζςων με αςκιςεισ 
εξάςκθςθσ και πρακτικισ που 
λειτουργεί ωσ υποςτθρικτικό 
υλικό ςτο πρόγραμμα 
ςπουδϊν τθσ Λςτορίασ 

Λςτορία Κακοδιγθςθ Γ’, Δ’  Ραιδαγωγικό 
Λνςτιτοφτο / SIEM 

www.pi-schools.gr ΝΑΛ ΥΡΕΡΚ 

4 Ιςτορία Εϋ& Σϋ 
Δθμοτικοφ  

Εκπαιδευτικό λογιςμικό 
πολυμζςων με αςκιςεισ 
εξάςκθςθσ και πρακτικισ που 
λειτουργεί ωσ υποςτθρικτικό 
υλικό ςτο πρόγραμμα 

Λςτορία Κακοδιγθςθ Ε’, ΣΤ’ Ραιδαγωγικό 
Λνςτιτοφτο / SIEM 

www.pi-schools.gr ΝΑΛ ΥΡΕΡΚ 

http://www.pi-schools.gr/
http://www.pi-schools.gr/
http://www.pi-schools.gr/
http://www.pi-schools.gr/
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ςπουδϊν τθσ Λςτορίασ 

5 Γλϊςςα Α’ & Β’ 
Δθμοτικοφ 

Εκπαιδευτικό λογιςμικό 
πολυμζςων με αςκιςεισ 
εξάςκθςθσ και πρακτικισ που 
λειτουργεί ωσ υποςτθρικτικό 
υλικό ςτο πρόγραμμα 
ςπουδϊν τθσ Γλϊςςασ 

Γλϊςςα Εξάςκθςθ και 
Ρρακτικι / 
Κακοδόγθςθ 

Α’, Β’  Ραιδαγωγικό 
Λνςτιτοφτο 

www.pi-schools.gr ΝΑΛ ΥΡΕΡΚ 

6 Γλϊςςα Γ’ & Δ’ 
Δθμοτικοφ 

Εκπαιδευτικό λογιςμικό 
πολυμζςων με αςκιςεισ 
εξάςκθςθσ και πρακτικισ που 
λειτουργεί ωσ υποςτθρικτικό 
υλικό ςτο πρόγραμμα 
ςπουδϊν τθσ Γλϊςςασ 

Γλϊςςα Εξάςκθςθ και 
Ρρακτικι / 
Κακοδόγθςθ 

Γ’, Δ’  Ραιδαγωγικό 
Λνςτιτοφτο 

www.pi-schools.gr ΝΑΛ ΥΡΕΡΚ 

7 Γλϊςςα Ε’ & Σ’ 
Δθμοτικοφ 

Εκπαιδευτικό λογιςμικό 
πολυμζςων με αςκιςεισ 
εξάςκθςθσ και πρακτικισ που 
λειτουργεί ωσ υποςτθρικτικό 
υλικό ςτο πρόγραμμα 
ςπουδϊν τθσ Γλϊςςασ 

Γλϊςςα Εξάςκθςθ και 
Ρρακτικι / 
Κακοδόγθςθ 

Ε’, ΣΤ’  Ραιδαγωγικό 
Λνςτιτοφτο 

www.pi-schools.gr ΝΑΛ ΥΡΕΡΚ 

8 Φυςικά Εϋ& Σϋ 
Δθμοτικοφ 

Εκπαιδευτικό λογιςμικό 
πολυμζςων με αςκιςεισ 
εξάςκθςθσ και πρακτικισ που 
λειτουργεί ωσ υποςτθρικτικό 
υλικό ςτο πρόγραμμα 
ςπουδϊν τθσ Φυςικισ και τθσ 
Χθμείασ 

Φυςικι Εξάςκθςθ και 
Ρρακτικι 

Ε’, ΣΤ’ Ραιδαγωγικό 
Λνςτιτοφτο / SIEM 

www.pi-schools.gr ΝΑΛ ΥΡΕΡΚ 

9 Ελλθνικι 
Επανάςταςθ: 21 

Εκπαιδευτικό λογιςμικό 
πολυμζςων που λειτουργεί 

Λςτορία  Κακοδιγθςθ / 
πολυμεςικό 

Ε’, ΣΤ’ FINATEC 
A.E/Ρανεπιςτιμιο 

http://edsoft.cti.gr/ed
soft/logismika/21enpl

ΝΑΛ ΥΡΕΡΚ 

http://www.pi-schools.gr/
http://www.pi-schools.gr/
http://www.pi-schools.gr/
http://www.pi-schools.gr/
http://edsoft.cti.gr/edsoft/logismika/21enplo.html
http://edsoft.cti.gr/edsoft/logismika/21enplo.html
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εν πλω ωσ υποςτθρικτικό υλικό ςτο 
πρόγραμμα ςπουδϊν τθσ 
Λςτορίασ 

περιεχόμενο Ακθνϊν o.html 

10 Εγκυκλοπαίδεια 
του ανκρϊπινου 
ςϊματοσ 

Εκπαιδευτικό λογιςμικό 
κακοδθγοφμενθσ 
ανακάλυψθσ - των φυςικϊν 
διαδικαςιϊν, των ζμβιων 
όντων και τθσ λειτουργίασ 
τουσ, που προτείνονται από 
το εκνικό αναλυτικό 
πρόγραμμα. Συμβάλλει ςτθν 
ανάπτυξθ δεξιοτιτων όπωσ θ 
κατθγοριοποίθςθ, θ 
παρατιρθςθ, θ διαμόρφωςθ 
μοντζλων. 

Μελζτθ 
περιβάλλοντοσ 

Ρολυμεςικό 
Ρεριεχόμενο 

(Κακοδθγοφμεν
θ διερεφνθςθ) 

Ε’, ΣΤ’ Dorling Kindersley 
Limited- εταιρία 
“Ερευνθτζσ ΑΕΕΕ” 

http://edsoft.cti.gr/ed
soft/logismika/human
body.html 

ΝΑΛ ΥΡΕΡΚ 

11 Ανακαλφπτω τθ 
Γθ 

Aποτελεί ζνα πολυμεςικό 
εκπαιδευτικό υλικό για τον 
πλανιτθ Γθ. Ο μακθτισ 
παρακολουκεί τθν πορεία τθσ 
διαμόρφωςθσ του πλανιτθ, 
τα φυςικά φαινόμενα που 
παρατθροφνται, ανακαλφπτει 
και μελετά το υλικό 
καταςκευισ τθσ γθσ και τουσ 
φυςικοφσ πόρουσ του 
πλανιτθ κατά το πζραςμα 
του χρόνου. Επιπλζον, 
προςφζρει τθ δυνατότθτα 
προςομοίωςθσ φυςικϊν 
φαινομζνων.  

Γεωγραφία, 
Φυςικι, 
Μελζτθ 
περιβάλλοντοσ 

Ρολυμεςικό 
Ρεριεχόμενο 

Ε’ & ΣΤ’  Dorling Kindersley 
Limited 

http://www2.e-
yliko.gr/physearth.ht
m 

ΝΑΛ ΥΡΕΡΚ 

http://edsoft.cti.gr/edsoft/logismika/humanbody.html
http://edsoft.cti.gr/edsoft/logismika/humanbody.html
http://edsoft.cti.gr/edsoft/logismika/humanbody.html
http://www2.e-yliko.gr/physearth.htm
http://www2.e-yliko.gr/physearth.htm
http://www2.e-yliko.gr/physearth.htm
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12 Ανακαλφπτω τισ 
μθχανζσ 

Εκπαιδευτικό λογιςμικό που  
παρουςιάηει ζνα ςθμαντικό 
αρικμό μθχανϊν, μαηί με τισ 
επιςτθμονικζσ αρχζσ ςτισ 
οποίεσ ςτθρίηεται θ 
λειτουργία τουσ και ιςτορικά 
ςτοιχεία για τουσ εφευρζτεσ 
τουσ. Θ παρουςίαςθ των 
διαφόρων μθχανϊν γίνεται 
με χριςθ πολυμζςων (video, 
animation, ιχοσ, εικόνεσ κλπ), 
που αποςκοποφν ςτο να 
παρακινιςουν το μακθτι να 
εμπλακεί και να μάκει. 
Υπάρχει δυνατότθτα 
πλοιγθςθσ και ικανοποιθτικι 
μθχανι αναηιτθςθσ, 
ευρετιριο. 

 

Τεχνολογία, 
Ρλθροφορικι, 
Φυςικι 

Ρολυμεςικό 
Ρεριεχόμενο / 
Διερεφνθςθ  

Ε’ & ΣΤ’  Dorling Kindersley 
Limited 

http://edsoft.cti.gr/ed
soft/logismika/mihane
s.html 

ΝΑΛ ΥΡΕΡΚ 

13 Λογομάκεια 

 

Εκπαιδευτικό λογιςμικό που 
ςτοχεφει ςτθν διδαςκαλία τθσ 
ελλθνικισ γλϊςςασ, 
αντιμετωπίηει ςφαιρικά τθν 
Νζα Ελλθνικι, κακϊσ 
καλφπτει τθν ςχολικι φλθ ςτα 
επίπεδα τθσ γραμματικισ, του 
ςυντακτικοφ, τθσ 
ορκογραφίασ και τθσ 
παραγωγισ και ςφνκεςθσ 
λζξεων. 

Γλϊςςα Κακοδιγθςθ, 
Εξάςκθςθ και 
Ρρακτικι 

Δθμοτικό 
και 
Γυμνάςιο 

Λνςτιτοφτο 
Επεξεργαςίασ του 
Λόγου (Γενικι 
Γραμματεία 
Ζρευνασ και 
Σεχνολογίασ  και 
Ραιδαγωγικό 
Λνςτιτοφτο του 
Υπουργείου 
Ραιδείασ) 

http://www.ilsp.gr/log
o.html 

  

http://www2.e-yliko.gr/physearth.htm
http://www2.e-yliko.gr/physearth.htm
http://www2.e-yliko.gr/physearth.htm
http://www.gsrt.gr/
http://www.gsrt.gr/
http://www.gsrt.gr/
http://www.gsrt.gr/
http://www.gsrt.gr/
http://www.ilsp.gr/logo.html
http://www.ilsp.gr/logo.html
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14 Ιδεο-καταςκευζσ Εκπαιδευτικό λογιςμικό που 
προορίηεται για τθν 
υποςτιριξθ τθσ διδαςκαλίασ 
τθσ γραπτισ ζκφραςθσ. 
Αποτελεί μία μζκοδο τθν 
οποία μπορεί να 
ακολουκιςει ο μακθτισ, 
χωρίσ τθν απαραίτθτθ 
υποςτιριξθ του 
εκπαιδευτικοφ, για να 
προχωριςει ςτθν 
κακοδθγοφμενθ ςυγγραφι 
ςχολικϊν εκκζςεων . 

Γλϊςςα-
Γραπτι 
ζκφραςθ 
(Σκζφτομαι και 
Γράφω)- Ε’ – 
ΣΤ’  

Κακοδιγθςθ, 
Εξάςκθςθ και 
Ρρακτικι 

Δθμοτικό 
και ςτο 
Γυμνάςιο 

INTELEARN & 
Group Multimedia 
Systems 

http://www.intelearn.
gr/proionta.htm 

  

15 Κφτταρο, Μία 
πόλθ (Cell City) 

Eίναι ζνα εκπαιδευτικό, 
πολυμεςικό λογιςμικό. 
Ραρουςιάηει τισ λειτουργίεσ 
ενόσ κυττάρου ςε αντιςτοιχία 
με τισ λειτουργίεσ μιασ πόλθσ 
ανκρϊπων. Οι μακθτζσ 
μποροφν να ενθμερωκοφν 
λεπτομερϊσ για τθν δομι των 
κυττάρων μζςω ενόσ ςυνόλου 
δραςτθριοτιτων αλλά και να 
λάβουν μζροσ ςε άλλεσ 
αλλθλεπιδραςτικζσ 
δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ 
αυξάνουν τισ γνϊςεισ τουσ 
ςτθν Βιολογία. To Cell City 
αναπτφχκθκε με κφριο ςτόχο 
τθν δθμιουργία ενόσ 
αποτελεςματικοφ 
βοθκιματοσ μελζτθσ και 

Βιολογία 

Μελζτθ 
περιβάλλοντοσ 

Ρολυμεςικό 
περιεχόμενο 

Ε’ &ΣΤ’  Anglia Multimedia http://edsoft.cti.gr/ed
soft/logismika/cellcity.
html 

ΝΑΛ ΥΡΕΡΚ 

http://www.intelearn.gr/proionta.htm
http://www.intelearn.gr/proionta.htm
http://edsoft.cti.gr/edsoft/logismika/cellcity.html
http://edsoft.cti.gr/edsoft/logismika/cellcity.html
http://edsoft.cti.gr/edsoft/logismika/cellcity.html
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ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ για 
το μάκθμα τθσ Βιολογίασ. 

16 Γεωλογία – 
Γεωγραφία Α’ & 
Β’ Γυμναςίου 

Το εκπαιδευτικό αυτό 
λογιςμικό αποτελείται από 
κεματικζσ ενότθτεσ με μορφι 
μικρόκοςμων, 
προςομοιϊςεων, εργαλείων 
και  

υπερμεςικϊν εφαρμογϊν, ςε 
κακζνα από τα οποία  
αντιςτοιχοφν διαφορετικά 
"εκπαιδευτικά ςενάρια" τα 
οποία είναι ςυμβατά με το  

ΔΕΡΡΣ. Ζτςι, με βάςθ ζνα 
ςυγκεκριμζνο ςενάριο 
μποροφμε να  

οργανϊνουμε ποικίλεσ 
διακεματικζσ δραςτθριότθτεσ 
που παρουςιάηονται με τθ 
μορφι φφλλων εργαςίασ, 
ερωτιςεων αξιολόγθςθσ και  

παιχνιδιϊν.  

 

Γεωγραφία 

Μελζτθ 
περιβάλλοντοσ 

Ρολυμεςικό 
περιεχόμενο - 
Διερεφνθςθ 

Ε’ & ΣΤ’   Εκδόςεισ 
Καςτανιϊτθ – 
Εκπαιδευτιρια 
Δοφκα 

www.pi-schools.gr 

 

(http://zeus.pi-
schools.gr/logismika1/
gymnasio/g07/begin.h
tm) 

ΝΑΛ ΥΡΕΡΚ 

17 Ο Ξεφτζρθσ ςτθ 
χϊρα των 
γραμμάτων  

Εκπαιδευτικό λογιςμικό που 
βοθκά ςτθν εξοικείωςθ με 
τθν αναπαράςταςθ, προφορά 
και τον τρόπο γραφισ των 

Γλϊςςα Εξάςκθςθ και 
Ρρακτικι 

Ραιδιά 
θλικίασ 4 
ζωσ 7 

SIEM http://www.siem.gr/h
tml/edsoft/cd_taxidi.h
tml 

  

http://www.pi-schools.gr/
http://zeus.pi-schools.gr/logismika1/gymnasio/g07/begin.htm
http://zeus.pi-schools.gr/logismika1/gymnasio/g07/begin.htm
http://zeus.pi-schools.gr/logismika1/gymnasio/g07/begin.htm
http://zeus.pi-schools.gr/logismika1/gymnasio/g07/begin.htm
http://www.siem.gr/html/edsoft/cd_taxidi.html
http://www.siem.gr/html/edsoft/cd_taxidi.html
http://www.siem.gr/html/edsoft/cd_taxidi.html
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γραμμάτων τθσ ελλθνικισ 
γλϊςςασ. Μζςα ςε ζνα 
φιλικό, εφχρθςτο και όμορφο 
περιβάλλον, το παιδί καλείται 
να βοθκιςει τον ιρωα τθσ 
περιπζτειασ να ςυγκεντρϊςει 
όλα τα γράμματα του 
ελλθνικοφ αλφαβιτου.  

ετϊν 

18 Χαροφμενθ 
Αρικμοχϊρα  

Ρρόκειται για ζνα 
εκπαιδευτικό λογιςμικό με το 
οποίο τα παδιά κα μάκουν: 
Να ςυγκρίνουν μεγζκθ -Να 
μετροφν -Τισ ζννοιεσ των 
αρικμϊν -Να ξεχωρίηουν τα 
διάφορα χρϊματα -Να 
διακρίνουν διαφορετικά 
αντικείμενα -Να διακρίνουν 
τα ςχιματα και τα μεγζκθ. 

Μακθματικά Εξάςκθςθ και 
Ρρακτικι 

Ρροςχολ
ικι 
θλικία 
(Κατάλλθ
λο για 
παιδιά 3-
6 
χρονϊν)  

Εκδόςεισ Γενναδίου 
Σχολισ 

http://www.genadios.
edu.gr 

  

19 Σο ςπίτι του 
Μιγκι 

Εκπαιδευτικό λογιςμικό με 
πολυμζςα για παιδιά 
προςχολικισ θλικίασ. Ο Μιγκι 
παρουςιάηει τα ηϊα του 
δάςουσ και βοθκά ςτθν 
εφρεςθ ομοιοτιτων και 
διαφορϊν. Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει: παρουςίαςθ 
διάφορων ηϊων, αναγνϊριςθ 
των ηϊων, παρουςίαςθ και 
εξάςκθςθ ςε διάφορα 
χαρακτθριςτικά των 
αντικειμζνων, αντίκετα 

Μακθματικά Εξάςκθςθ και 
Ρρακτικι 

Ρροςχολ
ικι 
θλικία 
(για 
παιδιά 3-
5 
χρονϊν) 

Intelearn http://www.intelearn.
gr/migi.htm 

  

http://www.genadios.edu.gr/
http://www.genadios.edu.gr/
http://www.intelearn.gr/migi.htm
http://www.intelearn.gr/migi.htm
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(μεγάλο-μικρό, πάνω-κάτω 
κλπ) , εξάςκθςθ τθσ μνιμθσ.  

20 Αλφαβιτα με τον 
Ηαχαρία  

Λογιςμικό προςαρμοςμζνο 
ςτο ελλθνικό εκπαιδευτικό 
ςφςτθμα για τθν αφομοίωςθ 
των παιδιϊν με τθν ελλθνικι 
αλφάβθτο. Ραράλλθλα 
εκπαιδεφονται ςτθ χριςθ του 
πλθκτρολογίου και του 
ποντικιοφ με αςκιςεισ και 
παιχνίδια. 

Γλϊςςα Εξάςκθςθ και 
Ρρακτικι 

Για 
παιδιά 4-
7 ετϊν 

INFOΔΟΜΘ http:://www.infodomi
.gr 

  

21 ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  Είναι εκπαιδευτικό λογιςμικό 
ςτο οποίο υπάρχουν 
εκπαιδευτικά παιχνίδια και 
αςκιςεισ, ϊςτε θ εναςχόλθςθ 
- πλοιγθςθ να είναι πάντα 
ευχάριςτθ και αποδοτικι. Οι 
ενότθτεσ επίςθσ 
ςυμπλθρϊνονται με 
ποιιματα, τραγοφδια, μικρά 
video - clips και πολλά 
θχθτικά εφζ.  

 

Πλα τα 
γνωςτικά 
αντικείμενα  

Εξάςκθςθ και 
Ρρακτικι 

Για 
παιδιά 
θλικίασ 
3-8 ετϊν 

MLS Ρλθροφορικι   http://www.mls.gr   

22 Street adventure  

 

Εκπαιδευτικό παιχνίδι 
ρυκμιηόμενο ςε δφο επίπεδα 
δυςκολίασ που ςτόχο ζχει να 
διδάξει ςτα παιδιά τουσ 
βαςικοφσ κανόνεσ 
κυκλοφοριακισ αγωγισ. Τα 
παιδιά περιφζρονται ςτθν 

Κυκλοφοριακι 
Αγωγι  

Εξάςκθςθ και 
Ρρακτικι 

Για 
παιδιά 
θλικίασ 
6-12 
ετϊν 

Tessera multimedia http://www.tessera.gr
/street.php?newlang=
ell 

  

../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK6C/www.infodomi.gr
../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK6C/www.infodomi.gr
../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK6C/www.mls.gr
http://www.tessera.gr/street.php?newlang=ell
http://www.tessera.gr/street.php?newlang=ell
http://www.tessera.gr/street.php?newlang=ell
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πόλθ, περνοφν από δρόμουσ 
με ι χωρίσ διαβάςεισ και 
φανάρια, μακαίνουν πϊσ να 
ςυμπεριφζρονται μζςα ςτο 
αυτοκίνθτο και πϊσ να 
χρθςιμοποιοφν το 
λεωφορείο.  

23 άλτο και Ηζλια  Ρρόκειται για εκπαιδευτικι 
ςειρά cd-rom “Ο Σάλτο και θ 
Ηζλια”  που υποςτθρίηει τθν 
πολφπλευρθ ανάπτυξθ τθσ 
προςωπικότθτασ του παιδιοφ. 
Ειδικά ςχεδιαςμζνο 
περιβάλλον και 
δραςτθριότθτεσ που δεν 
λαμβάνουν υπόψθ μόνο τθ 
μακθτικι ιδιότθτα του 
παιδιοφ αλλά το βοθκοφν να 
αναπτυχκεί ςυναιςκθματικά, 
νοθτικά και κοινωνικά 
ζχοντασ για οδθγό το 
παιχνίδι. 
Τα 3 cd-rom τθσ ςειράσ είναι: 
• "Ο Σάλτο και θ Ηζλια ςτθ 
χϊρα των Λπποπόταμων" 
• "Ο Σάλτο και θ Ηζλια ςτθ 
χϊρα των Σοφά" 
• "Ο Σάλτο και θ Ηζλια ςτθ 
χϊρα των ομπότ" 
  

Πλα τα 
γνωςτικά 
αντικείμενα  

Εξάςκθςθ και 
Ρρακτικι 

Απευκφν
εται ςε 
παιδιά 4 
ζωσ 12 
ετϊν 

Polaris  http://polarisekdoseis.
gr/cdroms 

  

24 Θ τάξθ μου: Εκπαιδευτικό λογιςμικό Γλϊςςα (Γραφι Εξάςκθςθ και Αϋκαι Βϋ Polaris  http://polarisekdoseis.   

http://polarisekdoseis.gr/cdroms
http://polarisekdoseis.gr/cdroms
http://polarisekdoseis.gr/
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Προςχολικι 
αγωγι  

ςχεδιαςμζνο και 
προςαρμοςμζνο ςτο 
αναλυτικό πρόγραμμα του 
Υπουργείου Ραιδεία. Ζχει 
ςτόχο να εφοδιάςει τουσ 
μικροφσ μασ φίλουσ με τισ 
γλωςςικζσ και μακθματικζσ 
δεξιότθτεσ που είναι 
απαραίτθτεσ για τθν θλικία 
τουσ. 

και Ανάγνωςθ), 
Μακθματικά 

Ρρακτικι Δθμοτικό gr 

25 RAM Kid Σειρά εκπαιδευτικϊν 
λογιςμικϊν εξάςκθςθσ και 
πρακτικισ για όλα τα ςχολικά 
αντικείμενα 

Πλα τα 
γνωςτικά 
αντικείμενα 

Εξάςκθςθ και 
Ρρακτικι 

Δθμοτικό Δθμοςιογραφικόσ 
Οργανιςμόσ 
Λαμπράκθ 

www.dolnet.gr    

26 Μακθματικά Γ' & 
Δ' Δθμοτικοφ  

Είναι λογιςμικά που 
καλφπτουν όλθ τθν φλθ των  
μακθματικϊν βάςει του ΑΡΣ. 

Μακθματικά  Εξάςκθςθ και 
Ρρακτικι, 
Διερεφνθςθ και 
Ανακάλυψθ 

Γ' & Δ' 
Δθμοτικο
φ 

Ραιδαγωγικό 
Λνςτιτοφτο  

www.pi-schools.gr   

27 The geometer’s 
sketchpad 

Ρρόκειται για εκπαιδευτικό 
λογιςμικό που βοθκά τουσ 
μακθτζσ να οικοδομιςουν 
και να οπτικοποιιςουν τισ 
ιδιότθτεσ του Ρυκαγόρειου 
Κεωριματοσ και να 
εξερευνιςουν ςχετικζσ με το 
κζμα μακθματικζσ ζννοιεσ. 

Μακθματικά Διερεφνθςθ και 
Ανακάλυψθ 

Ε’ & ΣΤ’  Key Curriculum 
Press 

http://www.dynamicg
eometry.com/ 

  

28 Cabri Γεωμζτρθσ Με το εκπαιδευτικό  
λογιςμικό αυτό τα παιδιά 
μποροφν να δθμιουργοφν 

Αναλυτικι 
Γεωμετρία 

Διερεφνθςθ και 
Ανακάλυψθ 

Ε’ & ΣΤ’  Laboratoire de 
Structures 
Discretes et de 

http://www.cabri.com  ΝΑΛ ΥΡΕΡΚ 

http://www.dolnet.gr/
http://www.pi-schools.gr/
http://www.dynamicgeometry.com/
http://www.dynamicgeometry.com/
http://www.cabri.com/
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εφκολα ότι γεωμετρικό ςχιμα 
κζλουν και να 
πειραματίηονται με τισ 
ιδιότθτεσ του. 

Didactique de 
l’IMAG  

29 Εικονικά 
Εργαςτιρια  

Ο εκπαιδευτικόσ και ο 
μακθτισ χρθςιμοποιοφν 
προςομοιϊςεισ ςχεδιάηοντασ 
αντικείμενα ςτθν οκόνθ, τα 
οποία ζχουν ςυγκεκριμζνεσ 
ςυμπεριφορζσ και 
αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ. 
Επίςθσ μποροφν να αλλάξουν 
τισ τιμζσ και τισ ςυνκικεσ των 
μεγεκϊν και να 
παρακολουκιςουν τα 
αποτελζςματα των ενεργειϊν 
τουσ.  

Φυςικζσ 
επιςτιμεσ 

Διερεφνθςθ και 
Ανακάλυψθ 

Ε’ & ΣΤ’  Edmark Virtual Lab http://www.synapsea
daptive.com/  

  

30 Γαία ΙΙ Είναι ζνα εκπαιδευτικό 
λογιςμικό με διακεματικό 
χαρακτιρα, το οποίο 
ανταποκρίνεται ςτο ςφγχρονο 
πνεφμα οργάνωςθσ του 
Ρρογράμματοσ Σπουδϊν 
εξυπθρετϊντασ τον γενικά 
αποδεκτό ςκοπό τθσ 
ςφαιρικισ προςζγγιςθσ των 
κεμάτων και επιδιϊκοντασ 
τθν πειραματικι μζκοδο 
ζρευνασ. 

Μακθματικά, 
Φυςικι, 
Γεωγραφία 

Διερεφνθςθ και 
Ανακάλυψθ 

Ε’ & ΣΤ’ Ρλθροφορικι 
Τεχνογνωςία  

http://www2.e-
yliko.gr/physGaia.htm 

ΝΑΛ ΥΡΕΡΚ 

31 Σαξινομοφμε Το λογιςμικό αυτό προτείνει Καλφπτει όλο Διερεφνθςθ και Ε’ & ΣΤ’ Καταςκευάςτθκε http://edsoft.cti.gr/ed ΝΑΛ ΥΡΕΡΚ 

http://www.synapseadaptive.com/
http://www.synapseadaptive.com/
http://www2.e-yliko.gr/physGaia.htm
http://www2.e-yliko.gr/physGaia.htm
http://edsoft.cti.gr/edsoft/logismika/taxinomoume.html
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μία ςειρά δραςτθριοτιτων 
που ςκοπό ζχουν να 
προάγουν τθν ενεργό 
ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθ 
μακθςιακι διαδικαςία, τθ 
διερευνθτικι μάκθςθ και τθν 
επικοινωνία. Με τθ χριςθ του 
οι μακθτζσ μποροφν να 
καταχωριςουν, 
αναπαραςτιςουν, 
αναλφςουν, παρουςιάςουν 
και ταξινομιςουν 
πλθροφορίεσ και δεδομζνα. 

το φάςμα των 
γνωςτικϊν 
αντικειμζνων 

Ανακάλυψθ ςτα πλαίςια των 
ζργων: 1. 
«Κρανίο»: 2. E56, 
Ζργα Επίδειξθσ 
Νζων Τεχνολογιϊν: 
Ανάπτυξθ Ψθφίδων 
Γενικισ Χριςθσ- 
Υπολογιςτικϊν και 
Δικτυακϊν 
Τεχνολογιϊν ςτθ 
Δευτεροβάκμια 
Εκπαίδευςθ. 

 

soft/logismika/taxino
moume.html 

32 Χελωνόκοςμοι Λογιςμικό διερευνθτικοφ 
χαρακτιρα για τα 
μακθματικά με δυνατότθτεσ 
καταςκευισ γραφικϊν 
μακθματικϊν μοντζλων και 
δυναμικοφ χειριςμοφ τουσ 

Πλα τα 
γνωςτικά 
αντικείμενα με 
κφρια ζμφαςθ 
ςτα 
Μακθματικά 

Διερεφνθςθ και 
Ανακάλυψθ 

Ε’ & ΣΤ’ ΕΑΛΤΥ - ΟΔΥΣΣΕΛΑ http://edsoft.cti.gr/ed
soft/logismika/xelono
kosmos.html 

ΝΑΛ ΥΡΕΡΚ 

33 ϊματα 
Κειμζνων 

Λογιςμικό για τθ γλϊςςα Γλϊςςα  Διερεφνθςθ και 
Ανακάλυψθ 

Ε’ & ΣΤ’  www.greek-
language.gr  

  

34 Θλεκτρονικά 
λεξικά 

Τα ςυςτιματα αυτά 
κακιςτοφν επιχειρθςιακά 
εφκολθ και λειτουργικά 
αποτελεςματικι τθν 
παρουςίαςθ, τθν αναηιτθςθ 
και γενικότερα τθ διαχείριςθ 
τθσ πλθροφορίασ. Σε μεγάλο 
βακμό οδθγοφν ςτθν 

Γλϊςςα Διερεφνθςθ και 
Ανακάλυψθ 

Πλεσ οι 
θλικίεσ 

 www.greek-
language.gr 

  

http://edsoft.cti.gr/edsoft/logismika/xelonokosmos.html
http://edsoft.cti.gr/edsoft/logismika/xelonokosmos.html
http://edsoft.cti.gr/edsoft/logismika/xelonokosmos.html
http://www.greek-language.gr/
http://www.greek-language.gr/
http://www.greek-language.gr/
http://www.greek-language.gr/
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απεξάρτθςθ του χριςτθ από 
δυςχζρειεσ χϊρου και χρόνου 
πρόςβαςθσ. 

35 Λογονόςτθςθ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρρόκειται για λογιςμικό που 
ζχει ςχεδιαςτεί για τισ πρϊτεσ 
τάξεισ του Γυμναςίου αλλά 
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και 
για τισ τελευταίεσ τάξεισ του 
Δθμοτικοφ και τθν ενιςχυτικι 
διδαςκαλία παιδιϊν 
επαναπατριςκζντων 
ομογενϊν από τθν πρϊθν 
Σοβιετικι Ζνωςθ, τα οποία 
ζχουν τθν ελλθνικι ωσ 
δεφτερθ γλϊςςα. Ο 
ςχεδιαςμόσ του για ζνταξθ 
ςτθν τάξθ (με δυνατότθτεσ 
παρακολοφκθςθσ τθσ 
επίδοςθσ των μακθτϊν από 
τον δάςκαλο) δεν αποκλείει 
και τθν ατομικι χριςθ. 

Γλϊςςα  Διερεφνθςθ Εϋ, ΣΤϋ 
και 
Γυμνάςιο 

ΛΕΛ - Οδυςςζασ http://www.ilsp.gr/log
onostisi.html 

  

36 Δθμιουργόσ 
Μοντζλων ΙΙ  

Ρρόκειται για περιβάλλον 
μοντελοποίθςθσ με ζμφαςθ 
ςτον ποιοτικό και θμι-
ποςοτικό ςυλλογιςμό, κακϊσ 
και ςτουσ εναλλακτικοφσ 
τρόπουσ ζκφραςθσ και 
οπτικοποίθςθσ των μοντζλων. 
Είναι ανοικτό υπολογιςτικό 
περιβάλλον μάκθςθσ που 
επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ τθν 

Μακθματικά, 
Φυςικι, 
Χθμεία, 
Βιολογία, 
Ρεριβαλλοντικ
ι Εκπαίδευςθ 

Διερεφνθςθ και 
Ανακάλυψθ 

11-17 
ετϊν 

ΤΕΕΑΡΘ, 
Ρανεπιςτιμιο 
Ρατρϊν 

http://www.ecedu.up
atras.gr/modelscreato
r/ 

ΝΑΛ ΥΡΕΡΚ 

http://www.ilsp.gr/logonostisi.html
http://www.ilsp.gr/logonostisi.html
http://www.ecedu.upatras.gr/modelscreator/
http://www.ecedu.upatras.gr/modelscreator/
http://www.ecedu.upatras.gr/modelscreator/


72  Δηζαγσγή 

Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ - Τεύρνο 2β: Κιάδνο ΠΔ60  
ΔΑΙΤΥ - Τνκέαο Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΤΔΚ) 

επινόθςθ και το ςχεδιαςμό 
μοντζλων και διερεφνθςθ τθσ 
ςυμπεριφοράσ τουσ, τθ 
βελτίωςι τουσ και 
ενδεχομζνωσ τον ζλεγχο των 
ορίων τθσ εγκυρότθτασ τουσ. 

37 ModellingSpace Ρρόκειται για περιβάλλον 
μοντελοποίθςθσ με ζμφαςθ 
ςτον ποιοτικό και θμι-
ποςοτικό ςυλλογιςμό, κακϊσ 
και ςτουσ εναλλακτικοφσ 
τρόπουσ ζκφραςθσ και 
οπτικοποίθςθσ των μοντζλων. 
Είναι ανοικτό υπολογιςτικό 
περιβάλλον μάκθςθσ που 
επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ τθν 
επινόθςθ και το ςχεδιαςμό 
μοντζλων και διερεφνθςθ τθσ 
ςυμπεριφοράσ τουσ, τθ 
βελτίωςι τουσ και 
ενδεχομζνωσ τον ζλεγχο των 
ορίων τθσ εγκυρότθτασ τουσ. 

Μακθματικά, 
Φυςικι, 
Χθμεία, 
Βιολογία, 
Ρεριβαλλοντικ
ι Εκπαίδευςθ  

Διερεφνθςθ και 
Ανακάλυψθ 

Δθμοτικό  Ρανεπιςτιμιο 
Αιγαίου & 
Ρανεπιςτιμιο 
Ρατρϊν 

http://www.modelling
space.net 

 Ελεφκερο 

38 Microworlds Pro  Το MicroWorlds Pro είναι 
πρόγραμμα 
προγραμματιςμοφ που 
επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ να 
εξερευνιςουν μικρόκοςμουσ 
και να να καταςκευάςουν 
δυναμικά αλλθλεπιδραςτικά 
περιβάλλοντα.  

Ρεριβάλλον 
γενικισ χριςθσ 
που καλλιεργεί 
ςφνκετεσ 
δεξιότθτεσ και 
μακθςιακζσ 
τάςεισ 

Διερεφνθςθ και 
Ανακάλυψθ, 
Συμβολικι 
Ζκφραςθ 

Δθμοτικό 
και 
Γυμνάςιο 

Logo Computer 
Systems Inc  

http://edsoft.cti.gr/ed
soft/logismika/microw
orldspro.html 

ΝΑΛ ΥΡΕΡΚ 

http://www.modellingspace.net/
http://www.modellingspace.net/
http://edsoft.cti.gr/edsoft/logismika/microworldspro.html
http://edsoft.cti.gr/edsoft/logismika/microworldspro.html
http://edsoft.cti.gr/edsoft/logismika/microworldspro.html
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39 Tabletop jr Είναι εκπαιδευτικό λογιςμικό 
διερευνθτικοφ για τθν 
κατανόθςθ των εννοιϊν τθσ 
ςυλλογισ, καταχϊρθςθσ, 
επεξεργαςίασ και 
απεικόνιςθσ δεδομζνων. H 
ςυγκεκριμζνθ εκπαιδευτικι 
εφαρμογι ςυμπλθρϊνει τθ 
μακθςιακι και διδακτικι 
διαδικαςία και αποτελεί 
εργαλείο ςτα χζρια του 
κακθγθτι που επικυμεί να 
δθμιουργιςει 
δραςτθριότθτεσ με ςκοπό τθν 
ανάπτυξθ ειδικϊν δεξιοτιτων 
ι τθ διερεφνθςθ – 
επανάλθψθ - αξιολόγθςθ 
δφςκολων εννοιϊν. 

Μακθματικά  
(Επεξεργαςία, 
διαχείριςθ, 
αναπαρά-
ςταςθ, 
καταχϊρθςθ 
και απλι 
ανάλυςθ 
πλθροφορίασ) 

Διερεφνθςθ και 
Ανακάλυψθ 

Δθμοτικό 
& 
Γυμνάςιο 

TERC http://edsoft.cti.gr/ed
soft/logismika/tableto
p.html 

  

40  Inspire Data Εκπαιδευτικό περιβάλλον για 
διαχείριςθ δεδομζνων 

Πλα τα 
γνωςτικά 
αντικείμενα 

Διερεφνθςθ και 
ανακάλυψθ 

Ε’ & ΣΤ’ Inspiration www.inspiration.com    

41 φςτθμα 
Ρομποτικισ 
RoboLal 

Ρρόκειται για λογιςμικά που 
ζχουν ωσ ςτόχο το χειριςμό 
και τθν καταςκευι ενόσ 
ρομπότ. 

Φυςικζσ 
επιςτιμεσ, 
Μακθματικά, 
Τεχνολογία 

Διερεφνθςθ και 
Ανακάλυψθ 

Εϋ, ΣΤϋ 
Δθμοτικό
και 
Γυμνάςιο 

Lego  www.lego.com/data   

42 Multimedia 
Builder 

To Multimedia Builder είναι 
λογιςμικό που επιτρζπει τθ 
δθμιουργία πολυμεςικϊν 
εφαρμογϊν. 

Εργαλείο 
γενικισ χριςθσ  

Ανάπτυξθ 
Εφαρμογϊν 

Δθμοτικό   Για παράδειγμα 

http://mmb.mediacha
nce.com/index.html 

  

http://edsoft.cti.gr/edsoft/logismika/tabletop.html
http://edsoft.cti.gr/edsoft/logismika/tabletop.html
http://edsoft.cti.gr/edsoft/logismika/tabletop.html
http://www.inspiration.com/
http://www.lego.com/data
http://mmb.mediachance.com/index.html
http://mmb.mediachance.com/index.html
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43 FrontPage ι 
ιςοδφναμο  

Το FrontPage παρζχει τθ 
δυνατότθτα ανάπτυξθσ μιασ 
ςφνκετθσ τοποκεςίασ Web, 
ςχεδίαςθσ τθσ τοποκεςίασ 
Web που για τθ δθμιουργία 
κϊδικα με πιο 
αποτελεςματικό τρόπο.  

 Ανάπτυξθ 
Λςτοςελίδων 

 Microsoft http://office.microsoft
.com 

  

44 Hot Potatoes Είναι λογιςμικό που επιτρζπει 
τθ δθμιουργία 
αλλθλεπιδραςτικϊν τεςτ 
πολλαπλϊν ερωτιςεων, 
ςταυρόλεξα, αντιςτοίχιςθσ, 
ταξινόμθςθσ και 
ςυμπλιρωςθσ κενϊν. 

Πλα  Ανάπτυξθ 
Αςκιςεων / 
Σταυρόλεξα 

Πλεσ  Half-Baked 
Software Inc 

http://hotpot.uvic.ca/   

45 Μαγικι 
Δθμιουργία  

Είναι πρόγραμμα 
ηωγραφικισ, που 
απευκφνεται ςε μικροφσ και 
μεγάλουσ που κζλουν να 
μάκουν να ηωγραφίηουν και 
να δοκιμάςουν τισ 
καλλιτεχνικζσ τουσ 
δυνατότθτεσ. 

 Ανάπτυξθ 
δθμιουργικότθτ
ασ 

Απευκφν
εται ςε 
παιδιά 
θλικίασ 3 
και πάνω 

Disney Interactive http://disney.com/   

46 Tuxpaint  Είναι πρόγραμμα ηωγραφικισ 
εφκολο ςτθ χριςθ του με 
κατάλλθλα προςαρμοςμζνθ 
διεπιφάνεια χριςθσ ςτισ 
ανάγκεσ των παιδιϊν. 
Ρροςφζρει εργαλεία, 
θχογράφθςθσ και βοθκοφ.   

Ζκφραςθ και 
Δθμιουργία 

Ανάπτυξθ 
δθμιουργικότθτ
ασ 

Απευκφν
εται ε 
παιδιά 
θλικίασ 3 
ζωσ 12 
ετϊν  

Softpedia 

 

http://www.tuxpaint.
org/ 

open 
source και 

με 
ελλθνικά 

μενοφ 

 

http://officemicrosoft.com/
http://officemicrosoft.com/
http://hotpot.uvic.ca/
http://disney.com/
http://www.tuxpaint.org/
http://www.tuxpaint.org/
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47 KidPix Είναι πρόγραμμα ηωγραφικισ 
για μικρά παιδιά. 

Ζκφραςθ και 
Δθμιουργία 

Ανάπτυξθ 
δθμιουργικότθτ
ασ 

Πλεσ  The Learning 
Company & Edmark 

 

http://www.kidpix.co
m 

  

48 KidPad  Ρρόκειται για ζνα 
ςυνεργατικό εργαλείο μθ 
γραμμικισ οπτικισ 
αναπαράςταςθσ των ιδεϊν 
των παιδιϊν (εικόνα, 
κειμζνο). 

Καλφπτουν όλα 
το φάςμα των 
γνωςτικϊν 
αντικειμζνων 

Ανάπτυξθ 
δθμιουργικότθτ
ασ 

Πλεσ Human-Computer 
Interaction Lab 
(University of 
Maryland) 

http://www.cs.umd.e
du/hcil/kiddesign/kidp
ad.shtml 

Ελεφκερο   

49 Drawing for 
Children 

Ρρόκειται για ζνα πρόγραμμα 
ηωγραφικισ για μικρά παιδιά 
με πολλζσ και πρωτότυπεσ 
λειτουργίεσ. 

 Ανάπτυξθ 
δθμιουργικότθτ
ασ 

Απευκφν
εται ςε 
παιδιά 
προςχολι
κισ και 
πρϊτθσ 
ςχολικισ 
θλικίασ 

Ελεφκερο 
λογιςμικό από τον 
Mark Overmars 

http://www.cs.uu.nl/p
eople/markov/kids/dr
aw.html 

  

50 Kidspiration Είναι λογιςμικό εννοιολογικισ 
χαρτογράφθςθσ, με 
κατάλλθλα προςαρμοςμζνθ 
διεπιφάνεια χριςθσ για 
παιδιά μικρισ θλικίασ. που 
δίνει τθ δυνατότθτα για 
ςυνεργαςία ςτο Διαδίκτυο, 
ενςωμάτωςθ νζων εικόνων, 
δθμιουργία νζων 
βιβλιοκθκϊν με αντικείμενα, 
προςκικθ ιχου, δυνατότθτα 

Πλα  Εννοιολογικι 
Χαρτογράφθςθ 

Απευκφν
εται ςε 
παιδιά 
θλικίασ 4 
ζωσ 8 
ετϊν  

Inspiration 
Software, Inc 

http://www.kidspirati
on.com/ 

  

http://www.kidpix.com/
http://www.kidpix.com/
http://www.cs.umd.edu/hcil/kiddesign/kidpad.shtml
http://www.cs.umd.edu/hcil/kiddesign/kidpad.shtml
http://www.cs.umd.edu/hcil/kiddesign/kidpad.shtml
http://www.cs.uu.nl/people/markov/kids/draw.html
http://www.cs.uu.nl/people/markov/kids/draw.html
http://www.cs.uu.nl/people/markov/kids/draw.html
http://www.kidspiration.com/
http://www.kidspiration.com/
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ςχεδίαςθσ ιςτοςελίδων. 

51 Inspiration Είναι λογιςμικό εννοιολογικισ 
χαρτογράφθςθσ που δίνει τθ 
δυνατότθτα για ςυνεργαςία 
ςτο Διαδίκτυο, ενςωμάτωςθ 
νζων εικόνων, δθμιουργία 
νζων βιβλιοκθκϊν με 
αντικείμενα, προςκικθ ιχου, 
δυνατότθτα ςχεδίαςθσ 
ιςτοςελίδων. 

Πλα  Εννοιολογικι 
Χαρτογράφθςθ 

Πλεσ  Inspiration 
Software, Inc 

http://www.inspiratio
n.com/ 

  

52 MindmapperJr Είναι λογιςμικό εννοιολογικισ 
χαρτογράφθςθσ, με 
κατάλλθλα προςαρμοςμζνθ 
διεπιφάνεια χριςθσ για 
παιδιά μικρισ θλικίασ. 

Πλα  Εννοιολογικι 
Χαρτογράφθςθ 

 SimTech http://www.mindmap
per.com/ 

  

53 Time Liner Για δθμιουργία γραμμϊν 
χρόνου ςτθ μελζτθ τθσ 
Λςτορίασ 

Λςτορία Χρονικι 
αναπαράςταςθ 

Ε’ & ΣΤ’ Tom Snyder 
Productions 

http://www.tomsnyde
r.com/  

  

54 Λογιςμικά 
επεξεργαςίασ 
κειμζνου 

Τα λογιςμικά επεξεργαςίασ 
κειμζνου μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν για 
ανάγνωςθ και γραφι, για 
παραγωγι γραπτοφ λόγου, 
για επικοινωνία, για 
εκμάκθςθ ορκογραφίασ και 
ςφνταξθσ, για μελζτθ 
γραμματικϊν κανόνων, κλπ.  

Γλϊςςα Συμβολικι 
ζκφραςθ  

Πλεσ     

55 Λογιςμικό Με τα προγράμματα όπωσ Πλα τα Συμβολικι Πλεσ     

http://www.inspiration.com/
http://www.inspiration.com/
http://www.mindmapper.com/
http://www.mindmapper.com/
http://www.tomsnyder.com/
http://www.tomsnyder.com/
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παρουςίαςθσ Microsoft Power Point ι Lotus 
Freelance Graphics δίνεται θ 
δυνατότθτα για δθμιουργία 
εξειδικευμζνων 
παρουςιάςεων που μποροφν 
να εμφανιςτοφν ςε μια 
παρουςίαςθ διαφανειϊν 
ςτθν οκόνθ ι να τυπωκοφν. 
Στισ διαφάνειεσ μποροφν να 
προςτεκοφν λογότυπα, 
εικόνεσ, γραφιματα και 
κείμενα μαηί με κίνθςθ. 

γνωςτικά 
αντικείμενα 

ζκφραςθ και 
επικοινωνία 

56 Λογιςτικό φφλλο Είναι εφαρμογζσ λογιςμικοφ 
που ζχουν ωσ αντικείμενο τθν 
οργάνωςθ, τθν επεξεργαςία, 
τθν παρουςίαςθ αρικμθτικϊν 
δεδομζνων. 

Μακθματικά Συμβολικι 
ζκφραςθ 

Δ’ – ΣΤ’     

57 Λογιςμικό 
επεξεργαςίασ 
γραφικϊν 

Είναι λογιςμικά γενικισ 
χριςθσ που επιτρζπουν τθ 
ςυμβολικι ζκφραςθ και 
οικοδόμθςθ εννοιϊν και 
ιδεϊν. Αποτελοφν μζςο που 
βοθκοφν τουσ μακθτζσ να 
εκφράςουν τισ ιδζεσ και τισ 
αντιλιψεισ τουσ, να 
κατακτιςουν ζννοιεσ και να 
οικοδομιςουν γνϊςεισ και 
δεξιότθτεσ ςε διάφορα 
γνωςτικά αντικείμενα.     

Πλα τα 
γνωςτικά 
αντικείμενα  

Συμβολικι 
ζκφραςθ και 
επικοινωνία 

Πλεσ     

58 Βάςεισ Είναι μια κατθγορία Γλϊςςα, Συμβολικι Δ’ – ΣΤ’     
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δεδομζνων λογιςμικϊν που 
χρθςιμοποιείται ευρζωσ 
ςιμερα για τθν οργάνωςθ και 
διαχείριςθ τθσ πλθροφορίασ.  

Μακθματικά ζκφραςθ  

59 Google Earth Είναι ζνα δωρεάν προϊόν το 
οποίο δίνει τθ δυνατότθτα 
προςπζλαςθσ όλου του 
πλανιτθ, Γθσ μζςω 
οπτικοποίςθσ. 

Μελζτθ 
περιβάλλοντοσ 

Οπτικοποίθςθ – 
Διερεφνθςθ   

Δ’ – ΣΤ’  http://earth.google.co
m/ 

  

60 Google Maps  Είναι αλλθλεπιδραςτικοί 
χάρτεσ που παρζχουν 
πλθροφορίεσ και οδθγίεσ για 
δρόμουσ, υπθρεςίεσ κλπ. 

Μελζτθ 
περιβάλλοντοσ 

Οπτικοποίθςθ – 
Διερεφνθςθ   

Δ’ – ΣΤ’  http://maps.google.co
m/ 

  

61 Ψθφιακοί 
άτλαντεσ  

Είναι εφαρμογζσ που 
οδθγοφν ςτθν ανάπτυξθ και 
υιοκζτθςθ ενόσ νζου 
προτφπου για τθν καταγραφι 
τθσ χαρτογραφικισ 
πλθροφορίασ ςε περιβάλλον 
πολυμζςων και λογιςμικοφ 
που κα επιτρζπει τθν 
αποτελεςματικι  επικοινωνία 
με τουσ επί μζρουσ χάρτεσ ςε 
κατάςταςθ αλλθλεπίδραςθσ 

Μελζτθ 
περιβάλλοντοσ 

Οπτικοποίθςθ – 
Διερεφνθςθ   

Δ’ – ΣΤ’     

62 Celestia Είναι εφαρμογι που 
διατίκεται δωρεάν. Είναι ζνα 
λογιςμικό προςομοίωςθσ 
διαςτιματοσ που επιτρζπει 
τθν εξερεφνθςθ του. 

Μελζτθ 
περιβάλλοντοσ 

Οπτικοποίθςθ, 
διερεφνθςθ  

Ε’ & ΣΤ’   http://www.shatters.n
et/celestia  

  

http://earth.google.com/
http://earth.google.com/
http://maps.google.com/
http://maps.google.com/
http://www.shatters.net/celestia
http://www.shatters.net/celestia
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63 Μθχανζσ 
αναηιτθςθσ 

Είναι υπολογιςτζσ 
εξυπθρζτθςθσ (servers), που 
διακζτουν ευρετιρια για τα 
περιεχόμενα εκατομμυρίων 
ςελίδων δικτφου και είναι 
προςβάςιμθ μζςα από μια 
διαδικτυακι  διεφκυνςθ. 

Πλα τα 
γνωςτικά 
αντικείμενα 

Διερεφνθςθ Πλεσ  Yahoo: 
http://www.yahoo.co
m 

Google: 
http://www.google.co
m 

Altavista: 
http://www.altavista.c
om 

  

64 Ψθφιακζσ 
εγκυκλοπαίδειεσ 
(π.χ. ελλθνικι 
WikiPedia ι 
Encarta Kids) 

Ρρόκειται για ψθφιακζσ 
εγκυκλοπαίδειεσ, που 
απευκφνονται ςε όλο τον 
κόςμο. Υπάρχουν online και 
όπου είναι απαραίτθτο είναι 
προςαρμοςμζνο ςτισ ανάγκεσ 
των παιδιϊν.  

Πλα τα 
γνωςτικά 
αντικείμενα 

Ρολυμεςικό 
περιεχόμενο – 
Διερεφνθςθ  

Πλεσ  http://encarta.msn.co
m 

http://wikipedia.org 

  

65 Εκπαιδευτικζσ 
πφλεσ (π.χ. e-
yliko, Πφλθ για 
τθν ελλθνικι 
γλϊςςα) 

Εκπαιδευτικζσ πφλεσ με 
ποικίλο υλικό, ταξινομθμζνο 
ανά γνωςτικό αντικείμενο, 
κλπ.  

Πλα τα 
γνωςτικά 
αντικείμενα 

Διερεφνθςθ - 
Επικοινωνία 

  www.e-yliko.gr 

www.epyna.gr  

www.greek-
language.gr  

www.komvos.edu.gr  

  

66 WebQuests, 
Blogs, Wikis, 
Forums  

Είναι ελεφκερα λογιςμικά 
που επιτρζπουν τθν από 
κοινοφ δθμιουργία κειμζνων 

Πλα τα 
γνωςτικά 
αντικείμενα 

Συμβολικι 
Ζκφραςθ - 
Επικοινωνία 

     

../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/4SUH0T43/www.yahoo.com
../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/4SUH0T43/www.yahoo.com
http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.altavista.com/
http://www.altavista.com/
http://encarta.msn.com/
http://encarta.msn.com/
http://wikipedia.org/
http://www.e-yliko.gr/
http://www.epyna.gr/
http://www.greek-language.gr/
http://www.greek-language.gr/
http://www.komvos.edu.gr/
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ενιςχφοντασ τθ ςυνεργαςία. 

67 Αβάκιο Ρεριβάλλον ανάπτυξθσ 
εφαρμογϊν  

Πλα τα 
γνωςτικά 
αντικείμενα 

   www.cti.gr/  Ναι ΥΡΕΡΚ 

68 Revelation 
Natural Art 

Ρεριβάλλον ηωγραφικισ και 
ανάπτυξθσ δθμιουργικότθτασ 

Πλα τα 
γνωςτικά 
αντικείμενα 

Συμβολικι 
Ζκφραςθ - 
Επικοινωνία 

   Ναι ΥΡΕΡΚ 

69 The Jolly Post 
Office 

Ρεριβάλλον εξάςκθςθσ και 
πρακτικισ με παιγνιϊδθ 
χαρακτιρα  

Πλα τα 
γνωςτικά 
αντικείμενα 

Δθμιουργία – 
Ζκφραςθ 

     

 

 

 

 

http://www.cti.gr/
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Ενότθτα 2  

 
Χριςθ Βαςικϊν Εργαλείων 
Πλθροφορικισ  

  

2.1. Ειςαγωγι 

Ρολλά από τα εργαλεία τθσ πλθροφορικισ που παρουςιάηονται 
ςτθν ενότθτα αυτι ζχουν ιδθ χρθςιμοποιθκεί από τουσ 
εκπαιδευτικοφσ ςτο γενικό μζροσ τθσ επιμόρφωςθσ. Τα εργαλεία 
αυτά, παρότι ζχουν ςχεδιαςτεί ωσ ςυςτιματα γενικισ χριςθσ και 
παραγωγικότθτασ, μποροφν να βρουν ςθμαντικζσ εφαρμογζσ 
ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Θ παροφςα ενότθτα αςχολείται 
με το ηιτθμα αυτό. Οι εκπαιδευτικοί πρζπει να χρθςιμοποιοφν 
µε ευχζρεια βαςικζσ εφαρμογζσ τθσ πλθροφορικισ που αφοροφν 
τθ ςυλλογι, επεξεργαςία, αναπαράςταςθ και επικοινωνία 
δεδομζνων και να είναι ςε κζςθ να τισ χρθςιμοποιοφν ςε 
επαγγελματικά και εκπαιδευτικά κζματα. Οι εκπαιδευτικοί 
πρζπει επίςθσ να είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιοφν πολυμεςικό 
υλικό για τθν παραγωγι απλοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ και 
δραςτθριοτιτων. 

Ενδεικτικι διάρκεια: 9 διδακτικζσ ϊρεσ 

 

Διδακτικοί 
Στόχοι 

Οι εκπαιδευτικοί πρζπει:  

 Να είναι ςε κζςθ να καταλαβαίνουν και να χρθςιμοποιοφν 
αποτελεςματικά τισ δυνατότθτεσ των επεξεργαςτϊν κειμζνου, 
των λογιςτικϊν φφλλων, των εργαλείων ελεφκερθσ και 
γραμμικισ ςχεδίαςθσ, των εργαλείων παρουςίαςθσ, του 
διαδικτφου και των εργαλείων επικοινωνίασ. 

 Να μποροφν να ςχεδιάηουν και να εφαρμόηουν εκπαιδευτικζσ 
δραςτθριότθτεσ µε τα προαναφερκζντα λογιςμικά γενικισ 
χριςθσ. 

 Να μποροφν να αναηθτοφν µε αποτελεςματικό τρόπο 
πλθροφορίεσ και λογιςμικοφσ πόρουσ μζςα από το διαδίκτυο.  

 Να μποροφν να χρθςιμοποιοφν ειδικό λογιςμικό για τθ 
δθμιουργία απλϊν ιςτοςελίδων. 

 Να μποροφν να επικοινωνοφν αποτελεςματικά µζςω του 
διαδικτφου. 
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 Να μποροφν να διαχειρίηονται απλό πολυµεςικό υλικό (εικόνα, 
ιχο). 

 Να μποροφν να αξιοποιιςουν πολυµεςικό υλικό για διδακτικι 
χριςθ.  

 Να μποροφν να επιλζγουν το κατάλλθλο πολυμεςικό υλικό για 
µια ςυγκεκριμζνθ χριςθ 

 

Κατάλογοσ προτεινόμενων λογιςμικϊν και εργαλείων για τθν ενότθτα   

 Γνωςτικά Αντικείμενα*  

Λογιςμικά 
Γλϊςςα Λςτορία Μακθματικά 

Μελζτθ 
Ρεριβάλλοντοσ 

Φυςικι 
Δθμιουργικότθτα 

Επεξεργαςία 
Κειμζνου Χ         

Συνεργατικι 
επεξεργαςία 
κειμζνου (wiki) X    X 

Λογιςτικό Φφλλο     Χ Χ   

Επεξεργαςία εικόνασ, 
ιχου, βίντεο  Χ Χ Χ Χ  Χ 

Λογιςμικό 
Ραρουςίαςθσ Χ Χ   Χ Χ 

Ψθφιακζσ 
Εγκυκλοπαίδειεσ Χ Χ Χ Χ Χ 

Ανάπτυξθ 
Λςτοςελίδων (sites) ι 
ιςτολογίων (blogs) Χ Χ Χ Χ Χ 

Βάςεισ Δεδομζνων   Χ  Χ 

Διαδραςτικά 
ςυςτιματα 
διδαςκαλίασ Χ Χ Χ Χ Χ 

*Θ ζνταξθ των λογιςμικϊν ςτα επιμζρουσ γνωςτικά αντικείμενα είναι ενδεικτικι   

 

2.2. Θ επεξεργαςία κειμζνου (1 ϊρα12) 

 
τόχοσ τθσ ενότθτασ 

Οι εκπαιδευτικοί πρζπει να χρθςιμοποιοφν ζνα λογιςμικό επεξεργαςίασ κειμζνου 
για επεξεργαςία, αναπαράςταςθ και επικοινωνία πλθροφοριϊν προφορικοφ και 
γραπτοφ λόγου. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί πρζπει να μποροφν να ςχεδιάηουν και 
να εφαρμόηουν εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ με λογιςμικό επεξεργαςίασ κειμζνου 
αφενόσ ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ γλϊςςασ και αφετζρου ςτο πλαίςιο 
πρακτικϊν ςφγχρονου γραμματιςμοφ. Οι εκπαιδευτικοί πρζπει επίςθσ να γνωρίηουν 

                                           

12
 Αναφζρεται ενδεικτικά ο χρόνοσ που πρζπει να αφιερωκεί κατά τθν επιμορφωτικι διαδικαςία.  
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τα on line περιβάλλοντα επεξεργαςίασ κειμζνου (π.χ. GoogleDocs) και τα 
περιβάλλοντα ςυνεργατικισ γραφισ τφπου Wiki.  

 

Αναλυτικι περιγραφι 

Ο επεξεργαςτισ κειμζνου (π.χ. Microsoft Word ι OpenOffice Writer που είναι 
προγράμματα επεξεργαςίασ κειμζνου τα οποία εγκακιςτοφμε ςτον υπολογιςτι μασ 
ι το GoogleDocs που είναι υπθρεςία διαδικτφου μζςω τθσ οποίασ δθμιουργοφμε 
κείμενα) είναι μια ειδικι κατθγορία λογιςμικοφ που χρθςιμοποιείται για τθν 
παραγωγι, τροποποίθςθ, ςελιδοποίθςθ και επικοινωνία κειμζνων ςε ψθφιακι 
μορφι. Στο εννοιολογικό επίπεδο, θ επεξεργαςία κειμζνου ςυνιςτά μία νζα μζκοδο 
γραφισ, θ οποία είναι ποιοτικά διαφορετικι από τθ γραφι που λαμβάνει χϊρα με 
χαρτί και μολφβι.  

Θ επεξεργαςία κειμζνου, χάρθ ςτισ πολλαπλζσ λειτουργικζσ χριςεισ που διακζτει, 
μπορεί επίςθσ να διαςφαλίςει ζναν ειςαγωγικό ρόλο ςτθν ανάπτυξθ των 
δεξιοτιτων που άπτονται τθσ διαχείριςθσ μεγάλων ποςοτιτων πλθροφορίασ ςε 
ςυνδυαςμό με άλλα λογιςμικά όπωσ είναι οι βάςεισ δεδομζνων και τα ςυςτιματα 
υπερμζςων.  

Θ επεξεργαςία κειμζνου χρθςιμοποιείται πλζον ςτθν πλειονότθτα των ςχολείων 
που διακζτουν υπολογιςτζσ. Από τθ βιβλιογραφία φαίνεται ότι θ χριςθ τθσ ζχει 
ευρζωσ κακιερωκεί ςτα πλαίςια τθσ ζνταξθσ των ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ. Τα 
τελευταία μάλιςτα χρόνια είναι το λογιςμικό με τθ μεγαλφτερθ χριςθ, τουλάχιςτον 
ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ. Το αναλυτικό πρόγραμμα πλθροφορικισ που 
αφορά ςτθν ελλθνικι πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, εςτιάηει 
ςθμαντικό μζροσ του ςτθ χριςθ των επεξεργαςτϊν κειμζνου. Στο πλαίςιο αυτό, ο 
επεξεργαςτισ κειμζνου μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ ζνα ανοικτό και ευζλικτο 
εκπαιδευτικό εργαλείο, με το οποίο οι μακθτζσ μακαίνουν να ςκζφτονται πάνω ςτθ 
δομι και το ςκοπό τθσ γλϊςςασ.  

H επεξεργαςία κειμζνου ςυνιςτά μια δραςτθριότθτα που δεν περιλαμβάνει μόνο 
τθν ζκδοςθ των γραπτϊν (με τθν πλθροφορικι ζννοια) αλλά διαδραματίηει 
ςπουδαίο ρόλο ςτθν οργάνωςθ των ιδεϊν και των επιχειρθμάτων.  

O επεξεργαςτισ κειμζνου μπορεί να επιφζρει νζεσ ανζςεισ ςτθν πρακτικι πλευρά 
τθσ γραφισ απλουςτεφοντασ τισ διορκϊςεισ, τισ τροποποιιςεισ, τθ ςελιδοποίθςθ, 
τισ μετακινιςεισ μερϊν, κλπ. Αντίκετα, όςον αφορά τθ βαςικι δραςτθριότθτα τθσ 
παραγωγισ κειμζνων, ο κειμενογράφοσ είναι δυνατόν να παρεμποδίςει το παιδί 
από κάκε πρότερθ ςκζψθ και να το ωκιςει ςτο να αρχίςει αμζςωσ τθ ςφνταξθ του 
κειμζνου ι να το οδθγιςει ςτθ ςφγχυςθ ανάμεςα ςτο τελειωμζνο κείμενο και ςτο 
κείμενο που χρειάηεται επιπλζον επεξεργαςία και ςελιδοποίθςθ.  

Οι δραςτθριότθτεσ που μποροφν να πραγματοποιθκοφν με τθ βοικεια 
επεξεργαςίασ κειμζνου ςτθν πρϊτθ ςχολικι θλικία αλλά και γενικότερα ςτθν 
πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ (και καλφπτουν κυρίωσ το γνωςτικό αντικείμενο τθσ 
γλϊςςασ) πρζπει να ζχουν τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 
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 Κείμενα για μεταςχθματιςμό (κείμενα με ορκογραφικά και ςυντακτικά λάκθ, 
παραλείψεισ ι επαναλιψεισ λζξεων).  

 Κείμενα για μελζτθ (κείμενα τα οποία πρζπει να αναδθμιουργθκοφν, 
αναλυκοφν ι να γίνουν περιλιψεισ). 

 Σφνταξθ κειμζνων (δθμιουργία νζων κειμζνων, αναηιτθςθ και ενςωμάτωςθ 
υπαρχόντων κειμζνων, μορφοποίθςθ, προςκικθ εικόνων και γραφικϊν, 
δθμιουργικι ζκφραςθ). 

 Χριςθ των επεξεργαςτϊν κειμζνων για τθ ςχεδίαςθ, ςφνκεςθ και δθμιουργία 
πολυτροπικϊν εγγράφων (κείμενα, εικόνεσ, ιχοι, βίντεο) κάτω από το πρίςμα 
τθσ παιδαγωγικισ Freinet (χριςθ του υπολογιςτι ωσ ςχολικοφ τυπογραφείου 
για τθν υλοποίθςθ ςφνκετων ςχεδίων εργαςίασ).   

Ζνα ειδικό περιβάλλον γραφισ είναι το Wiki, που ζχει αποκτιςει ευρεία διάδοςθ τα 
τελευταία χρόνια λόγω τθσ ραγδαίασ εξζλιξθσ του διαδικτφου. Στθν 
πραγματικότθτα, το Wiki είναι ζνασ ειδικόσ τφποσ ιςτοτόπου που επιτρζπει ςτουσ 
χριςτεσ του να δθμιουργοφν και να επεξεργάηονται τισ ςελίδεσ του. Συνεπϊσ, ςε 
ζνα Wiki, διάφορα άτομα μποροφν να γράφουν μαηί (αλλά όχι ταυτοχρόνωσ). Ζτςι, 
διευκολφνεται θ ςυνεργαςία πολλϊν ατόμων για τθ ςυγγραφι από κοινοφ ενόσ 
ζργου. Αν ζνα άτομο κάνει κάποιο λάκοσ, το επόμενο μπορεί να το διορκϊςει. 
Μπορεί επίςθσ να προςκζςει κάτι νζο ςτο Wiki, πράγμα που επιτρζπει τθν ςυνεχι 
βελτίωςθ και ενθμζρωςθ. Το πιο χαρακτθριςτικό παράδειγμα Wiki είναι θ 
Βικιπαίδεια (Wikipedia) (http://el.wikipedia.org/wiki/Wiki).   

 

2.3. Σο λογιςμικό παρουςίαςθσ (1 ϊρα) 

 
τόχοσ τθσ ενότθτασ 

Οι εκπαιδευτικοί πρζπει να χρθςιμοποιοφν ζνα λογιςμικό παρουςίαςθσ για 
επεξεργαςία, αναπαράςταςθ και επικοινωνία πολυτροπικϊν πλθροφοριϊν 
(κείμενο, εικόνα, ιχοσ, βίντεο). Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί πρζπει να μποροφν να 
εφαρμόηουν εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ με λογιςμικό παρουςίαςθσ τόςο ςτο 
πλαίςιο πρακτικϊν οπτικοφ γραμματιςμοφ όςο και εγκάρςια ςτα διάφορα γνωςτικά 
αντικείμενα (ανάπτυξθ δθμιουργικότθτασ ςτθν πρϊτθ ςχολικι θλικία, γλϊςςα, 
κλπ.).   

 

Αναλυτικι περιγραφι  

Ζνα λογιςμικό παρουςίαςθσ (π.χ. Microsoft PowerPoint ι OpenOffice Impress) 
επιτρζπει να προετοιμάςουμε και να παρουςιάςουμε ζγγραφα, γνωςτά ωσ 
«προβολζσ παρουςίαςθσ», τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν κείμενα, εικόνεσ, 
βίντεο και ιχο. Ρρόκειται για εργαλεία, αρκετά απλά ωσ προσ τθ χριςθ, που 
επιτρζπουν να διαμορφϊςουμε γριγορα πολυμεςικζσ (με χριςθ πολλαπλϊν 
μορφϊν πλθροφορίασ) ι και υπερμεςικζσ (με χριςθ κόμβων και υπερςυνδζςμων) 
παρουςιάςεισ (οι ζννοιεσ των πολυμζςων και των υπερμζςων αναλφονται ςε 
επόμενθ ενότθτα). Δεδομζνθσ τθσ ευκολίασ χειριςμοφ και εκμάκθςισ τουσ, αυτά τα 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/Wiki
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εργαλεία χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ για προφορικζσ παρουςιάςεισ απευκυνόμενεσ 
ςε μια τάξθ ι γενικότερα ςε ζνα ακροατιριο. Θ χριςθ τουσ είναι ιδιαίτερα 
διαδεδομζνθ ςτο πανεπιςτθμιακό επίπεδο για τθν υποςτιριξθ διαφόρων 
μακθμάτων, ςτο πλαίςιο επομζνωσ μιασ παιδαγωγικισ μετάδοςθσ τθσ γνϊςθσ. 
Σταδιακά, θ χριςθ των λογιςμικϊν παρουςίαςθσ κερδίηει ζδαφοσ και ςτισ 
χαμθλότερεσ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ αφοφ είναι ο πιο εφκολοσ τρόποσ να 
χρθςιμοποιθκεί ο υπολογιςτισ ςτθν τάξθ: ζνασ βιντεοπροβολζασ και ζνασ 
υπολογιςτισ επιτρζπουν ςτον εκπαιδευτικό να οργανϊςει και να παρουςιάςει τισ 
πλθροφορίεσ που ςχετίηονται με το μάκθμά του.  

Οριςμζνεσ πρόςφατεσ ζρευνεσ παρζχουν ενδιαφζρουςεσ ενδείξεισ ςχετικά με τθν 
αποτελεςματικότθτα των εργαλείων παρουςίαςθσ. Από μια γενικι ςκοπιά, 
μποροφμε να κεωριςουμε πωσ τα λογιςμικά παρουςίαςθσ ζχουν μια κετικι 
επίδραςθ ςτθν εκπαίδευςθ, κυρίωσ όςον αφορά το ενδιαφζρον ι το κίνθτρο που 
αναπτφςςεται ςτθν τάξθ αλλά και τθσ βελτίωςθσ των ςχολικϊν αποτελεςμάτων. 
Οριςμζνεσ ζρευνεσ ζχουν επίςθσ δείξει πωσ θ χριςθ των λογιςμικϊν παρουςίαςθσ 
ευνοεί τθν παρουςία των μακθτϊν ςτθν τάξθ, τθ μείωςθ των ενοχλθτικϊν 
ςυμπεριφορϊν και μια κετικότερθ ςτάςθ του εκπαιδευτικοφ. 

Τα λογιςμικά παρουςίαςθσ μποροφν επίςθσ να χρθςιμοποιθκοφν ςφμφωνα με μια 
εποικοδομθςτικι/κοινωνικοπολιτιςμικι προςζγγιςθ, κυρίωσ αν αφεκοφν ςτθ 
διάκεςθ των μακθτϊν (ιδιαίτερα ςτισ μεγάλεσ τάξεισ του δθμοτικοφ) για τθν 
καταςκευι πολυμεςικϊν παρουςιάςεων. Μζςα ςε αυτό το πλαίςιο, το εργαλείο 
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να βοθκιςει τουσ μακθτζσ να οργανϊςουν 
πλθροφορίεσ και να οικοδομιςουν γνϊςεισ. Επιπλζον, θ δθμιουργία από τουσ 
μακθτζσ μιασ παρουςίαςθσ όςον αφορά ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα του αναλυτικοφ 
προγράμματοσ μασ επιτρζπει να ζχουμε άμεςθ πρόςβαςθ ςτισ αντιλιψεισ και τισ 
αναπαραςτάςεισ τουσ ςχετικά με αυτό το κζμα, κατανοοφμε ςυνεπϊσ τι ξζρουν και 
τι δεν ξζρουν ςχετικά με αυτό. Μποροφν ςυνεπϊσ να χρθςιμοποιθκοφν και ωσ 
εργαλείο αξιολόγθςθσ τθσ γνϊςθσ που ζχει αποκτθκεί.  

Συνεπϊσ, τα λογιςμικά παρουςίαςθσ μποροφν να κεωρθκοφν ωσ απλά ςυςτιματα 
για δθμιουργία πολυμεςικϊν και υπερμεςικϊν εφαρμογϊν. Τα ςυςτιματα αυτά 
(ςυςτιματα ανάπτυξθσ εφαρμογϊν υπερμζςων) περιζχουν τουλάχιςτον δφο 
διαφορετικοφσ τρόπουσ χριςθσ: τον τρόπο ςυγγραφζα όπου μποροφμε να 
δθμιουργιςουμε τισ δικζσ μασ εφαρμογζσ υπερμζςων και τον τρόπο τελικοφ χριςτθ 
μζςα ςτον οποίο δεν υπάρχει παρά μόνο μια δυνατότθτα, εκείνθ τθσ πλοιγθςθσ. 
Ρροφανϊσ, οι απαιτοφμενεσ γνωςτικζσ ικανότθτεσ που ςχετίηονται με τουσ δφο 
αυτοφσ τρόπουσ χριςθσ είναι πολφ διαφορετικζσ.  

Πταν ζνασ μακθτισ «διαβάηει» μια ζτοιμθ παρουςίαςθ είναι απλόσ «καταναλωτισ» 
πλθροφοριϊν που ζχει ετοιμάςει για αυτόν θ εκπαιδευτικόσ. Αντίκετα, όταν ζνασ 
μακθτισ δθμιουργεί ζνα υπερμζςο αναπτφςςει ικανότθτεσ διαχείριςθσ ζργου, 
δεξιότθτεσ οργάνωςθσ και ςχεδιαςμοφ, δεξιότθτεσ ζρευνασ, δεξιότθτεσ 
ςυλλογιςμοφ και δεξιότθτεσ παρουςίαςθσ. Στο πλαίςιο αυτό, τα υπερμζςα 
ςυνιςτοφν ιςχυρά γνωςτικά εργαλεία ςτθ διάκεςθ του μακθτι για τθν ενίςχυςθ και 
των ανάπτυξθ των γνωςτικϊν δομϊν του.  
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Ρρζπει να τονιςκεί επίςθσ ότι θ δθμιουργία εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων υπερμζςων 
ενκαρρφνει τθ χριςθ πολλαπλϊν τρόπων αναπαράςταςθσ (με εικόνεσ, ιχουσ, 
κίνθςθ και βίντεο) ςε αντίκεςθ με τθν παραδοςιακι εκπαίδευςθ που 
χαρακτθρίηεται από το λογοκεντριςμό και τθν ζμφαςθ που προςδίδει ςτο γραπτό 
και τον προφορικό λόγο.  

 

2.4. Σο λογιςτικό φφλλο (1 ϊρα) 

 
τόχοσ τθσ ενότθτασ 

Οι εκπαιδευτικοί πρζπει να χρθςιμοποιοφν ζνα λογιςμικό για υπολογιςτικά φφλλα 
για επεξεργαςία, αναπαράςταςθ και επικοινωνία αρικμθτικϊν (θ γενικότερα 
ποςοτικϊν) δεδομζνων. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί πρζπει να μποροφν να 
εφαρμόηουν εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ με λογιςμικό λογιςτικοφ φφλλου ςτο 
πλαίςιο των μακθματικϊν (για μακθματικι μοντελοποίθςθ), τθσ μελζτθσ 
περιβάλλοντοσ και των φυςικϊν επιςτθμϊν (ωσ εργαλείο αναπαράςταςθσ και 
μοντελοποίθςθσ δεδομζνων). Επιπρόςκετα, το λογιςτικό φφλλο μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί ωσ ιςχυρό εργαλείο παραγωγικότθτασ και διοικθτικισ υποςτιριξθσ 
ςτο ςχολείο από τθν εκπαιδευτικό.   

 
Αναλυτικι περιγραφι  

Τα υπολογιςτικά φφλλα (spreadsheets) ι φφλλα εργαςίασ είναι εφαρμογζσ 
λογιςμικοφ που ζχουν ωσ αντικείμενο τθν οργάνωςθ, τθν επεξεργαςία και τθν 
παρουςίαςθ αρικμθτικϊν, κατά κανόνα, δεδομζνων. Συνιςτοφν επομζνωσ ζνα 
ςχετικά εφχρθςτο τρόπο για υπολογιςτικι (ποςοτικι) μοντελοποίθςθ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν. Βαςικά λογιςμικά αυτισ τθσ κατθγορίασ είναι το Microsoft Excel 
και το OpenOffice Calc.  

Ζνα υπολογιςτικό μοντζλο περιζχει δεδομζνα και κανόνεσ επεξεργαςίασ. Με άλλα 
λόγια, θ χριςθ ενόσ υπολογιςτικοφ φφλλου δίνει ζμφαςθ ςτον τρόπο υπολογιςμοφ 
και όχι ςτα ίδια τα δεδομζνα. Οι κανόνεσ προςδιορίηουν και ελζγχουν τον τρόπο με 
τον οποίο το υπολογιςτικό μοντζλο λειτουργεί. Ο χριςτθσ του λογιςτικοφ φφλλου 
μπορεί να διατυπϊςει υποκζςεισ και να τισ ελζγξει με τθ ειςαγωγι δεδομζνων ι 
τροποποιϊντασ τα ιδθ υπάρχοντα δεδομζνα.  Μπορεί επίςθσ να αναπαραςτιςει, 
με διάφορουσ τρόπουσ, τα δεδομζνα (πίνακεσ, γραφιματα, κλπ.).   

Τα λογιςτικά φφλλα βρίςκουν ςθμαντικζσ εφαρμογζσ που αφοροφν λογιςτικι 
διαχείριςθ ςτοιχείων και παρουςίαςθ με μορφι πινάκων και γραφθμάτων των 
ςτοιχείων αυτϊν αλλά μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν με ιδιαίτερα αποτελεςματικό 
τρόπο ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα, τόςο όςον αφορά τθ μακθςιακι διαδικαςία όςο 
και τθ διαχείριςθ του ςχολείου. 

Τα ςφγχρονα λογιςτικά φφλλα ζχουν ενςωματωμζνεσ πολλζσ ςυναρτιςεισ που 
χειρίηονται διάφορεσ μορφζσ δεδομζνων. Ενϊ ςτθν αρχι δθμιουργικθκαν για τθ 
διεξαγωγι αρικμθτικϊν υπολογιςμϊν ςε εκτεταμζνο πλικοσ αρικμθτικϊν 
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ςτοιχείων, πολφ γριγορα ενςωμάτωςαν τεχνικζσ χειριςμοφ και ςτοιχείων άλλθσ 
φφςθσ: κείμενα, θμερομθνίεσ, ποςοςτά, νομιςματικά δεδομζνα, κλπ.  

Οι ενςωματωμζνεσ ςυναρτιςεισ αφοροφν όλεσ τισ βαςικζσ μακθματικζσ και 
ςτατιςτικζσ ςυναρτιςεισ, ςυναρτιςεισ που χειρίηονται θμερομθνίεσ, οικονομικζσ 
ςυναρτιςεισ, ςυναρτιςεισ αναηιτθςθσ ςτοιχείων (όπωσ ςε μια Βάςθ Δεδομζνων) 
κακϊσ και λογικζσ ςυναρτιςεισ. Ο χριςτθσ ζχει επίςθσ τθ δυνατότθτα να 
δθμιουργιςει τουσ δικοφσ του τφπουσ υπολογιςμοφ (τισ δικζσ του δθλαδι 
ςυναρτιςεισ). 

Βαςικό ρόλο ςτθν εκμάκθςθ και τθν αποτελεςματικι χριςθ ενόσ λογιςτικοφ 
φφλλου παίηει θ ζννοια τθσ Συνάρτθςθσ. Μια ςυνάρτθςθ, ςτο πλαίςιο αυτό, είναι 
ζνασ τφποσ που περιγράφει τθ ςχζςθ ανάμεςα ςε μεγζκθ και, ςυνεπϊσ, ζνασ τρόποσ 
επεξεργαςίασ δεδομζνων ςτο περιβάλλον ενόσ λογιςτικοφ φφλλου. 

Το λογιςτικό φφλλο ζχει ωσ αρχι λειτουργίασ τθν εςτίαςθ ςτισ πράξεισ που γίνονται 
ςτα δεδομζνα και όχι ςτα ίδια τα δεδομζνα. Τα δεδομζνα μποροφν να αλλάξουν αν 
το κελιςει ο χριςτθσ. Οι πράξεισ ςτα δεδομζνα ορίηονται από το χριςτθ, που τότε 
δθμιουργεί τφπουσ ι χρθςιμοποιεί τισ ενςωματωμζνεσ ςυναρτιςεισ.  

Τα λογιςτικά φφλλα ςυνιςτοφν ζνα ιςχυρό εργαλείο για τθ δθμιουργία ποςοτικϊν 
υπολογιςτικϊν μοντζλων. Με τθ βοικεια των μοντζλων ο χριςτθσ δθμιουργεί 
ςενάρια και ςτθ ςυνζχεια τα προςομοιϊνει. Το λογιςτικό φφλλο ςτθν περίπτωςθ 
αυτι γίνεται ζνα πολφτιμο εργαλείο ςτθ λιψθ αποφάςεων (decision making).  

Τα υπολογιςτικά φφλλα είναι πολφ χριςιμα για διερεφνθςθ, ανάλυςθ και ςυηιτθςθ 
πάνω ςε δεδομζνα που ζχουν διάφορεσ προεκτάςεισ, τόςο μακθςιακζσ όςο και 
διδακτικζσ, όπωσ μακθματικισ μοντελοποίθςθσ και αναπαράςταςθσ, και 
προςομοιϊςεισ διαφόρων φαινομζνων. Κατά ςυνζπεια, τα υπολογιςτικά φφλλα 
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ γνωςτικά εργαλεία. Τα λογιςτικά φφλλα 
επιτρζπουν επίςθσ τθν ειςαγωγι ςε απλζσ προγραμματιςτικζσ δομζσ όπωσ είναι θ 
ζννοια τθσ επιλογισ και θ ζννοια τθσ επανάλθψθσ.   

Οι δραςτθριότθτεσ που μποροφν να πραγματοποιθκοφν με τθ βοικεια λογιςτικϊν 
φφλλων ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ (και καλφπτουν κυρίωσ το γνωςτικό 
αντικείμενο των μακθματικϊν παρότι μποροφν επίςθσ να χρθςιμοποιθκοφν ςτισ 
φυςικζσ επιςτιμεσ, ςτθ μελζτθ περιβάλλοντοσ αλλά και ςε διακεματικοφ τφπου 
δραςτθριότθτεσ ) πρζπει να ζχουν τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

 Να αφοροφν τθ λφςθ ςυγκεκριμζνων πραγματικϊν προβλθμάτων  

 Να προςεγγίηουν το πρόβλθμα μζςω εκτιμιςεων και ςτθ ςυνζχεια να 
ανατρζχουν ςε υπολογιςμοφσ  

 Να προωκοφν προβλζψεισ βαςιςμζνεσ πάνω ςτα αρχικά δεδομζνα 

 Να εςτιάηουν ςτθν εργαςία με γραφιματα (παρατιρθςθ τθσ μορφισ, διάβαςμα 
των τιμϊν, περιγραφι και ςυςχζτιςθ μεταβλθτϊν, πρόβλεψθ νζων δεδομζνων) 

 Να προάγουν τθν εργαςία πάνω ςε απλζσ ςτατιςτικζσ αναλφςεισ δεδομζνων με 
τθ βοικεια τφπων και γραφθμάτων  
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 Να προςεγγίηουν τισ ζννοιεσ των εξιςϊςεων, των ςυναρτιςεων, των 
μακθματικϊν και των λογικϊν τφπων και των ςχζςεων 

 Να εςτιάηουν ςτθν ανακάλυψθ ιδιοτιτων 

 Να εςτιάηουν ςτθν ανακάλυψθ μοτίβων (κανονικοτιτων) και ςτθν οικοδόμθςθ 
κανόνων 

 Να προωκοφν τθν ανακάλυψθ μακθματικϊν ι λογικϊν μοντζλων και να τα 
χρθςιμοποιοφν ωσ εργαλεία διερεφνθςθσ.  

 

2.5. Σα λογιςμικά ηωγραφικισ και επεξεργαςίασ εικόνασ και 
γραφικϊν (1 ϊρα) 

 

τόχοσ τθσ ενότθτασ 

Οι εκπαιδευτικοί πρζπει να χρθςιμοποιοφν ζνα λογιςμικό ηωγραφικισ και 
επεξεργαςίασ εικόνασ για επεξεργαςία, αναπαράςταςθ και επικοινωνία εικόνων και 
οπτικϊν γενικότερα αναπαραςτάςεων. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί πρζπει να 
μποροφν να εφαρμόηουν εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ με λογιςμικό ηωγραφικισ 
και επεξεργαςίασ εικόνασ κυρίωσ ςτο πλαίςιο δραςτθριοτιτων ανάπτυξθσ τθσ 
δθμιουργικότθτασ για παιδιά προςχολικισ και πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ.  

 
Αναλυτικι περιγραφι  

Τα λογιςμικά ηωγραφικισ αφενόσ και τα προγράμματα επεξεργαςίασ εικόνασ και 
γραφικϊν αφετζρου ζχουν ιδιαίτερθ κζςθ ςτθν προςχολικι και τθν πρωτοβάκμια 
εκπαίδευςθ αφοφ επιτρζπουν τθν παραγωγι εικόνων και γραφικϊν και τθν 
εικονογράφθςθ εγγράφων.  

H ψθφιακι εικόνα που παράγεται από υπολογιςτζσ αφενόσ διευρφνει το πεδίο του 
ορατοφ, όπωσ είχε γίνει και παλιότερα με το τθλεςκόπιο, το μικροςκόπιο και τισ 
ακτίνεσ X και αφετζρου ςυνιςτά ζνα νζο μζςο δθμιουργικισ ζκφραςθσ τόςο για τα 
παιδιά όςο και για τουσ εφιβουσ ι τουσ ενιλικεσ. Μια ψθφιακι εικόνα δεν 
αναφζρεται πλζον πάντα ςε ζνα προχπάρχον αντικείμενο και δεν ςχετίηεται πάντα 
με αντικείμενα τθσ πραγματικισ αντίλθψθσ. H εικόνα - μια φωτογραφία, ζνα ςχζδιο, 
ζνα κομμάτι από φιλμ, από τθ ςτιγμι που ψθφιοποιθκεί μπορεί να αποτελζςει εκ 
νζου αντικείμενο επεξεργαςίασ, να μετατραπεί κατά βοφλθςθ, γιατί κάκε 
παράμετροσ που αφορά ςτο χρϊμα, τισ διαςτάςεισ, τθ φόρμα, ςυνιςτά αντικείμενο 
ξεχωριςτισ επεξεργαςίασ.  

Είναι προφανζσ ότι θ εμφάνιςθ εικόνων που παράγονται από μθχανζσ όπωσ θ 
ψθφιακι φωτογραφικι μθχανι, θ βιντεοκάμερα κακϊσ και οι υπολογιςτζσ οδιγθςε 
ςε ζνα κίνθμα ζνταξισ τουσ ςτα διάφορα αντικείμενα του αναλυτικοφ 
προγράμματοσ. Στο πλαίςιο αυτό ζχει αναδυκεί και ζνα νζο πεδίο γνϊςθσ, αυτό του 
οπτικοφ εγγραμματιςμοφ (visual literacy). Με τον όρο αυτό εννοοφμε τθν ικανότθτα 
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ενόσ υποκειμζνου να ερμθνεφει και να αποδίδει νόθμα ςε πλθροφορίεσ που 
παρουςιάηονται με οπτικό τρόπο.  

 

2.6. Οι Βάςεισ δεδομζνων (1 ϊρα) 

 

τόχοσ τθσ ενότθτασ 

Οι εκπαιδευτικοί πρζπει να χρθςιμοποιοφν ζνα λογιςμικό βάςεων δεδομζνων για 
δόμθςθ, επεξεργαςία, αναπαράςταςθ και επικοινωνία ποςοτικϊν ι και ποιοτικϊν 
δεδομζνων. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί πρζπει να μποροφν να ςχεδιάηουν και να 
εφαρμόηουν απλζσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ με λογιςμικό βάςεων δεδομζνων 
ςτο πλαίςιο των μακθματικϊν, τθσ μελζτθσ περιβάλλοντοσ και άλλων γνωςτικϊν 
αντικειμζνων.   

 
Αναλυτικι περιγραφι  

Οι Βάςεισ Δεδομζνων (Databases) ςυνιςτοφν υπολογιςτικζσ οργανωτικζσ δομζσ που 
περιζχουν πλθροφορίεσ, οι οποίεσ μποροφν να ανακλθκοφν, αφοφ ςυςχετιςτοφν 
μεταξφ τουσ, με κάποιο ςυςτθματικό και προκακοριςμζνο τρόπο. Οι Βάςεισ 
Δεδομζνων είναι μια κατθγορία λογιςμικϊν που χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ ςιμερα 
για τθν οργάνωςθ και τθ διαχείριςθ τθσ πλθροφορίασ ςε επιχειριςεισ και 
οργανιςμοφσ κακϊσ και ςτθν εκπαίδευςθ. Ζνασ τθλεφωνικόσ κατάλογοσ, για 
παράδειγμα, κεωρείται βάςθ δεδομζνων αφοφ οργανϊνει, ςυςχετίηει και 
αποκθκεφει ςυγκεκριμζνου τφπου πλθροφορίεσ (όνομα, τθλζφωνο, διεφκυνςθ 
κατοικίασ).  

Οι Βάςεισ Δεδομζνων δθμιουργικθκαν για να αντικαταςτιςουν τισ χειρογραφικζσ 
βάςεισ διαχείριςθσ τθσ πλθροφορίασ (το βακμολόγιο του ςχολείου είναι ζνασ 
κλαςικόσ τφποσ χειρογραφικισ βάςθσ δεδομζνων που τείνει ςταδιακά να 
αντικαταςτακεί από ψθφιακι βάςθ), απαλλάςςοντασ κατ’αυτόν τον τρόπο τουσ 
χριςτεσ από τισ δυςχζρειεσ τθσ καταχϊρθςθσ των ςτοιχείων και αυξάνοντασ τθν 
ταχφτθτα και τθν πιςτότθτα πρόςβαςθσ ςτισ πλθροφορίεσ. Ταυτόχρονα, λόγω του 
τρόπου καταςκευισ τουσ, επιτρζπουν τθν αυτοματοποίθςθ τθσ ζρευνασ ςτοιχείων 
με τθν χριςθ πολλαπλϊν κριτθρίων αναηιτθςθσ.  

Θ λογικι οργάνωςθ των πλθροφοριϊν είναι εγγενζσ χαρακτθριςτικό των 
ανκρϊπων. Ο άνκρωποσ, εντοφτοισ, δεν είναι ςε κζςθ να ςυγκρατιςει τεράςτιο 
όγκο πλθροφοριϊν, οφτε μπορεί να τισ εντάξει ςε διαφορετικζσ ςυγχρόνωσ 
κατθγορίεσ και να παράγει ταχφτατα νζεσ πλθροφορίεσ. Για το λόγο αυτό είναι 
υποχρεωμζνοσ να χρθςιμοποιεί εργαλεία που του επιτρζπουν αυτι τθ διαχείριςθ, 
με πιο κλαςικό πλζον ςιμερα μζςο, τα Συςτιματα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων.  

Θ χρθςιμοποίθςθ Συςτθμάτων Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων εξαςφαλίηει ζνα 
γενικό τρόπο αποκικευςθσ των δεδομζνων (και ςυνακόλουκα τθσ οργάνωςθσ και 
διαχείριςισ τουσ). Τα δεδομζνα είναι καταμεριςμζνα ζτςι ϊςτε, αφενόσ τα 
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πλεονάηοντα δεδομζνα να αποκθκεφονται όςο το δυνατόν λιγότερεσ φορζσ, 
αφετζρου να είναι προςπελάςιμα, από διάφορουσ χριςτεσ, για ποικίλεσ 
εφαρμογζσ. Με το Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων δεν αποφεφγεται μόνο 
θ επανάλθψθ των δεδομζνων αλλά γίνεται και πιο αποτελεςματικι θ αξιοποίθςι 
τουσ. Συγχρόνωσ, αυξάνει ο βακμόσ ανεξαρτθςίασ τουσ. Ζτςι, για τθν ενθμζρωςθ 
μιασ πλθροφορίασ αρκεί μία μόνο αλλαγι.  

Στο εννοιολογικό επίπεδο, ζνα Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων ςυνιςτά 
μια οργανωτικι πλθροφορικι δομι που περιζχει πλθροφορίεσ, οι οποίεσ μποροφν 
να εξαχκοφν μετά από μια ςυςτθματικι και προκακοριςμζνθ ςυςχζτιςθ ανάμεςά 
τουσ.  

Οι Βάςεισ Δεδομζνων, ωσ λογιςμικό ανοικτοφ τφπου, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν 
με αποτελεςματικό τρόπο ςε διάφορεσ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ αφοφ ςυνιςτοφν 
ζνα ιςχυρό υπολογιςτικό μζςο οργάνωςθσ και διαχείριςθσ διαφόρων τφπων 
πλθροφοριϊν. Με μια βάςθ δεδομζνων ο μακθτισ μπορεί να εξαςκείται ςε κζματα 
διαχείριςθσ πλθροφοριϊν και παράλλθλα να χρθςιμοποιεί τα ςτοιχεία τθσ βάςθσ με 
ερμθνευτικό τρόπο για να ςυνάγει ςυμπεράςματα. 

Οι μακθτζσ, δουλεφοντασ με ζνα πρόγραμμα διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων 
μποροφν να αποκτιςουν δεξιότθτεσ μζςω τθσ άςκθςθσ ςτισ διαφόρων ειδϊν 
κατθγοριοποιιςεισ εννοιϊν ι δεδομζνων, να προβλθματιςτοφν πάνω ςτθν 
οργάνωςθ των πλθροφοριϊν που τουσ ενδιαφζρουν, να χρθςιμοποιιςουν τισ 
πλθροφορίεσ που αποκτοφν από τθ βάςθ ςε άλλεσ ςφνκετεσ μακθςιακζσ 
δραςτθριότθτεσ.  

Μια καλά οργανωμζνθ και ξεκάκαρθ ςυλλογι πλθροφοριϊν μπορεί να διευκολφνει 
τουσ μακθτζσ να ανακτιςουν πλθροφορίεσ, να μάκουν και να λάβουν αποφάςεισ. Θ 
χριςθ μιασ Βάςθσ Δεδομζνων εξαςκεί τουσ μακθτζσ ςτθ διαδικαςία ζρευνασ και 
τουσ επιτρζπει να αποκτιςουν τθν αναγκαία τεκμθρίωςθ για τθν ανάπτυξθ μιασ 
εργαςίασ ι τθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ. Θ επεξεργαςία δεδομζνων απαιτεί 
ενεργοποίθςθ λογικομακθματικϊν εννοιϊν και αςκεί τουσ μακθτζσ ςτθ χριςθ τουσ 
(λογικοί τελεςτζσ (ΚΑΛ, Ι, ΟΧΛ), απλζσ αρχζσ του προταςιακοφ λογιςμοφ, κλπ). 

Ρολφ περιςςότερο, θ δθμιουργία μιασ βάςθσ δεδομζνων (που κατά κανόνα απαιτεί 
ςυνεργαςία με άλλουσ μακθτζσ) απαιτεί ανάπτυξθ δεξιοτιτων μεκοδολογικοφ 
χαρακτιρα, κριτικισ ςκζψθσ και εντάςςεται ςτα πλαίςια μιασ εποικοδομθςτικισ 
προςζγγιςθσ τθσ γνϊςθσ.      

Θ ςχεδίαςθ και θ υλοποίθςθ μιασ βάςθσ δεδομζνων επιτρζπει τθν ανάπτυξθ 
δεξιοτιτων ιεραρχικισ ταξινόμθςθσ (βαςικι γνωςτικι διεργαςία ςτα μικρά παιδιά) 
και τθν οικοδόμθςθ εννοιϊν με βάςθ προκακοριςμζνουσ κανόνεσ: απαραίτθτθ 
προχπόκεςθ για τθν ανάπτυξθ διακριτισ αντιλθπτικισ ικανότθτασ, για ςυςτθματικι 
διάταξθ των ςχζςεων μεταξφ αντικειμζνων και γεγονότων και για τθν 
αποτελεςματικι κωδικοποίθςθ και ανάκλθςι τουσ. Επιτρζπει επίςθσ ρεαλιςτικζσ 
κατθγοριοποιιςεισ και ανάπτυξθ κριτικισ δεξιότθτασ και ςτρατθγικϊν και ευνοεί τθ 
μάκθςθ μζςω ανακάλυψθσ (αναηιτθςθ και ςυςχζτιςθ ςτοιχείων). 



91                                            Φξήζε βαζηθώλ εξγαιείσλ Πιεξνθνξηθήο 

Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ - Τεύρνο 2β: Κιάδνο ΠΔ60  
ΔΑΙΤΥ - Τνκέαο Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΤΔΚ) 

Τα Συςτιματα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων ςυνιςτοφν ιςχυρά γνωςτικά 
εργαλεία αφοφ επιτρζπουν ςτουσ μακθτζσ να εξετάηουν δεδομζνα, να 
ανακαλφπτουν ςχζςεισ μεταξφ των δεδομζνων και παράλλθλα υποςτθρίηουν τον 
αναλυτικό ςυλλογιςμό και ευνοοφν τθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ. Μποροφμε 
να προδιαγράψουμε δφο μεγάλεσ κατθγορίεσ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων με τισ 
βάςεισ δεδομζνων: χριςθ μιασ βάςθσ δεδομζνων (καταχϊρθςθ ςτοιχείων και 
δθμιουργία ερωτθμάτων), που αφορά κυρίωσ μικρζσ τάξεισ, και δθμιουργία μιασ 
βάςθσ δεδομζνων που αφορά κυρίωσ μεγάλεσ τάξεισ του δθμοτικοφ ςχολείου.  

Με τθ χριςθ, και, κυρίωσ με το ςχεδιαςμό μιασ βάςθσ δεδομζνων είναι δυνατόν να 
αναπτυχκοφν δεξιότθτεσ κριτικισ, δθμιουργικισ και ςφνκετθσ ςκζψθσ και τθν 
αναπαράςταςθ τθσ γνϊςθσ με βάςθ τα κφρια χαρακτθριςτικά τθσ (ζννοιεσ και 
ιδιότθτεσ). Με τθ χριςθ μιασ βάςθσ δεδομζνων ο χριςτθσ μπορεί να διαμορφϊνει 
ερωτιματα πάνω ςτα δεδομζνα και να δθμιουργεί ςυςχετίςεισ μεταξφ τουσ. 
Μπορεί, επίςθσ, να αναπτφςςει δεξιότθτεσ αξιολόγθςθσ του περιεχομζνου τουσ και 
να αναγνωρίςει πρότυπα που τα αφοροφν. Με τθ δθμιουργία μιασ βάςθσ ο χριςτθσ 
αναπτφςςει δεξιότθτεσ κατθγοριοποιιςεων, δεξιότθτεσ ςυγκρίςεων, κακϊσ και 
ςφνκετθσ και ιεραρχικισ ταξινόμθςθσ ςτοιχείων. 

Τα λογιςμικά βάςεων δεδομζνων (π.χ. Microsoft Access ι OpenOffice Base) είναι 
ςφνκετα λογιςμικά που απαιτοφν ςθμαντικό χρόνο εκμάκθςθσ. Για εκπαιδευτικοφσ 
όμωσ ςκοποφσ ζχουν αναπτυχκεί ειδικζσ εφαρμογζσ βάςεων δεδομζνων που 
επιτρζπουν ςτουσ χριςτεσ τουσ (εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ) να αντιλαμβάνονται 
γριγορα και να χειρίηονται με ςχετικά απλό τρόπο τισ κφριεσ ζννοιεσ των βάςεων 
δεδομζνων. Εκπαιδευτικά λογιςμικά που επιτρζπουν τθ ςχεδίαςθ βάςθσ δεδομζνων 
είναι  

 TableTop & TableTop Junior (http://www.terc.edu/work/190.html)  

 Ταξινομοφμε (http://etl.ppp.uoa.gr/_content/download/index_download.htm).  

Ρρόκειται για λογιςμικά διερευνθτικοφ χαρακτιρα που αποτελοφν εργαλείο για τθν 
κατανόθςθ των εννοιϊν τθσ ςυλλογισ, καταχϊρθςθσ, επεξεργαςίασ και απεικόνιςθσ 
δεδομζνων. Στο πλαίςιο αυτό ςυμπλθρϊνουν τθ μακθςιακι και διδακτικι 
διαδικαςία και αποτελοφν εργαλείο ςτα χζρια του εκπαιδευτικοφ που επικυμεί να 
δθμιουργιςει δραςτθριότθτεσ με ςκοπό τθν ανάπτυξθ ειδικϊν δεξιοτιτων ι τθ 
διερεφνθςθ – επανάλθψθ - αξιολόγθςθ δφςκολων εννοιϊν. Τόςο το Tabletop όςο 
και το Ταξινομοφμε παρζχουν τθ δυνατότθτα καταςκευισ βάςεων δεδομζνων με τθ 
μορφι πίνακα αποτελοφμενου από γραμμζσ και ςτιλεσ. Ο χριςτθσ μπορεί να 
καταχωριςει, να διαγράψει να προςκζςει ι να τροποποιιςει πλθροφορίεσ με τθ 
μορφι ςυμβολοςειράσ, αρικμοφ, λογικοφ ι αλγορικμικοφ τφπου ςε βάςεισ 
δεδομζνων. Είναι παράλλθλα εφικτι θ οργάνωςθ των πλθροφοριϊν που 
περιζχονται ςε μία βάςθ με τθ μορφι ςυνόλου, κακϊσ και ο αυτόματοσ 
υπολογιςμόσ τθσ τομισ και τθσ ζνωςθσ δφο ι περιςςοτζρων ςυνόλων, κακϊσ και θ 
εκτζλεςθ πράξεων ςε γλϊςςα Boole με βάςθ τθν προταςιακι λογικι. Εκτόσ από τθν 
αναπαράςταςθ και τθν ανάλυςθ των δεδομζνων με τθ μορφι ςυνόλων είναι 
δυνατι και θ αντίςτοιχθ αναπαράςταςθ και ανάλυςι τουσ με τθ μορφι 
ραβδογράμματοσ, μονοδιάςτατου και διςδιάςτατου. 

http://www.terc.edu/work/190.html
http://etl.ppp.uoa.gr/_content/download/index_download.htm
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Τζλοσ, ζνα βαςικό χαρακτθριςτικό του Tabletop είναι θ δυνατότθτα που δίνει ςτο 
χριςτθ να αναπαριςτά τα δεδομζνα κάκε βάςθσ δεδομζνων που ζχει καταςκευάςει 
και με τθ μορφι επιφάνειασ τραπεηιοφ. Ζτςι ο χριςτθσ μπορεί να ςυςχετίηει τθν 
αναπαράςταςθ κάποιων δεδομζνων με τθ μορφι πίνακα με τθν αντίςτοιχθ 
αναπαράςταςι τουσ με τθ μορφι επιφάνειασ τραπεηιοφ, εξαςκϊντασ ζτςι 
διαφορετικά είδθ ςυμβολικισ ςκζψθσ. Επίςθσ ο μακθτισ ζχει τθ δυνατότθτα να 
παρεμβαίνει απευκείασ ςτισ ςυμβολικζσ αναπαραςτάςεισ των δεδομζνων, γεγονόσ 
που διευκολφνει τθν κατανόθςι τουσ εκ μζρουσ των μακθτϊν. 

Ζνα ενδιαφζρον λογιςμικό (τθσ ίδιασ φιλοςοφίασ με το TableTop), ςτα αγγλικά, που 
επιτρζπει με οπτικό τρόπο τον χειριςμό και τθν κατανόθςθ δεδομζνων είναι το 
InspireDataTM (http://www.inspiration.com/productinfo/inspiredata/index.cfm).  

 

2.7. Φυλλομετρθτζσ – μθχανζσ αναηιτθςθσ - εκπαιδευτικζσ πφλεσ (1 
ϊρα) 

 

τόχοσ τθσ ενότθτασ 

Οι εκπαιδευτικοί πρζπει να χρθςιμοποιοφν ζνα φυλλομετρθτι, μια μθχανι 
αναηιτθςθσ και να ζχουν πρόςβαςθ ςε εκπαιδευτικζσ πφλεσ ϊςτε να αναηθτοφν 
ποικίλεσ μορφζσ εκπαιδευτικοφ υλικοφ. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί πρζπει να 
μποροφν να ςχεδιάηουν και να εφαρμόηουν εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ με 
φυλλομετρθτζσ και μθχανζσ αναηιτθςθσ ςτο πλαίςιο δραςτθριοτιτων για όλα τα 
γνωςτικά αντικείμενα.  

 
Αναλυτικι περιγραφι  

Φυλλομετρθτζσ  

Ζνασ φυλλομετρθτισ ιςτοςελίδων13 (Web browser) είναι ζνα λογιςμικό που 
επιτρζπει ςτον χριςτθ του να προβάλλει και να αλλθλεπιδρά με διάφορεσ μορφζσ 
πλθροφορίασ (κείμενα, εικόνεσ, βίντεο, μουςικι) που είναι αναρτθμζνεσ ςε μια 
ιςτοςελίδα ενόσ ιςτότοπου ςτον Ραγκόςμιο Λςτό ι ςε ζνα τοπικό δίκτυο.  

Το κείμενο και οι εικόνεσ ςε μια ιςτοςελίδα μπορεί να περιζχουν ςυνδζςμουσ (links) 
προσ άλλεσ ιςτοςελίδεσ του ίδιου ι διαφορετικοφ ιςτότοπου. Σε εννοιολογικό 
επίπεδο, ο φυλλομετρθτισ επιτρζπει τθν πλοιγθςθ ςε ζνα ςφςτθμα υπερμζςων 
(βλζπε επόμενθ ενότθτα) όπωσ είναι το διαδίκτυο. Σε τεχνικό επίπεδο, ο 
φυλλομετρθτισ επιτρζπει τθν πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ που βρίςκονται ςε 
διάφορουσ ιςτότοπουσ εναλλάςςοντασ τισ ιςτοςελίδεσ μζςω των ςυνδζςμων. 
Γνωςτοί φυλλομετρθτζσ είναι ο Internet Explorer και ο Mozila FireFox.  

                                           

13
 Αναφζρεται επίςθσ ςτα ελλθνικά ωσ πλοθγόσ Web ι πρόγραμμα περιιγθςθσ Web ι περιθγθτισ 

Λςτοφ. 

http://www.inspiration.com/productinfo/inspiredata/index.cfm
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%99%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82
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Δεν κα γίνει ιδιαίτερθ αναφορά ςτισ εν γζνει εκπαιδευτικζσ χριςεισ των 
φυλλομετρθτϊν, δεδομζνου ότι πρόκειται για πολφ γνωςτά πλζον λογιςμικά, με 
εκτεταμζνθ χριςθ ςε ποικίλεσ καταςτάςεισ. Είναι προφανζσ ότι χωρίσ ζναν 
φυλλομετρθτι δεν κα ιταν δυνατι θ προςπζλαςθ ςτον πλοφτο των πλθροφοριϊν 
που υπάρχουν ςτο διαδίκτυο, αφοφ είναι το λογιςμικό που παρζχει πρόςβαςθ ςτο 
www: τόςο θ απευκείασ προςπζλαςθ (μζςω μιασ διεφκυνςθσ URL), όςο θ χριςθ 
μθχανϊν αναηιτθςθσ ι πφλθσ (portal) δεν είναι εφικτζσ χωρίσ φυλλομετρθτι.  

Μθχανζσ αναηιτθςθσ ςτο Διαδίκτυο (search engines) 

Θ ςυςςϊρευςθ πλθροφοριϊν ςτον Ραγκόςμιο Λςτό κατζςτθςε το Διαδίκτυο ςτοιχείο 
τθσ κακθμερινότθτασ ςθμαντικοφ μζρουσ τθσ κοινωνίασ. Πλο και πιο ςυχνά 
ανατρζχουμε ςτο Διαδίκτυο για πλθροφορίεσ που χρειαηόμαςτε για τισ λφςεισ 
απλϊν και πιο ςφνκετων προβλθμάτων. Τα προβλιματα που απαιτοφν τθν εφρεςθ 
και χριςθ πλθροφοριϊν, ονομάηονται πλθροφοριακά προβλιματα (information 
problems). Θ διαδικαςία επίλυςθσ πλθροφοριακϊν προβλθμάτων (information 
problem solving) είναι μια ςφνκετθ γνωςτικι διαδικαςία αφοφ εμπερικλείει το 
ςυντονιςμό ενόσ ςυνόλου από δεξιότθτεσ αναηιτθςθσ, εφρεςθσ, αξιολόγθςθσ και 
χριςθσ τθσ χρθςιμότερθσ και πλζον ζγκυρθσ πλθροφορίασ με τρόπο 
αποτελεςματικό. Το Διαδίκτυο ςυνιςτά αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ διαδικαςίασ 
αυτισ, αφοφ παρζχει ςχετικά εφκολθ και γριγορθ πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ. 
Συνικωσ, θ αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςτο Διαδίκτυο γίνεται με τθν χριςθ μιασ 
μθχανισ αναηιτθςθσ.  

Μια μθχανι αναηιτθςθσ ςτο Διαδίκτυο είναι μια υπολογιςτικι εφαρμογι που 
επιτρζπει τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν (κείμενα, εικόνεσ και άλλοι τφποι αρχείων) 
που είναι αποκθκευμζνεσ ςε ιςτοςελίδεσ. Σε τεχνικό επίπεδο, μια μθχανι 
αναηιτθςθσ είναι ζνασ μθχανιςμόσ, ο οποίοσ δθμιουργεί μια βάςθ δεδομζνων που 
περιζχει αρχεία του Διαδικτφου. Τα αρχεία αυτά ςυλλζγονται αυτόματα από ζνα 
ειδικό λογιςμικό, το οποίο είναι τμιμα αυτοφ του μθχανιςμοφ. Τα αρχεία που 
ςυλλζγει το λογιςμικό ςυγκεντρϊνονται και ευρετθριάηονται, με βάςθ τον τίτλο 
τουσ, το μζγεκόσ τουσ, τθ μοναδικι διεφκυνςι τουσ (το λεγόμενο URL) και το 
πλιρεσ τουσ κείμενο. Από τθ ςτιγμι που ζχει δθμιουργθκεί ζνα ευρετιριο τζτοιου 
τφπου ςτθ βάςθ δεδομζνων είναι πλζον πολφ εφκολο, μζςω μιασ διεπιφάνειασ 
χριςθσ που προςφζρει θ μθχανι αναηιτθςθσ με τθ μορφι δικτυακοφ τόπου, να 
τεκοφν ερωτιματα και να αναηθτθκοφν ιςτοςελίδεσ και δικτυακοί τόποι.  

Το ποιο ςθμαντικό ίςωσ χαρακτθριςτικό μιασ μθχανισ αναηιτθςθσ, που τθν κακιςτά 
γνωςτικό εργαλείο, είναι θ υπθρεςία που προςφζρει για ςφνκετου τφπου 
αναηθτιςεισ με βάςθ τθ λογικι των τελεςτϊν (Boolean). Θ λογικι αυτι επιτρζπει τθ 
χριςθ των λογικϊν τελεςτϊν ΚΑΛ, ‘Θ, ΟΧΛ για τον προςδιοριςμό ςχζςεων ανάμεςα 
ςε πλθροφοριακζσ οντότθτεσ. Στθν περίπτωςθ των μθχανϊν αναηιτθςθσ, το 
ςφςτθμα επιτρζπει το ςχθματιςμό ερωτθμάτων με ςυνδυαςμοφσ από λζξεισ ι 
φράςεισ και επιςτρζφει ζναν κατάλογο από δικτυακοφσ τόπουσ που ζχει ςτθ βάςθ 
δεδομζνων του και περιζχουν αυτζσ τισ λζξεισ ι φράςεισ.  

Για παράδειγμα, ςτθν πιο γνωςτι ίςωσ μθχανι αναηιτθςθσ Google (www.google.gr) 
ο χριςτθσ μπορεί να αναηθτιςει με όλουσ τουσ όρουσ μιασ φράςθσ 

http://www.google.gr/
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(χρθςιμοποιείται δθλαδι ο λογικόσ τελεςτισ Ι), με ολόκλθρθ τθ φράςθ 
(χρθςιμοποιείται δθλαδι ο λογικόσ τελεςτισ ΚΑΛ), με τουλάχιςτον ζναν από τουσ 
όρουσ μιασ φράςθσ και με κανζναν από τουσ όρουσ μιασ φράςθσ (χρθςιμοποιείται ο 
λογικόσ τελεςτισ ΟΧΛ). Μπορεί επίςθσ να αναηθτιςει πλθροφορίεσ μόνο ςε κάποια 
γλϊςςα, με βάςθ τθν θμερομθνία ανανζωςθσ ι ςε κάποιο είδοσ αρχείου (π.χ. 
παρουςίαςθ, εικόνα, PDF, κλπ.). 

Στο πλαίςιο αυτό, ο μακθτισ – χριςτθσ, όχι απλϊσ μπορεί να δθμιουργιςει 
ερωτιματα πάνω ςτο κζμα που αναηθτά, αλλά είναι επίςθσ ςε κζςθ να βάλει 
περιοριςμοφσ και να ςκεφτεί κριτικά ςτο αντικείμενο τθσ ζρευνασ.  

Δεδομζνου ότι κάκε μθχανι αναηιτθςθσ ςυλλζγει με διαφορετικό μθχανιςμό τισ 
πλθροφορίεσ τθσ, είναι ςκόπιμο, όταν κάνουμε κάποια αναηιτθςθ να 
χρθςιμοποιοφμε περιςςότερεσ από μία μθχανζσ. Θ τεχνικι αυτι επιτρζπει να 
ζχουμε πιο αποτελεςματικι και πιο πλιρθ πρόςβαςθ ςτισ αιτοφμενεσ πλθροφορίεσ. 
Συχνά επίςθσ είναι ςκόπιμο να γίνεται χριςθ μετα-μθχανϊν αναηιτθςθσ, δθλαδι 
μθχανϊν που αναηθτοφν πλθροφορίεσ από πολλζσ ταυτόχρονα μθχανζσ αναηιτθςθσ 
και τισ παρουςιάηουν με ενιαίο τρόπο.  

Βαςικζσ μθχανζσ αναηιτθςθσ 

http://www.google.gr/ 

http://search.yahoo.com/  

http://www.metacrawler.com/ (μεταμθχανι αναηιτθςθσ) 

 

Εκπαιδευτικζσ δικτυακζσ πφλεσ (portals) 

Οι πφλεσ ι κατάλογοι (portals ι directories) είναι βάςεισ δεδομζνων που 
χρθςιμοποιοφν μια ιεραρχικι δομι με επιμζρουσ κατθγορίεσ και υποκατθγορίεσ. Θ 
δομι αυτι είναι οικεία ςτουσ χριςτεσ, αφοφ οι ομαδοποιιςεισ που περιζχουν 
γίνονται ςτθ βάςθ κεματικϊν κατθγοριϊν. Με αυτόν τον τρόπο, θ πλοιγθςθ 
κακίςταται ςε μεγάλο βακμό κακοδθγοφμενθ.  

Οι πφλεσ χωρίηονται ςε δφο μεγάλεσ κατθγορίεσ: πφλεσ γενικοφ ςκοποφ και 
κεματικζσ πφλεσ. Οι πφλεσ γενικοφ ςκοποφ περιζχουν ςυνικωσ γενικοφ και 
πολλαπλοφ τφπου κατθγορίεσ (από πλθροφορίεσ για ταξίδια (ξενοδοχεία, 
αεροπορικζσ εταιρείεσ, κλπ.), ζωσ βιβλιοπωλεία και προγράμματα 
κινθματογράφων. Ραράδειγμα τζτοιασ πφλθσ είναι το www.in.gr. Οι κεματικζσ 
πφλεσ εξειδικεφονται ςε ζνα αντικείμενο και περιζχουν επιμζρουσ κατθγορίεσ για 
αυτό. Κλαςικά παραδείγματα είναι οι εκπαιδευτικζσ πφλεσ που περιζχουν 
κατθγορίεσ ειδικά για τθν εκπαίδευςθ, όπωσ π.χ. το www.e-yliko.gr, και το 
www.sch.gr.   

http://www.google.gr/
http://search.yahoo.com/
http://www.metacrawler.com/
http://www.in.gr/
http://www.e-yliko.gr/
http://www.sch.gr/
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Οι πφλεσ, ςτο πλαίςιο αυτό, ςυνιςτοφν ςθμεία εκκίνθςθσ για τθν πλοιγθςθ ςτο 
Διαδίκτυο, αφοφ είναι εκτενείσ ςυλλογζσ από δικτυακοφσ τόπουσ που ζχουν 
ταξινομθκεί ςε λογικζσ κατθγορίεσ και υποκατθγορίεσ με βάςθ το περιεχόμενο.  

Συνικωσ, οι πφλεσ, εκτόσ από τθν κατθγοριοποίθςθ των πλθροφοριϊν (με τθ μορφι 
καταλόγων από δικτυακοφσ τόπουσ) περιζχουν και μια βάςθ δεδομζνων ςτθν οποία 
ο χριςτθσ μπορεί να κζςει ερωτιματα με μία ι περιςςότερεσ λζξεισ – κλειδιά 
ςχετικά με το κζμα που αναηθτά.  

Πταν θ βάςθ δεδομζνων περιζχει και μθχανιςμοφσ για περιςςότερο ςφνκετεσ 
αναηθτιςεισ (για παράδειγμα με περιςςότερεσ από μία λζξεισ – κλειδιά ι με 
αποκλειςμό λζξεων - κλειδιϊν) που αφοροφν το πλιρεσ περιεχόμενο ενόσ 
δικτυακοφ τόπου, αναφερόμαςτε ςε μια μθχανι αναηιτθςθσ.  

 

2.8. Ιςτολόγια (blogs) (1 ϊρα) 

 
τόχοσ τθσ ενότθτασ 

Οι εκπαιδευτικοί πρζπει να μποροφν να δθμιουργοφν ιςτολόγια (blogs), να τα 
ενθμερϊνουν και να ςχολιάηουν ιςτολόγια άλλων εκπαιδευτικϊν.  

 
Αναλυτικι περιγραφι  

Τα ιςτολόγια (blogs) αποτελοφν ςιμερα τθν πιο απλι και ταυτόχρονα μια από τισ 
πιο ιςχυρζσ μεκόδουσ δθμοςίευςθσ περιεχομζνου ςτο διαδίκτυο. Μζςα από ζτοιμθ 
και λειτουργικι υποδομι, θ οποία προςφζρεται μζςω ενόσ ςυςτιματοσ ςτο 
διαδίκτυο (παραδείγματα τζτοιων ςυςτθμάτων είναι το www.wordpress.com και το 
www.blogger.com/start) ο τελικόσ χριςτθσ μπορεί να αναρτιςει περιεχόμενο 
(άρκρα, ςχόλια, απόψεισ) και να δεχκεί ςχόλια από άλλουσ χριςτεσ. Στο πλαίςιο 
αυτό είναι δυνατι θ επιςφναψθ νιματοσ ςυηιτθςθσ ςε κάκε άρκρο ενϊ θ 
ταξινόμθςθ των άρκρων γίνεται με χρονολογικό ι κεματικό τρόπο.  

Το ιςτολόγιο μπορεί να ειδωκεί ωσ ζνα πλθροφορικό αντικείμενο με μορφι 
ιςτοχϊρου που αποτελείται από μια χρονολογικά ταξινομθμζνθ ςειρά άρκρων από 
ζναν ι περιςςότερουσ δθμιουργοφσ ςε κατάλλθλο δικτυακό τόπο. Το ιςτολόγιο 
μπορεί επίςθσ να ειδωκεί ωσ μια διανοθτικι διαδικαςία ςυγγραφισ ανάρτθςθσ, 
διαβοφλευςθσ και ςυηιτθςθσ μεταξφ χρθςτϊν του διαδικτφου.  

Με άλλα λόγια, το ιςτολόγιο ςυνιςτά ζνα περιβάλλον δθμοςιοποίθςθσ ιδεϊν, 
ςκζψεων, απόψεων, γνϊςεων των χρθςτϊν χρθςιμοποιϊντασ το λόγο (αλλά και τθν 
εικόνα, τον ιχο και το βίντεο) ωσ μζςο ζκφραςθσ. Στο πλαίςιο αυτό αποτελεί ζνα 
γνωςτικό περιβάλλον που λειτουργεί με αςφγχρονο τρόπο, ενκαρρφνει τον 
αναςτοχαςμό επί του περιεχομζνου του και υποςτθρίηει τθ διαδικαςία 
οικοδόμθςθσ τθσ γνϊςθσ ςε κοινωνικό πλαίςιο μζςω τθσ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ 
δθμιουργοφ και χρθςτϊν-επιςκεπτϊν (Stahl, 2006). Ρρζπει τζλοσ να τονιςτεί ότι θ 
φφςθ του λόγου που καταγράφεται ςε ζνα ιςτολόγιο ςε μορφι κειμζνων (ςχόλια 

http://www.wordpress.com/
http://www.blogger.com/start
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και απαντιςεισ) είναι ιδιότυπθ αφοφ ςυνδυάηει ςτοιχεία προφορικισ και γραπτισ 
ζκφραςθσ.  

Ενδιαφζρουςεσ ςυνδζςεισ για ιςτολόγια 

http://www.tpe.gr/ (ιςτολόγιο για τισ ΤΡΕ ςτθν Εκπαίδευςθ) 

http://www.technorati.com/ (Μθχανι αναηιτθςθσ για ιςτολόγια)  

 

2.9. Διαδραςτικά ςυςτιματα διδαςκαλίασ (3 ϊρεσ) 

Ζνασ Διαδραςτικόσ Ρίνακασ (ΔΡ) - Interactive Whiteboard (IWB) ςτα αγγλικά - είναι 
μια ψθφιακι επιφάνεια εργαςίασ που ενςωματϊνει λειτουργίεσ προβολισ και 
αλλθλεπίδραςθσ. Θ ςυςκευι αυτι ςυνδζεται με ζναν υπολογιςτι και με ζνα 
προβολικό (εκτόσ κι αν ο διαδραςτικόσ πίνακασ περιζχει ενςωματωμζνεσ 
δυνατότθτεσ οπίςκιασ προβολισ, βλζπε παρακάτω, οπότε δεν απαιτείται 
ξεχωριςτόσ προβολζασ). Το προβολικό επιτρζπει τθν εμφάνιςθ τθσ οκόνθσ του 
υπολογιςτι ςτθν επιφάνεια του πίνακα, ενϊ ο χριςτθσ αλλθλεπιδρά με τθν 
επιφάνεια αυτι χρθςιμοποιϊντασ τθν αφι ι ειδικι γραφίδα. Με τθν χριςθ 
κατάλλθλου λογιςμικοφ, όλεσ οι ενζργειεσ που λαμβάνουν χϊρα κατά τθν 
αλλθλεπίδραςθ αυτι μποροφν να αποκθκευτοφν. Ρρόκειται, επί τθσ ουςίασ, για μια 
ςυςκευι με υβριδικά χαρακτθριςτικά.  

Ο διαδραςτικόσ πίνακασ ενοποιεί τισ λειτουργίεσ του ςυμβατικοφ πίνακα με τισ 
λειτουργίεσ που προςφζρει ζνα υπολογιςτικό ςφςτθμα όταν προβάλλεται το 
περιεχόμενό του μζςω βιντεπροβολζα. Ο διαδραςτικόσ πίνακασ δθλαδι προβάλει 
τθν οκόνθ του υπολογιςτι επιτρζποντασ ςτον χριςτθ του να επιτελζςει 
επιπρόςκετεσ λειτουργίεσ, όπωσ αυτζσ που παρζχει ο παραδοςιακόσ πίνακασ 
(γράψιμο, ςβιςιμο) κακϊσ και νζεσ λειτουργίεσ (αντιγραφι τμιματοσ τθσ οκόνθσ, 
επιςθμείωςθ, αποκικευςθ κειμζνου ι εικόνασ, αποςτολι αρχείων, κλπ.). Ο 
διαδραςτικόσ πίνακασ χρθςιμοποιικθκε καταρχιν ςε επαγγελματικζσ ςυναντιςεισ 
και ςυνεργαςίεσ ενϊ εδϊ και μερικά χρόνια χρθςιμοποιείται όλο και περιςςότερο 
ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ.  

Το ςφνολο των παραπάνω ςυςκευϊν (πίνακασ, προβολικό και υπολογιςτισ) 
επιτρζπει τθ δθμιουργία διαδραςτικϊν ςυςτθμάτων οπτικοποίθςθσ (εικόνα 1) που 
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτθ διδαςκαλία, τθν κατάρτιςθ και τθν 
επαγγελματικι επικοινωνία και ςυνεργαςία. Ειδικότερα, όταν αναφερόμαςτε ςτθν 
χριςθ των διαδραςτικϊν ςυςτθμάτων ςτθν εκπαίδευςθ χρθςιμοποιοφμε ςυνικωσ 
τον όρο «διαδραςτικά ςυςτιματα διδαςκαλίασ» (ΥΡΔΒΜΚ, 2010). 

 

http://www.tpe.gr/
http://www.technorati.com/
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Εικόνα 1: τα ςυνικθ ςυςτατικά ενόσ διαδραςτικοφ ςυςτιματοσ (πίνακασ, 
υπολογιςτισ, προβολικό, γραφίδα) 

Κφριεσ κατθγορίεσ και τεχνικά χαρακτθριςτικά διαδραςτικϊν πινάκων  

Ο διαδραςτικόσ πίνακασ ςυνιςτά ζναν ιδιαίτερα αποτελεςματικό τρόπο 
αλλθλεπίδραςθσ με ψθφιακό υλικό, πολυμζςα και δικτυακοφσ τόπουσ ςε ζνα 
περιβάλλον εκπαίδευςθσ με πολλά άτομα. Θ ςφνδεςθ του διαδραςτικοφ πίνακα με 
τον υπολογιςτι γίνεται είτε ενςφρματα (ςυνικωσ μζςω κφρασ USB) είτε αςφρματα 
(μζςω τεχνολογίασ Bluetooth) ενϊ απαιτείται εγκατάςταςθ ειδικοφ λογιςμικοφ 
(driver) ςτον ςυνδεδεμζνο υπολογιςτι. Τόςο θ τεχνολογία όςο και τα επιμζρουσ 
χαρακτθριςτικά των διαδραςτικϊν πινάκων βρίςκονται ςε πλιρθ εξζλιξθ τα 
τελευταία χρόνια. Υπάρχουν διάφοροι διαδραςτικοί πίνακεσ, οι οποίοι μποροφν να 
ταξινομθκοφν με πολλαπλοφσ τρόπουσ. Μποροφμε, καταρχιν, να τουσ 
ταξινομιςουμε με βάςθ τον τρόπο εγκατάςταςθσ: ςτακερόσ ι φορθτόσ. Μποροφμε 
επίςθσ να τουσ ταξινομιςουμε με βάςθ το είδοσ αλλθλεπίδραςθσ: ο χριςτθσ μπορεί 
να αλλθλεπιδράςει με τθν επιφάνεια μζςω μιασ θλεκτρονικισ γραφίδασ ι 
χρθςιμοποιϊντασ τθν αφι. Οι διαδραςτικοί πίνακεσ ποικίλουν επίςθσ ωσ προσ το 
μζγεκοσ. Ο μικρότεροσ είναι περίπου ςτο μζγεκοσ μιασ μεγάλθσ τθλεόραςθσ (40-50 
ίντςεσ / 101-127 εκ.) ενϊ το μεγαλφτερο διακζςιμο μοντζλο φτάνει ςυνικωσ τισ 95 
ίντςεσ / 241 εκ.  

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται ςφντομα οι πιο ςυνθκιςμζνεσ κατθγορίεσ 
διαδραςτικϊν πινάκων με βάςθ τον τρόπο προβολισ τθσ εικόνασ ι το είδοσ 
λειτουργίασ του πίνακα, που προςδιορίηουν και τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό: 

1. Διαδραςτικοί Πίνακεσ Εμπρόςκιασ προβολισ (απαιτείται προβολικό μθχάνθμα) 

Στθν κατθγορία αυτι ανικουν οι περιςςότερο διαδεδομζνοι πίνακεσ (εικόνα 2). 
Ζνασ διαδραςτικόσ πίνακασ εμπρόςκιασ προβολισ αποτελείται από ζναν μεγάλο, 
ευαίςκθτο ςτθν αφι πίνακα, ο οποίοσ ςυνδζεται με ζναν ψθφιακό προβολζα και 
ζναν υπολογιςτι. Ο προβολζασ προβάλλει τθν εικόνα από τθν οκόνθ του 
υπολογιςτι ςτον πίνακα. Στθ ςυνζχεια ο υπολογιςτισ ελζγχεται ακουμπϊντασ τον 
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πίνακα ι χρθςιμοποιϊντασ τθν ειδικι γραφίδα. Ρρόκειται δθλαδι για πίνακεσ 
ειδικισ τεχνολογίασ που ςυνδζονται με υπολογιςτι και απαιτοφν προβολικό 
μθχάνθμα ϊςτε να δθμιουργθκεί το κατάλλθλο διαδραςτικό ςφςτθμα. Διακρίνονται 
ςε τρεισ επιμζρουσ κατθγορίεσ, με βάςθ τθν χρθςιμοποιοφμενθ τεχνολογία:  

a. Διαδραςτικόσ πίνακασ με τεχνολογία αφισ: ο πίνακασ αυτόσ ενςωματϊνει 

τεχνολογία ανίχνευςθσ πίεςθσ (πίνακασ μθχανικισ πίεςθσ) ϊςτε ο χριςτθσ 

να μπορεί να αλλθλεπιδράςει ι να γράψει ςτθν επιφάνειά του με 

οποιοδιποτε αντικείμενο.  

b. Διαδραςτικόσ πίνακασ με θλεκτρομαγνθτικι τεχνολογία: ο πίνακασ αυτόσ 

(πίνακασ θλεκτρομαγνθτικοφ πλζγματοσ), μζςω τθσ θλεκτρομαγνθτικισ 

τεχνολογίασ επιτρζπει ςτον χριςτθ να αλλθλεπιδρά ι να γράφει ςε αυτόν με 

τθ βοικεια ειδικϊν θλεκτρομαγνθτικϊν γραφίδων (ςτυλό). 

c. Διαδραςτικόσ πίνακασ οπτικισ τεχνολογίασ: ο πίνακασ αυτόσ, μζςω 

τεχνολογίασ υπερφκρων, επιτρζπει ςτον χριςθ να αλλθλεπιδρά ι να γράφει 

ςε αυτόν με τθ βοικεια ειδικϊν γραφίδων (ςτυλό) υπζρυκρθσ ακτινοβολίασ.  

 

 

 

Εικόνα 2: Διαδραςτικό ςφςτθμα εμπρόςκιασ προβολισ 
 

2. Διαδραςτικοί Προβολείσ (δεν απαιτείται ειδικόσ πίνακασ διάδραςθσ) 

Ο διαδραςτικόσ προβολζασ είναι μια ςυςκευι προβολισ (προβολζασ βίντεο) 
κοντινισ απόςταςθσ με ενςωματωμζνθ ςυςκευι διάδραςθσ (δζκτθσ) που 
επικοινωνεί με τθν ειδικι γραφίδα (πομπόσ) μζςω οπτικϊν ι θχθτικϊν ςθμάτων 
ϊςτε να προβάλει ςε οποιαδιποτε λεία επιφάνεια πλθροφορίεσ ενόσ υπολογιςτι. Ο 
προβολζασ αυτόσ μπορεί ςυνεπϊσ να λειτουργιςει με ζναν ςυμβατικό πίνακα.  

Γηαδξαζηηθόο πίλαθαο 
Πξνβνιέαο 

Καιώδην VGA 

Υπνινγηζηήο 

Καιώδην USB 
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Εικόνα 3: Διαδραςτικόσ προβολζασ 

Το βαςικό χαρακτθριςτικό των διαδραςτικϊν προβολζων, εκτόσ τθσ δυνατότθτασ 
διάδραςθσ, είναι θ προβολι υπό γωνία και μικρι απόςταςθ από τθν επιφάνεια 
προβολισ. Συνεπϊσ, ο χριςτθσ του ςυςτιματοσ δεν παρεμβάλλεται ανάμεςα ςτο 
ςφςτθμα προβολισ και τθν επιφάνεια προβολισ ϊςτε να δθμιουργείται πρόβλθμα 
ςκίαςθσ. Το διαδραςτικό ςφςτθμα που δθμιουργείται ςτθν περίπτωςθ αυτι απαιτεί 
ςυμβατικό πίνακα ι άλλθ επιφάνεια προβολισ, υπολογιςτι και διαδραςτικό 
προβολζα με κατάλλθλθ γραφίδα.  

3. Φορθτό ςφςτθμα διάδραςθσ (δεν απαιτείται ειδικόσ πίνακασ διάδραςθσ) 

Το φορθτό ςφςτθμα διάδραςθσ, το οποίο αποτελείται από ζναν δζκτθ και ζναν 
πομπό, ενςωματϊνει τεχνολογία υπεριχων ι υπερφκρων ακτινϊν και μετατρζπει 
οποιοδιποτε ςυμβατικό πίνακα (αλλά και κάκε λεία επιφάνεια), ςε διαδραςτικό με 
τθν χριςθ κατάλλθλθσ θλεκτρονικισ γραφίδασ (εικόνα 4). Βαςικά πλεονεκτιματα 
του ςυςτιματοσ αυτοφ είναι θ φορθτότθτα και θ δυνατότθτα χριςθσ με 
ςυμβατικοφσ πίνακεσ ι λείεσ επιφάνειεσ.  

Για τθ δθμιουργία του διαδραςτικοφ ςυςτιματοσ απαιτείται, εκτόσ του δζκτθ και 
του πομποφ υπεριχων ι υπερφκρων (θλεκτρονικι γραφίδα), ζνασ ςυμβατικόσ 
πίνακασ ι μία επίπεδθ επιφάνεια, ζνασ υπολογιςτισ και ζνα προβολικό μθχάνθμα. 
Ο δζκτθσ του φορθτοφ ςυςτιματοσ διάδραςθσ τοποκετείται ςτθν άκρθ του πίνακα ι 
τθσ επιφάνειασ προβολισ (εικόνα 4), ςυνδζεται ςτον υπολογιςτι μζςω καλωδίου 
USB, γίνεται βακμονόμθςθ (calibration), δθλαδι κατάλλθλθ ρφκμιςθ των 
ςυντεταγμζνων του ςυςτιματοσ, με τθν χριςθ τθσ θλεκτρονικισ γραφίδασ και το 
ςφςτθμα είναι ζτοιμο για λειτουργία.   
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Εικόνα 4: φορθτό διαδραςτικό ςφςτθμα 

Φορθτό διαδραςτικό ςφςτθμα με πολφ χαμθλό κόςτοσ, το οποίο όμωσ δεν είναι 
πάντα αξιόπιςτο ωσ προσ τθν ακρίβεια των χειριςμϊν του, μπορεί να δθμιουργθκεί 
μζςω ςυςκευισ wii remote (εικόνα 5) και κατάλλθλθσ ςυςκευισ υπερφκρων 
ακτινϊν.  

 

Εικόνα 5: φορθτό διαδραςτικό ςφςτθμα χαμθλοφ κόςτουσ 

 

4. Διαδραςτικοί Πίνακεσ Οπίςκιασ προβολισ (δεν απαιτείται προβολικό 

μθχάνθμα) 

Γραφίδα 

Ρροβολζασ 

Συμβατικόσ 
πίνακασ 

Υπολογιςτισ 

Δζκτθσ 
υπεριχων 
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Ο διαδραςτικόσ πίνακασ οπίςκιασ προβολισ είναι μια διαδραςτικι οκόνθ αφισ 
τεχνολογίασ LCD ι DLP με υπζρυκρθ τεχνολογία αναγνϊριςθσ επαφισ. Ο χριςτθσ 
μπορεί να γράψει θ να αλλθλεπιδράςει με τθν επιφάνεια του πίνακα με το χζρι ι με 
ειδικό ςτυλό που τον ςυνοδεφει.  

Το κόςτοσ των πινάκων αυτϊν ςε ςχζςθ με τουσ άλλουσ τφπουσ διαδραςτικϊν 
πινάκων είναι ςιμερα αρκετά υψθλό. Τελευταία, τζτοιου τφπου ςυςκευζσ 
ενςωματϊνουν και κεντρικι μονάδα υπολογιςτι. Επί τθσ ουςίασ, οι ςφγχρονεσ 
οκόνεσ αφισ (touch screens), προςφζρουν τισ ίδιεσ λειτουργίεσ με τουσ 
διαδραςτικοφσ πίνακεσ οπίςκιασ προβολισ.  

 

Εικόνα 6: διαδραςτικόσ πίνακασ οπίςκιασ προβολισ 

 

Βαςικζσ χριςεισ διαδραςτικϊν πινάκων  

Στθν ενότθτα αυτι περιγράφονται επιγραμματικά οι βαςικζσ χριςεισ των 
διαδραςτικϊν πινάκων:  

 Ψθφιακι προςομοίωςθ του ςυμβατικοφ πίνακα με χριςθ κατάλλθλου 
λογιςμικοφ διαδραςτικϊν πινάκων  

 Επίδειξθ και χριςθ λογιςμικϊν: χειριςμόσ και αλλθλεπίδραςθ με 
οποιοδιποτε λογιςμικό του υπολογιςτι μζςω τθσ επιφάνειασ του 
διαδραςτικοφ πίνακα 

 Χριςθ διαδικτυακϊν (web-based) πόρων ςτθ διδαςκαλία: προβολι και 
αλλθλεπίδραςθ με διαδικτυακοφσ τόπουσ μζςω τθσ επιφάνειασ του 
διαδραςτικοφ πίνακα  
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 Ρροβολι και αλλθλεπίδραςθ με οποιοδιποτε περιεχόμενο του υπολογιςτι 
μζςω τθσ επιφάνειασ του διαδραςτικοφ πίνακα 

 Λιψθ ςθμειϊςεων με χριςθ του λογιςμικοφ του διαδραςτικοφ πίνακα και 
αποκικευςθ ςε αρχείο  

 Χριςθ βίντεο για τθν επεξιγθςθ εννοιϊν: προβολι και αλλθλεπίδραςθ με το 
ζνα DVD ι Video Clip 

 Διαχείριςθ επιςθμάνςεων και ςχολίων που γίνονται πάνω ςε αρχείο ι ςτθν 
επιφάνεια εργαςίασ του υπολογιςτι  

 Χειριςμόσ κειμζνων και χειρόγραφθ εξάςκθςθ ςτθν επιφάνεια του 
δραςτικοφ πίνακα είτε με ςυνικθ λογιςμικά είτε με ειδικό λογιςμικό του 
διαδραςτικοφ πίνακα 

 Μετατροπι κειμζνου από χειρόγραφο και ψθφιακό μζςω λογιςμικοφ 
αναγνϊριςθσ γραφισ  

 Δθμιουργία και χειριςμόσ ψθφιακϊν διαγραμμάτων 

 Διαχωριςμόσ οκόνθσ ςε δφο ι περιςςότερα τμιματα και ταυτόχρονθ 
προβολι πολλϊν κειμζνων, εικόνων, κλπ.  

 Απόκρυψθ μζρουσ ι ολόκλθρθσ ςελίδασ και ςταδιακισ επανεμφάνιςισ τθσ  

 Δθμιουργία και διεξαγωγι μακιματοσ χρθςιμοποιϊντασ το λογιςμικό του 
διαδραςτικοφ πίνακα 

 Ραρουςίαςθ ομαδικϊν εργαςιϊν ςτθν τάξθ 

 Αποκικευςθ ςθμειϊςεων για μελλοντικι χριςθ 

 Γριγορθ τροποποίθςθ/διαςκευι δεδομζνων ςτο πλαίςιο ομάδασ ι με όλθ 
τθν τάξθ  

 

Λογιςμικό και εργαλεία διαδραςτικϊν πινάκων 

Ο διαδραςτικόσ πίνακασ διακρίνεται από τον ςυμβατικό πίνακα κυρίωσ μζςω των 
δυνατοτιτων που του παρζχει το κατάλλθλο λογιςμικό που ςυνικωσ τον 
ςυνοδεφει. Είναι προφανζσ ότι χωρίσ το λογιςμικό αυτό, οι λειτουργίεσ του πίνακα 
ςε μεγάλο βακμό υποκακίςτανται από τισ ςυνικεισ λειτουργίεσ ενόσ προβολικοφ 
μθχανιματοσ. Το λογιςμικό, επί τθσ ουςίασ, αυξάνει τισ δυνατότθτεσ 
αλλθλεπίδραςθσ του χριςτθ με το υπολογιςτικό ςφςτθμα, αλλθλεπίδραςθ που 
λαμβάνει χϊρα πλζον ςτθν επιφάνεια του πίνακα, με χριςθ είτε αφισ είτε ειδικισ 
γραφίδασ που υποκακιςτά τισ κφριεσ ςυςκευζσ ειςόδου (ποντίκι και πλθκτρολόγιο).  
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Πλοι οι καταςκευαςτζσ διαδραςτικϊν πινάκων παρζχουν ζνα πακζτο λογιςμικοφ 
ςχεδιαςμζνο ειδικά για τον εκάςτοτε πίνακα (π.χ. smart notebook για τουσ πίνακεσ 
τθσ εταιρείασ smarboard), αν και τα περιςςότερα λογιςμικά λειτουργοφν και ςε 
πίνακεσ διαφορετικϊν καταςκευαςτϊν. Με αυτζσ τισ εφαρμογζσ παρζχεται μια 
μεγάλθ γκάμα εργαλείων και περιεχομζνου που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ 
μζροσ τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ ενιςχφοντασ τθ διαδραςτικότθτα. Τζτοια 
εργαλεία, κοινά ςτισ περιςςότερεσ πλατφόρμεσ, περιλαμβάνουν πζνεσ/ςτυλό, 
υπογράμμιςθ, ςχιματα, μετρθτζσ, εργαλεία αιχμαλϊτιςθσ οκονϊν (screen capture 
devices), κλπ..  

Ραράλλθλα με τα παραπάνω διακζςιμα υλικά, οι καταςκευαςτζσ διαδραςτικϊν 
πινάκων παρζχουν επίςθσ περιεχόμενο διδαςκαλίασ και ψθφιακό υλικό για τθν 
τάξθ. Αυτό, ςυνικωσ, αποτελείται από μια ςειρά φόντων όπωσ τετραγωνιςμζνο για 
χριςθ ςτα Μακθματικά, με πεντάγραμμο για χριςθ ςτο μάκθμα τθσ Μουςικισ κ.α. 
Μάλιςτα οι περιςςότεροι διαδραςτικοί πίνακεσ που κυκλοφοροφν ςτο εμπόριο 
επιτρζπουν ςτο χριςτθ να γράφει και να υποςθμειϊνει πάνω ςτθν επιφάνεια 
χριςθσ του υπολογιςτι (desktop). Αυτό επιτρζπει ςτον εκπαιδευτικό να 
χρθςιμοποιεί όλθ τθ ςειρά των εργαλείων διαδραςτικοφ πίνακα ςε ςυνδυαςμό με 
άλλα λογιςμικά. 

Το βαςικό λογιςμικό κάκε διαδραςτικοφ πίνακα προςφζρει, τουλάχιςτον, τα 
ακόλουκα εργαλεία:   

 Ρζνα (ςτυλό) / υπογράμμιςθ 

 ‘Σφρε και άφθςε’ (drag and drop) / Ταίριαςμα (Matching) 

 Εργαλεία κειμζνου 

 Σβιςιμο και εμφάνιςθ 

 Στρωματοποίθςθ (layering) 

 Ομαδοποίθςθ  

 Αναγνϊριςθ γραφισ (Text / handwriting recognition) 

 Μετρθτζσ / ρολόγια 

 Αιχμαλϊτιςθ οκόνθσ (Screen capture) / κάμερα 

 Σκίαςθ οκόνθσ / ςκοτάδι / curtain or revealer tool 

 Δθμιουργία κινοφμενθσ εικόνασ (Animation) 

 Εγγραφι κινιςεων οκόνθσ ι ςελίδασ / βίντεο κάμερα 

 Τεχνικζσ και εργαλεία γεμίςματοσ 

 Εργαλεία για διάφορα γνωςτικά αντικείμενα 
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 Stacking objects / αναδιπλαςιαςμόσ / κλωνοποίθςθ 

 Διαφάνεια 

 Δυνατότθτα για δφο τουλάχιςτον χριςτεσ ταυτόχρονα  

Ο Διαδραςτικόσ Πίνακασ ωσ διδακτικό εργαλείο  

Ρλεονεκτιματα και μειονεκτιματα τθσ διδακτικισ χριςθσ του διαδραςτικοφ πίνακα  

Θ ςυνικθσ χριςθ του διαδραςτικοφ πίνακα αφορά τθ ςυμβατικι διαδικαςία 
διδαςκαλίασ, αναπαραγάγει ςυνεπϊσ το δαςκαλοκεντρικό μοντζλο διδαςκαλίασ. 
Είναι μάλιςτα γεγονόσ, ότι οι περιςςότερεσ χριςεισ που καταγράφονται ςτθ 
βιβλιογραφία κακϊσ οι τρόποι με τουσ οποίουσ θ πλειονότθτα των εκπαιδευτικϊν 
τον χρθςιμοποιεί ι ςκζφτεται να τον χρθςιμοποιιςει ςχετίηεται με τθν αξιοποίθςι 
του ςε παραδοςιακζσ μορφζσ διδαςκαλίασ. Ρροφανϊσ, θ χριςθ αυτι ενζχει αρκετά 
πλεονεκτιματα ςε ςχζςθ με το ςυμβατικό πίνακα.  

Τα πλεονεκτιματα αυτά ζχουν επαρκϊσ μελετθκεί ςτθ βιβλιογραφία (Becta, 2003). 
Καταρχιν παρζχει τθ δυνατότθτα ενςωμάτωςθσ των ΤΡΕ ςτθ μετωπιαία διδαςκαλία 
με ποιο αποτελεςματικό, ςε ςχζςθ με το απλό προβολικό μθχάνθμα, τρόπο. 
Ενκαρρφνει επίςθσ τον αυκορμθτιςμό και τθν ευελιξία επιτρζποντασ ςτο δάςκαλο 
να χρθςιμοποιιςει μια μεγάλθ εμβζλεια από διαδικτυακοφσ πόρουσ. Στθ ςυνζχεια, 
παρζχει τθ δυνατότθτα ςτον εκπαιδευτικό να αποκθκεφει και να τυπϊνει οτιδιποτε 
υπάρχει ςτον πίνακα, ςυμπεριλαμβανομζνων και των ςθμειϊςεων κατά τθ διάρκεια 
του μακιματοσ, ευνοϊντασ τθν τροποποίθςθ/διαςκευι δεδομζνων και μειϊνοντασ 
τθν αλλθλεπικάλυψθ των προςπακειϊν. Τζλοσ, επιτρζπει ςτον εκπαιδευτικό να 
μοιράηεται και να επαναχρθςιμοποιεί υλικά μειϊνοντασ το φόρτο εργαςίασ. Σε 
τεχνικό επίπεδο παρζχει πολφ μεγαλφτερθ ευκολία ςτθ χριςθ για διδαςκαλία από 
το μεμονωμζνο υπολογιςτι ενϊ ςε επαγγελματικό επίπεδο εμπνζει τον 
εκπαιδευτικό να χρθςιμοποιιςει περιςςότερο τισ ΤΡΕ ςτθν παιδαγωγικι διαδικαςία 
ευνοϊντασ ςυγχρόνωσ τθν επαγγελματικι του ανάπτυξθ.  

Στθ βιβλιογραφία καταγράφεται επίςθσ θ ευελιξία και μεταβλθτότθτα τεχνικϊν που 
προςφζρει ςτον εκπαιδευτικό ο διαδραςτικόσ πίνακασ, θ δυνατότθτα παρουςίαςθσ 
με πολυμζςα, θ αποδοτικότθτα, θ υποςτιριξθ οργάνωςθσ και ανάπτυξθσ πόρων, θ 
μοντελοποίθςθ των δεξιοτιτων ςτισ ΤΡΕ κακϊσ και θ αλλθλεπίδραςθ και θ 
ςυμμετοχι ςτα μακιματα μεγαλφτερου μζρουσ τθσ τάξθσ. Οι διαδραςτικοί πίνακεσ 
αποτελοφν δυναμικά διδακτικά εργαλεία μιασ και ζχουν το δυναμικό να ενιςχφουν 
τθν επίδειξθ και τθ μοντελοποίθςθ, να βελτιϊνουν τθν ποιότθτα των 
αλλθλεπιδράςεων και τθν εκτίμθςθ/αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ προωκϊντασ 
αποτελεςματικοφσ προβλθματιςμοφσ. Υποςτθρίηουν επίςθσ τον εκπαιδευτικό να 
επαναπροςδιορίηει τθν ιςορροπία δθμιουργίασ πόρων και οργάνωςθσ τθσ 
διδαςκαλίασ και να αυξάνει το ρυκμό και το βάκοσ τθσ μάκθςθσ (Becta, 2004).      

Θ ζνταξθ του διαδραςτικοφ πίνακα ςτθν τάξθ ενζχει προφανϊσ ςυγκεκριμζνα 
μειονεκτιματα, όπωσ το ςθμαντικό κόςτοσ εξοπλιςμοφ, τθν ανάγκθ εκπαίδευςθσ 
των δαςκάλων και τθν τεχνικι υποςτιριξι τουσ για κάποιο τουλάχιςτον διάςτθμα 
κακϊσ και μια ςειρά από πρακτικά κζματα (π.χ. αντανάκλαςθ του ιλιου και 
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δυςκολία μακθτϊν να παρακολουκιςουν, κζςθ του δαςκάλου πάντα ςτο πλάι 
αλλιϊσ δθμιουργείται ςκιά ςτθν οκόνθ, κζματα αςφάλειασ με το πλικοσ των 
καλωδίων που δθμιουργείται, φψοσ πίνακα αν τοποκετθκεί μόνιμα και δεν υπάρχει 
βάςθ αυξομείωςθσ, δυςκολία ςτθ βακμονόμθςθ (calibration), κλπ.).  

Το κφριο όμωσ μειονζκτθμα του διαδραςτικοφ πίνακα εδράηεται ςτθν ενδεχόμενθ 
χριςθ του ωσ κλαςικοφ εποπτικοφ μζςου, ωσ εργαλείου δθλαδι που αναπαραγάγει 
τον ςυμβατικό τρόπο διδαςκαλίασ. Στθ ςυνζχεια, κα αναφερκοφν διάφορεσ τεχνικζσ 
που ενδζχεται να διαφοροποιιςουν τισ χριςεισ του διαδραςτικοφ πίνακα προσ τθν 
κατεφκυνςθ τθσ ενίςχυςθσ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ, τθσ οργάνωςθσ τθσ 
λειτουργίασ τθσ τάξθσ, τθσ κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ, τθσ επικοινωνίασ και τθσ 
ςυνεργαςίασ. 

Τεχνικζσ για αλλθλεπιδραςτικι διδαςκαλία με το διαδραςτικό πίνακα 

Σε ζκκεςθ του βρετανικοφ οργανιςμοφ για τισ τεχνολογίεσ ςτθν εκπαίδευςθ (Becta, 
2003) αναφζρονται μια ςειρά από τεχνικζσ, οι οποίεσ δφναται να διαφοροποιιςουν 
τθν χριςθ του διαδραςτικοφ πίνακα ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ και να 
επιτρζψουν ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να λειτουργιςουν με μεγαλφτερθ 
αλλθλεπίδραςθ ςτθ διδακτικι τουσ πράξθ.  

1) Ανάπτυξθ τθσ λεκτικισ επικοινωνίασ / ςυηιτθςθσ ςτθν τάξθ 

Ο Διαδραςτικόσ πίνακασ είναι ιδανικόσ για τθ ςυγκζντρωςθ και οργάνωςθ τθσ 
ςυηιτθςθσ μζςα ςτθν τάξθ. Ραρζχει ευκαιρίεσ για τθν ανάδυςθ ερωτιςεων και 
κινθτοποιεί τθν ανακάλυψθ. Ροικίλεσ τεχνικζσ δφναται να χρθςιμοποιθκοφν όπωσ: 

 Χριςθ εικόνασ ι βίντεο για αφόρμθςθ και ζναρξθ ςυηιτθςθσ 

 Χριςθ γραπτϊν υπαγορεφςεων/παρωκιςεων 

 Καταιγιςμόσ ιδεϊν (πικανϊσ με χριςθ λογιςμικοφ εννοιολογικισ 
χαρτογράφθςθσ) 

 Ταξινόμθςθ 

 Δραςτθριότθτεσ δθμιουργίασ και χειριςμοφ κειμζνου 

 Υποςτιριξθ κατάλλθλων ερωτιςεων με πολυμεςικό υλικό  

 Διάχυςθ τθσ εμπειρίασ  

2) Μοντελοποίθςθ, επίδειξθ και ςχολιαςμόσ / υπομνθματιςμόσ  

 Άμεςοσ χειριςμόσ αντικειμζνων και ιδιοτιτων τουσ (drag and drop activities) 

 Επιςθμείωςθ και υπομνθματιςμόσ ςε κάκε τφπο αρχείου (κείμενα, εικόνεσ, 
κλπ.) 

 Από κοινοφ ανάγνωςθ  
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 Συνεργατικι γραφι  

 Συνεργατικι επίλυςθ προβλιματοσ  

 Ομότιμθ διδαςκαλία (διδαςκαλία από μακθτζσ ςε όλθ τθν τάξθ ι ςε ομάδεσ 
μακθτϊν) 

Διαχείριςθ τάξθσ με τον διαδραςτικό πίνακα  

Θ διαχείριςθ τθσ τάξθσ μπορεί να οργανωκεί με τθν κατάλλθλθ χριςθ του 
διαδραςτικοφ πίνακα. Είναι προφανζσ ότι ο διαδραςτικόσ πίνακασ μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί ςε δραςτθριότθτεσ που αφοροφν όλθ τθν τάξθ ενϊ μπορεί επίςθσ 
να αποτελζςει ςθμείο εργαςίασ ανάμεςα ςε ομάδεσ μακθτϊν όπου ο εκπαιδευτικόσ 
ζχει κυρίωσ διευκολυντικό ι υποςτθρικτικό ρόλο. Οι εκπαιδευτικοί τείνουν να 
μοιράηουν τθ διδαςκαλία τουσ ςε τζςςερισ φάςεισ: 

1θ φάςθ: κατευκφνεται από το δάςκαλο και περιλαμβάνει μια επιςκόπθςθ οικείων 
δραςτθριοτιτων με όλθ τθν τάξθ μπροςτά ςτο διαδραςτικό πίνακα. Ρροςδοκϊμενα 
αποτελζςματα τθσ φάςθσ: ςυμμετοχι όλθσ τθσ τάξθσ και επιτυχι αποτελζςματα, 

2θ φάςθ: ςυνεχίηεται θ παραπάνω διαδικαςία με τθν ίδια διάταξθ μακθτϊν. 
Επιχειρείται θ δθμιουργία ςφνδεςθσ με προθγοφμενα και/ι υποςτιριξθ 
(scaffolding) του εκάςτοτε κζματοσ με προβολι βίντεο, animation ι με 
ςυμπλιρωςθ, φυςικι αλλθλεπίδραςθ παιδιϊν με πίνακα/δεδομζνα, προφορικι 
απάντθςθ ςε ερωτιςεισ με ι χωρίσ κατάδειξθ, 

3θ φάςθ: ομαδικι εργαςία – ατομικά ι ςυνεργατικά εξετάηοντασ ςε βάκοσ τα υπό 
μελζτθ κζματα ςυνικωσ χωρίσ το διαδραςτικό πίνακα. Μποροφν επίςθσ να γίνουν 
δραςτθριότθτεσ με φφλλα εργαςίασ ι με φυςικά αντικείμενα,  

4θ φάςθ: ανακεϊρθςθ των ςθμαντικϊν ςθμείων του μακιματοσ, αναςκόπθςθ των 
δυςκολιϊν των μακθτϊν με τθ χριςθ του διαδραςτικοφ πίνακα. Το ςθμαντικό 
ςτοιχείο αυτισ τθσ φάςθσ είναι ο αναςτοχαςμόσ των μακθτϊν μζςω 
δραςτθριότθτασ αναπλαιςίωςθσ.  

Ο Διαδραςτικόσ Πίνακασ ωσ μακθςιακό - γνωςτικό εργαλείο  

Είναι γεγονόσ ότι ο διαδραςτικόσ πίνακασ ωσ εργαλείο δεν μπορεί να ειδωκεί εκτόσ 
του πλαιςίου χριςθσ του (Κουτςογιάννθσ κ.α., 2010). Εξάλλου, οι τεχνολογικζσ 
κυρίωσ δυνατότθτεσ που προςφζρει ςε ςχζςθ με τον παραδοςιακό πίνακα δεν 
αποτελοφν παρά το ςθμείο εκκίνθςθσ μιασ μακθςιακισ διαδικαςίασ γφρω από τον 
οποίο μπορεί να οργανωκεί θ δουλειά των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν, κατά 
τθν οποία κφριο ρόλο διαδραματίηουν τα χρθςιμοποιοφμενα λογιςμικά και τα 
εκπαιδευτικά ςενάρια που πρζπει να εκπονιςουν εκπαιδευτικοί και μακθτζσ. Στο 
πλαίςιο αυτό, οι διαδραςτικοί πίνακεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ εργαλεία 
ενίςχυςθσ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ, τθσ κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ, τθσ 
επικοινωνίασ και τθσ ςυνεργαςίασ. 
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Από τθν υπάρχουςα ζρευνα φαίνεται ότι θ χριςθ των διαδραςτικϊν πινάκων ζχει 
μια ςειρά από πλεονεκτιματα που αφοροφν άμεςα τουσ μακθτζσ (Becta, 2003):  

 Αφξθςθ του κινιτρου για ςυμμετοχι ςτθ μακθςιακι διαδικαςία και τθσ 
ικανοποίθςθσ των μακθτϊν  

 Κίνθτρο και επιρροι για δθμιουργία πιο ενδιαφζρουςασ και ευχάριςτθσ 
μακθςιακισ ατμόςφαιρασ 

 Κετικι επίδραςθ ςε επίπεδο προςοχισ και ςυμπεριφοράσ 

 Ενίςχυςθ του πολυαιςκθτθριακοφ χειριςμοφ δεδομζνου ότι θ παρουςίαςθ 
με πολυμζςα διεγείρει τθν οπτικι αντίλθψθ και ενιςχφει τθν ανάκλθςθ 
πλθροφοριϊν ςτουσ μακθτζσ 

 Ρροςφορά περιςςότερων ευκαιριϊν για ςυμμετοχι και ςυνεργαςία, και 
υποςτιριξθ των προςωπικϊν και κοινωνικϊν δεξιοτιτων των μακθτϊν 

 Μείωςθ τθσ ανάγκθσ για ςθμειϊςεισ κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ λόγω 
τθσ δυνατότθτασ αποκικευςθσ και εκτφπωςθσ κατευκείαν των δεδομζνων 
τθσ οκόνθσ 

 Ραροχι τθσ δυνατότθτασ ςτουσ μακθτζσ να ανταπεξζλκουν ςε πιο 
πολφπλοκεσ ζννοιεσ ωσ αποτζλεςμα τθσ δυνατότθτασ ςαφζςτερθσ και 
δυναμικότερθσ παρουςίαςθσ  

 Διευκόλυνςθ των διαφορετικϊν μακθςιακϊν προφίλ των μακθτϊν κακϊσ ο 
εκπαιδευτικόσ μπορεί με τθ χριςθ μιασ ποικιλίασ πόρων να καλφψει 
ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ παιδιϊν  

 Ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ των μακθτϊν ςτθ δθμιουργία περιςςότερο 
ελκυςτικϊν παρουςιάςεων προσ τουσ ςυμμακθτζσ τουσ αυξάνοντασ 
ςυγχρόνωσ το αίςκθμα τθσ αυτοπεποίκθςθσ  

 Αφξθςθ τθσ δυνατότθτασ πρόςβαςθσ ςε μικρότερεσ θλικίεσ και ςε μακθτζσ 
με ειδικζσ ανάγκεσ λόγω τθσ ζλλειψθσ χειριςμοφ πλθκτρολογίου.  

 

2.9. Προτεινόμενεσ Δραςτθριότθτεσ 

Δραςτθριότθτα 1
θ
 

 

Αναπτφξτε μία εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα μιασ διδακτικισ ϊρασ που 
να αφορά τθ χριςθ τθσ επεξεργαςίασ κειμζνου ςτθ διδαςκαλία τθσ 
γλϊςςασ (πρϊτθ ανάγνωςθ και γραφι) 

Δραςτθριότθτα 2
θ
 

 

Αναπτφξτε μία εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα που να αφορά τθ χριςθ 
του λογιςτικοφ φφλλου ςτθ διδαςκαλία των μακθματικϊν (δθμιουργία 
γραφικϊν παραςτάςεων) 
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Δραςτθριότθτα 3
θ
 

 

Αναπτφξτε μία εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα που να αφορά τθ χριςθ 
ενόσ λογιςμικοφ ηωγραφικισ ι επεξεργαςίασ εικόνασ ςτο πλαίςιο τθσ 
ανάπτυξθσ τθσ δθμιουργικότθτασ των παιδιϊν και τθσ αιςκθτικισ 
ζκφραςθσ.  

Δραςτθριότθτα 4
θ
 

 

Αναπτφξτε μία εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα που να αφορά τθ χριςθ 
ενόσ λογιςμικοφ παρουςίαςθσ ςτο πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 
οπτικοφ γραμματιςμοφ.  

Δραςτθριότθτα 5
θ
 

 

Σχεδιάςτε ζνα ιςτολόγιο με τθ χριςθ κατάλλθλου εργαλείου 
δθμιουργίασ ιςτολογίων (π.χ. www.wordpress.com), αναρτιςτε 
ςυγκεκριμζνα ςχόλια και ςχολιάςτε ιςτολόγια άλλων ςυναδζλφων ςασ.  

Δραςτθριότθτα 6
θ
 

 

Αναπτφξτε μία εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα που να αφορά τθ χριςθ 
μιασ μθχανισ αναηιτθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 
επίλυςθσ πλθροφοριακϊν προβλθμάτων.  

 

2.10. Ερωτιςεισ 

 

ΕΡΩΣΘΘ 1  

Επιλζξτε τθ μοναδικι ςωςτι απάντθςθ 
Α) Τα λογιςμικά γενικισ χριςθσ (όπωσ είναι τα βαςικά εργαλεία 
πλθροφορικισ, δθλαδι οι επεξεργαςτζσ κειμζνου, τα λογιςτικά φφλλα 
και το Διαδίκτυο) χρθςιμοποιοφνται για τθ διδαςκαλία των επιμζρουσ 
γνωςτικϊν αντικειμζνων (π.χ. γλϊςςα, μακθματικά, κλπ.) 
Β) Τα λογιςμικά γενικισ χριςθσ (όπωσ είναι τα βαςικά εργαλεία 
πλθροφορικισ, δθλαδι οι επεξεργαςτζσ κειμζνου, τα λογιςτικά φφλλα 
και το Διαδίκτυο) χρθςιμοποιοφνται για τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων 
υψθλοφ επιπζδου (π.χ. ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ, ικανότθτα επίλυςθσ 
προβλθμάτων, κλπ.) 
Γ) όλα τα παραπάνω.  

 

ΕΡΩΣΘΘ 2  

Επιλζξτε τθ μοναδικι λάκοσ απάντθςθ 
Α) Θ επεξεργαςία κειμζνου χρθςιμοποιείται για τθν επεξεργαςία, 
αναπαράςταςθ και επικοινωνία πλθροφοριϊν γραπτοφ και 
προφορικοφ λόγου. 
Β) Θ επεξεργαςία κειμζνου παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθν οργάνωςθ των 
ιδεϊν και των επιχειρθμάτων.  
Γ) Θ επεξεργαςία κειμζνου ςυνιςτά μία νζα μζκοδο γραφισ, ποιοτικά 
διαφορετικι από τθ γραφι μου γίνεται με μολφβι και χαρτί.  
Δ) Θ επεξεργαςία κειμζνου χρθςιμοποιείται ςε όλα τα γνωςτικά 
αντικείμενα ωσ γνωςτικό εργαλείο. 

ΕΡΩΣΘΘ 3  

Επιλζξτε τθ μοναδικι ςωςτι απάντθςθ 
Α) Θ επεξεργαςία κειμζνου μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν 
ανάπτυξθ βαςικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων ανάγνωςθσ και γραφισ. 
Β) Θ επεξεργαςία κειμζνου μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθ 
δθμιουργία πολυτροπικϊν εγγράφων (κείμενα, εικόνεσ, ιχοι, βίντεο).  
Γ) Πλα τα παραπάνω. 
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ΕΡΩΣΘΘ 4  

Επιλζξτε τθ μοναδικι ςωςτι απάντθςθ 
Α) Το λογιςμικό παρουςίαςθσ χρθςιμοποιείται για τθν επεξεργαςία, 
αναπαράςταςθ και επικοινωνία πολυτροπικϊν πλθροφοριϊν (κείμενο, 
εικόνα, ιχοσ, βίντεο). 
Β) Το λογιςμικό παρουςίαςθσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από τον 
εκπαιδευτικό ωσ εποπτικό μζςο.  
Γ) Το λογιςμικό παρουςίαςθσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από τουσ 
μακθτζσ για τθν οργάνωςθ πλθροφοριϊν και τθν οικοδόμθςθ 
γνϊςεων.  
Δ) Τα δφο πρϊτα. 
Ε) τα τρία πρϊτα   
 

ΕΡΩΣΘΘ 5  

Επιλζξτε τθ μοναδικι ςωςτι απάντθςθ 
Α) Το λογιςμικό παρουςίαςθσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από το 
δάςκαλο ι και τουσ μακθτζσ για τθ δθμιουργία πολυτροπικϊν 
εγγράφων (κείμενα, εικόνεσ, ιχοι, βίντεο) και παρουςιάςεων με μορφι 
πολυμζςου ι υπερμζςου.  
Α) Το λογιςμικό παρουςίαςθσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από τουσ 
μακθτζσ ωσ γνωςτικό εργαλείο για τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων 
διαχείριςθσ ζργου, οργάνωςθσ, ςχεδιαςμοφ και παρουςίαςθσ. 
Γ) Πλα τα παραπάνω.   
 

ΕΡΩΣΘΘ 6  

Επιλζξτε τθ μοναδικι ςωςτι απάντθςθ 
Α) Το λογιςτικό φφλλο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν επεξεργαςία, 
αναπαράςταςθ και επικοινωνία αρικμθτικϊν (ι γενικότερα ποςοτικϊν) 
δεδομζνων. Μπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιθκεί από τον εκπαιδευτικό ι 
τουσ μακθτζσ για τθ μοντελοποίθςθ δεδομζνων. 
Β) Το λογιςτικό φφλλο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν ανάπτυξθ 
δεξιοτιτων επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ  
Γ) Πλα τα παραπάνω.   
 

ΕΡΩΣΘΘ 7 

Επιλζξτε τθ μοναδικι ςωςτι απάντθςθ 
Α) Το λογιςτικό φφλλο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν ποςοτικι 
μοντελοποίθςθ.  
Α) Το λογιςτικό φφλλο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθ λιψθ 
αποφάςεων. 
Γ) Το λογιςτικό φφλλο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από τουσ μακθτζσ ωσ 
γνωςτικό εργαλείο για τθν αναπαράςταςθ, διερεφνθςθ και ανάλυςθ 
ποςοτικϊν δεδομζνων.    
Δ) Πλα τα παραπάνω.   
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Ενότθτα 3  

 
Χριςθ Εκπαιδευτικοφ 
Λογιςμικοφ  

  

3.1. Ειςαγωγι 

Στθν ενότθτα αυτι εντάςςεται θ εκμάκθςθ τθσ χριςθσ 
αντιπροςωπευτικϊν δειγμάτων από τισ μεγάλεσ κατθγορίεσ 
εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ που αφοροφν τον κλάδο ΡΕ60 και τισ 
επιμζρουσ υποκατθγορίεσ τουσ. Ραράλλθλα, γίνεται προςπάκεια 
ϊςτε τα λογιςμικά που μελετοφνται να καλφπτουν όλα τα βαςικά 
γνωςτικά αντικείμενα τθσ προςχολικισ και τθσ πρϊτθσ ςχολικισ 
θλικίασ. Ειδικότερα, εξετάηονται  

Α) λογιςμικά κλειςτοφ τφπου, όπωσ τα ςυςτιματα εξάςκθςθσ 
και πρακτικισ (π.χ. Μακθματικά Α’ & Β’ Δθμοτικοφ, Ραιδαγωγικό 
Λνςτιτοφτο), τα ςυςτιματα κακοδθγοφμενθσ διδαςκαλίασ 
(Γλϊςςα Α’ & Β’ Δθμοτικοφ, Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο) και οι 
πολυμεςικζσ κεματικζσ εγκυκλοπαίδειεσ για δθμοτικό (π.χ. 
Ανακαλφπτω τισ Μθχανζσ), τα ςυςτιματα κακοδθγοφμενθσ 
διδαςκαλίασ για προςχολικι και πρϊτθ ςχολικι θλικία (π.χ. 
Ανακαλφπτω τθ Φφςθ) και κάποια εκπαιδευτικά παιχνίδια με 
μορφι πολυμζςων. 

Β) περιβάλλοντα ανοικτοφ τφπου, όπωσ τα περιβάλλοντα 
διερεφνθςθσ και ανακάλυψθσ για επιμζρουσ γνωςτικά 
αντικείμενα, όπωσ τθ μελζτθ περιβάλλοντοσ (π.χ. GCompris), θ 
ανάπτυξθ ζκφραςθσ και δθμιουργικότθτασ (π.χ. TuxPaint), τα 
περιβάλλοντα διερεφνθςθσ και ανακάλυψθσ για πολλά 
αντικείμενα και διακεματικζσ χριςεισ, τα περιβάλλοντα 
ςυγγραφισ αςκιςεων (Hot Potatoes), υπερμεςικϊν εφαρμογϊν 
(Wikipedia) και προγραμματιςμοφ (Pro-Βot και Scratch), τα 
ςυςτιματα ζκφραςθσ και ανάπτυξθσ τθσ δθμιουργικότθτασ για 
μικρζσ θλικίεσ (π.χ. Revelation Natural Art), τα ςυςτιματα 
εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ (π.χ. Kidsparion ι CMapTools) και 
τα περιβάλλοντα οπτικοποίθςθσ (π.χ. GoogleEarth) και 
προςομοίωςθσ (π.χ. GCompris) ενϊ για λόγουσ πλθρότθτασ 
αναφζρονται και τα λογιςμικά μοντελοποίθςθσ (π.χ. Δθμιουργόσ 
Μοντζλων) που αφοροφν παιδιά μεγαλφτερων κυρίωσ θλικιϊν.  

Επίςθσ, ςτθν ενότθτα αυτι εντάςςονται οι ςχετικζσ αρχζσ 
παιδαγωγικισ αξιολόγθςθσ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ και οι 
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βαςικζσ αρχζσ ςχεδίαςθσ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων 
ανάλογα με τθν εκάςτοτε κατθγορία εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ. 
Τα ηθτιματα αυτά εξετάηονται ςε μεγαλφτερο βάκοσ ςτθν 
επόμενθ ενότθτα.  

Θ γνωριμία και θ εξοικείωςθ με το υπάρχον εκπαιδευτικό 
λογιςμικό του κλάδου ΡΕ60 περιλαμβάνει ζνα ςφντομο ιςτορικό 
του, τα χαρακτθριςτικά και τισ δυνατότθτζσ του, τον τρόπο 
εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ του, ενδεχόμενα κζματα που 
ςχετίηονται με τισ νζεσ δυνατότθτεσ που προςφζρει ςε ςχζςθ με 
τα ςυμβατικά μζςα, υλικό (άρκρα, βιβλία, ιςτοςελίδεσ) ςχετικά 
με αυτό και τα αντίςτοιχα λογιςμικά τθσ κατθγορίασ του.  

Στο πλαίςιο τθσ ενότθτασ αυτισ κρίνεται απαραίτθτθ θ 
υποχρεωτικι εγκατάςταςθ και λειτουργία του λογιςμικοφ ςτο 
εργαςτιριο από μικρζσ ομάδεσ (δυάδεσ κατά προτίμθςθ) 
εκπαιδευτικϊν, και ςτθ ςυνζχεια ςε ολομζλεια ςυηιτθςθ που 
αφορά τθν τεχνικι και τθν παιδαγωγικι (με βάςθ τθν 
προβλθματικι που αναπτφχκθκε προθγοφμενα: ςε ποια / ποιεσ 
κατθγορίεσ λογιςμικοφ ανικει – τι τφπου μακθςιακζσ 
δραςτθριότθτεσ ευνοεί) του αξιολόγθςθ. Θ διδακτικι του 
αξιολόγθςθ γίνεται ςτθν επόμενθ φάςθ και ςχετίηεται με τθ 
χριςθ των ςεναρίων που εμπεριζχει ι επιτρζπει να 
αναπτυχκοφν. 

Ενδεικτικι διάρκεια: 15 διδακτικζσ ϊρεσ 

 

Διδακτικοί 
Στόχοι 

Οι εκπαιδευτικοί πρζπει:  

 να είναι άρτια καταρτιςμζνοι ςτθ χριςθ και τισ μεκόδουσ 
αξιοποίθςθσ λογιςμικϊν τθσ δικισ τουσ ειδίκευςθσ και να 
μποροφν να κατανοιςουν που εμπίπτει το όποιο ςυγκεκριμζνο 
λογιςμικό ςε ςχζςθ με τισ κατθγορίεσ εκπαιδευτικοφ 
λογιςμικοφ και τθν χριςθ του ςτθν τάξθ.  

 να είναι ενθμερωμζνοι για όλα τα εγκεκριμζνα από το 
Υπουργείο Ραιδείασ εκπαιδευτικά λογιςμικά. 

 να γνωρίηουν αντιπροςωπευτικά είδθ από τισ βαςικζσ 
κατθγορίεσ εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν που αφοροφν τθν 
ειδικότθτά τουσ (κλειςτοφ και ανοικτοφ τφπου, πολυμζςα, 
εγκυκλοπαίδειεσ, προςομοιϊςεισ, κλπ.). 

 να γνωρίηουν αντιπροςωπευτικά εκπαιδευτικά λογιςμικά για 
τα επιμζρουσ γνωςτικά αντικείμενα τθσ ειδικότθτάσ τουσ 
(γλϊςςα, μακθματικά, μελζτθ περιβάλλοντοσ, ανάπτυξθ 
δθμιουργικότθτασ, πλθροφορικι). 

 να είναι ςε κζςθ να αξιολογοφν τθν ποιότθτα των 
εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν τθσ ειδικότθτάσ τουσ, τθν 
καταλλθλότθτά τουσ κακϊσ και τα ενδεχόμενα μακθςιακά 
οφζλθ, ζτςι ϊςτε να μποροφν να επιλζγουν λογιςμικά που κα 
τουσ χρθςιμεφςουν ςτθν κακθμερινι εκπαιδευτικι πρακτικι. 
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Κατάλογοσ προτεινόμενων λογιςμικϊν (ανά γνωςτικό αντικείμενο) 

 Γνωςτικά Αντικείμενα
14

 

Λογιςμικά 
Γλϊςςα Μακθματικά 

Μελζτθ 
Περιβάλλοντοσ 

Πλθροφορικι 
Δθμιουργία & 

Ζκφραςθ 

Μακθματικά Α’ & Β’ 
Δθμοτικοφ (ΡΛ)   Χ       

Revelation Natural Art  Χ       Χ 

GCompris  Χ  Χ  Χ     

TuxPaint     Χ    Χ 

Kidspiration ι CmapTools  Χ   Χ Χ   

Google Earth & Maps      Χ    

Μικροί Καλλιτζχνεσ ςε 
δράςθ Α’       Χ  

Ανακαλφπτω τθ Φφςθ   Χ   

Bee-Bot ι Pro-Βot ι 
LegoWedo

15
    Χ Χ  Χ   

 

Κατάλογοσ προτεινόμενων λογιςμικϊν (ανά κατθγορία λογιςμικοφ) 

 Κατθγορίεσ Λογιςμικοφ 

Λογιςμικά 
Κλειςτοφ 

τφπου 
Εννοιολογικι  

Χαρτογράφθςθ Οπτικοποίθςθ Προςομοίωςθ 
Δθμιουργία & 

Ζκφραςθ 
Προγραμματιςμόσ 

Μακθματικά Α’ & 
Β’ Δθμοτικοφ (ΡΛ)  Χ        

 

Revelation Natural 
Art           Χ 

 

GCompris  Χ     Χ Χ     

TuxPaint          Χ  

Kidspiration ι 
CmapTools    Χ      

 

Google Earth & 
Maps     Χ     

 

Μικροί Καλλιτζχνεσ 
ςε δράςθ Α’ X       Χ 

 

Bee-Bot ι Pro-Βot ι 
LegoWedo

16
       Χ  

 
Χ 

Ανακαλφπτω τισ 
μθχανζσ   Χ Χ  

 

 

                                           

14
 Θ αναφορά ςτα γνωςτικά αντικείμενα που μπορεί να καλφψει κάκε λογιςμικό είναι ενδεικτικι 

δεδομζνου ότι ςυχνά πρόκειται για ανοικτά υπολογιςτικά περιβάλλοντα με πολλαπλζσ και 

διαφοροποιθμζνεσ χριςεισ.  
15

 Ππου είναι διακζςιμα  
16

 Ππου είναι διακζςιμα  
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υμπλθρωματικόσ κατάλογοσ λογιςμικϊν (για επίδειξθ ςτο ΚΕ) 

 
Γνωςτικά Αντικείμενα

17
 

 

Λογιςμικά 
Γλϊςςα Μακθματικά 

Μελζτθ 
Περιβάλλοντοσ 

Πλθροφορικι 
Δθμιουργία & 

Ζκφραςθ 

Θλεκτρονικι Αξιολόγθςθ 
(Hot Potatoes) Χ X X X   

Κλειςτοφ Τφπου Γλϊςςα 
(Α' & Β' Δθμοτικοφ - ΡΛ) X         

Κλειςτοφ Τφπου 
Μακθματικά (Α' & Β' 

Δθμοτικοφ - ΡΛ)    Χ      

Κλειςτοφ Τφπου 
(Ανακαλφπτω τθ Φφςθ)     Χ     

Τα κουρδιςτά φροφτα   Χ     X  

Μακαίνω τθ Γλϊςςα μου  Χ Χ Χ Χ  Χ  

Εξερευνθτισ 
Υπολογιςτι/Θλεκτρονικόσ 

Ταχυδρόμοσ Χ X Χ Χ Χ 

Ρρογραμματιςμόσ 
(Scratch)      X X 

 

3.2. Λογιςμικά κλειςτοφ τφπου: υςτιματα κακοδιγθςθσ, ςυςτιματα 
εξάςκθςθσ και πρακτικισ, πολυμεςικζσ εγκυκλοπαίδειεσ (3 ϊρεσ) 

 

τόχοσ τθσ ενότθτασ 

Οι εκπαιδευτικοί πρζπει να γνωρίηουν τα διδακτικά χαρακτθριςτικά, το 
παιδαγωγικό πλαίςιο και να χρθςιμοποιοφν λογιςμικά κλειςτοφ τφπου όπωσ 
λογιςμικά κακοδιγθςθσ, εξάςκθςθσ και πρακτικισ και κεματικζσ πολυμεςικζσ 
εγκυκλοπαίδειεσ ωσ εποπτικά μζςα και ωσ διδακτικά εργαλεία. Ρρζπει επίςθσ να 
μποροφν να οργανϊνουν εκπαιδευτικά ςενάρια ςε επιμζρουσ γνωςτικά αντικείμενα 
με τθ χριςθ των λογιςμικϊν αυτϊν.   

 

Λογιςμικά Ενότθτασ (ενδεικτικά αφιερϊνονται 3 ϊρεσ για γνωριμία με τα 
λογιςμικά) 

Στθν ενότθτα αυτι προτείνονται λογιςμικά για τθ Γλϊςςα, για τα Μακθματικά, για 
τθ Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ και τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ. Ριο αναλυτικά, προτείνονται 
τα ακόλουκα εγκεκριμζνα από το ΥΡΕΡΚ λογιςμικά:  

                                           

17
 Θ αναφορά ςτα γνωςτικά αντικείμενα που μπορεί να καλφψει κάκε λογιςμικό είναι ενδεικτικι.  
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1. Εκπαιδευτικό Λογιςμικό (CD-ROM) Γλϊςςα Α' & Β' Δθμοτικοφ (Ραιδαγωγικό 

Λνςτιτοφτο) ι εναλλακτικά Λογομάκεια  

2. Εκπαιδευτικό Λογιςμικό (CD-ROM) Μακθματικά Α' & Β' Δθμοτικοφ 

(Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο)  

3. Ανακαλφπτω τθ Φφςθ 

4. Μικροί Καλλιτζχνεσ ςε δράςθ Α’ 

5. GCompris (με δραςτθριότθτεσ κλειςτοφ τφπου) 

 

υςτιματα κακοδθγοφμενθσ διδαςκαλίασ και κεματικζσ εγκυκλοπαίδειεσ για 
δθμοτικό  

Τα λογιςμικά αυτισ τθσ κατθγορίασ λειτουργοφν ςε μεγάλο βακμό ωσ 
υποςτθρικτικό υλικό ςτο υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα, μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν εφκολα και αυτόνομα από τουσ μακθτζσ και απαιτοφν ελάχιςτο 
χρόνο εκμάκθςθσ. Καλφπτουν μεγάλο εφροσ του αναλυτικοφ προγράμματοσ ενϊ 
υποςτθρίηουν κυρίωσ δραςτθριότθτεσ εξάςκθςθσ και πρακτικισ γνϊςεων και 
δεξιοτιτων που ζχουν αποκτθκεί ι οικοδομθκεί εκτόσ υπολογιςτικοφ 
περιβάλλοντοσ. Οι διδακτικοί ςτόχοι που υποςτθρίηουν είναι κατά κανόνα χαμθλοφ 
επιπζδου.    

υςτιματα κακοδθγοφμενθσ διδαςκαλίασ για προςχολικι και πρϊτθ ςχολικι 
θλικία  

Ππωσ και ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα, τα λογιςμικά αυτισ τθσ κατθγορίασ 
λειτουργοφν ωσ υποςτθρικτικό υλικό ςτο υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα, μποροφν 
να χρθςιμοποιθκοφν εφκολα και αυτόνομα από τουσ μακθτζσ και απαιτοφν 
ελάχιςτο χρόνο εκμάκθςθσ ακόμα και από τα παιδιά προςχολικισ εκπαίδευςθσ και 
δεν επιβαρφνουν τον εκπαιδευτικό για τθ δθμιουργία νζων δραςτθριοτιτων. 
Ρεριζχουν ςχεδόν αποκλειςτικά ζτοιμεσ δραςτθριότθτεσ, καλφπτουν μεγάλο εφροσ 
του αναλυτικοφ προγράμματοσ και υποςτθρίηουν κυρίωσ δραςτθριότθτεσ 
εξάςκθςθσ και πρακτικισ γνϊςεων και δεξιοτιτων που ζχουν αποκτθκεί ι 
οικοδομθκεί εκτόσ υπολογιςτικοφ περιβάλλοντοσ. Οι διδακτικοί ςτόχοι που 
υποςτθρίηουν είναι κατά κανόνα χαμθλοφ επιπζδου. Ρρζπει όμωσ να ςθμειωκεί, ότι 
ειδικά για τισ μικρζσ θλικίεσ, τζτοιου τφπου ςυςτιματα είναι ζνασ πολφ πρόςφοροσ 
τρόποσ να εξοικειωκοφν οι μικροί μακθτζσ με τθ χριςθ των υπολογιςτϊν και να 
ειςαχκοφν εφκολα ςτον ψθφιακό γραμματιςμό. 

 

Αναλυτικι περιγραφι τθσ ενότθτασ  

Τα ςυςτιματα κακοδιγθςθσ και διδαςκαλίασ με τθ βοικεια υπολογιςτι (ςτα 
αγγλικά Computer Assisted Instruction - CAI) είναι εκπαιδευτικά λογιςμικά τα οποία 
αναλαμβάνουν εν μζρει ι εξ ολοκλιρου τθν παροχι πλθροφοριϊν, τθ διδαςκαλία 
των εννοιϊν και κατά ςυνζπεια όλθ πρακτικά τθν προςζγγιςθ τθσ διδακτζασ φλθσ ςε 
ζνα ςυγκεκριμζνο γνωςτικό αντικείμενο ι μια περιοχι ενόσ γνωςτικοφ 
αντικειμζνου. Ραράλλθλα εμπεριζχουν, ωσ εγγενζσ τμιμα τουσ, μια διαδικαςία 
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αξιολόγθςθσ των γνϊςεων και των δεξιοτιτων που αποκτικθκαν από τουσ μακθτζσ 
μετά το πζρασ τθσ χρθςιμοποίθςισ τουσ. Πταν περιζχουν μόνο το μζροσ τθσ 
διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ των γνϊςεων και των δεξιοτιτων, αναφερόμαςτε ςε 
λογιςμικά εξάςκθςθσ και πρακτικισ. Τα ςυςτιματα αυτά ανικουν ςε εκείνο το 
παιδαγωγικό ρεφμα όπου ο υπολογιςτισ εκλαμβάνεται ωσ δάςκαλοσ (όπου 
δάςκαλοσ εννοείται αυτόσ που μεταδίδει γνϊςεισ και αξιολογεί τθ μετάδοςθ αυτι).  

Τα λογιςμικά κακοδιγθςθσ ι εκμάκθςθσ (tutorials) και τα λογιςμικά εξάςκθςθσ και 
πρακτικισ (drill and practice) ςυνιςτοφν ςυνεπϊσ κλαςικζσ εφαρμογζσ τθσ 
ςυμπεριφοριςτικισ προςζγγιςθσ και του διδακτικοφ ςχεδιαςμοφ για τθν απόκτθςθ 
γνϊςεων και τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων.  

Τα ςυςτιματα κακοδιγθςθσ και διδαςκαλίασ με τθ βοικεια υπολογιςτι (πίνακασ 1) 
αποτζλεςαν και αποτελοφν το μεγαλφτερο ίςωσ μζροσ του υπάρχοντοσ ςιμερα 
εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ, τόςο για ιςτορικοφσ όςο και για πρακτικοφσ λόγουσ. 
Αφενόσ διότι ςτθρίηονται ςτθ ςυμπεριφοριςτικι κεωρία που υπιρξε θ πρϊτθ 
χρονολογικά μεγάλθ προςπάκεια για τθ χριςθ των υπολογιςτϊν ςτθν εκπαίδευςθ 
(ιδθ από τθ δεκαετία του 1970) και αφετζρου διότι για τεχνικοφσ λόγουσ ςυνικωσ 
(αλλά και λόγω τθσ ευκολίασ ςτθ διδακτικι τουσ ςχεδίαςθ) είναι πολφ πιο εφικτι 
και πιο γριγορθ θ υλοποίθςι τουσ. Συνικωσ, τα ςυςτιματα κακοδιγθςθσ 
περιζχουν υλικό ςε πολλαπλζσ μορφζσ (κείμενο, ιχοι, εικόνεσ, βίντεο, κλπ.) και 
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ αποτελεςματικά εποπτικά μζςα διδαςκαλίασ.   

 

 

 

 

 

 

 

Ρίνακασ 1: Κατθγορίεσ ςυςτθμάτων κακοδιγθςθσ και διδαςκαλίασ 

Λογιςμικό Κακοδιγθςθσ ι Διδαςκαλίασ 

Ζνα ςφγχρονο ςφςτθμα κακοδιγθςθσ ςτοχεφει να ικανοποιιςει τουλάχιςτον δφο 
βαςικζσ φάςεισ των οποίων θ δομι και θ αλλθλουχία παρουςιάηεται ςτο ςχιμα 3: 
παρουςίαςθ τθσ πλθροφορίασ και κακοδιγθςθ του μακθτι για τθν επίτευξθ ενόσ 
μακθςιακοφ αποτελζςματοσ. Βαςικό χαρακτθριςτικό των εκπαιδευτικϊν 
λογιςμικϊν αυτοφ του τφπου είναι θ προςπάκεια για εξατομίκευςθ τθσ μάκθςθσ 
(δεδομζνου ότι κάκε μακθτισ ζχει ξεχωριςτζσ γνϊςεισ και ακολουκεί τθ δικι του 
μακθςιακι πορεία) και θ ατομικι χριςθ που ςυνακόλουκα ευνοοφν.  

Θ παρουςίαςθ ςε οκόνεσ υπολογιςτι, με ι χωρίσ τθ χριςθ πολυμζςων (δθλαδι 
εικόνων, ιχων και βίντεο), πλθροφορίασ ςε μορφι γεγονότων ι κανόνων και θ 
διατφπωςθ ερωτιςεων ςχετικϊν με αυτι τθν πλθροφορία με προκαταςκευαςμζνεσ 

Συςτιματα Κακοδιγθςθσ και Διδαςκαλίασ 

Λογιςμικό Κακοδιγθςθσ ι Διδαςκαλίασ  

Λογιςμικό Εξάςκθςθσ και Ρρακτικισ 

Εκπαιδευτικά παιγνίδια (με δραςτθριότθτεσ κλειςτοφ τφπου)  

Λογιςμικό Ρολυμζςων (με εποπτικό υλικό) 



117                                                    Φξήζε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ 

Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ - Τεύρνο 2β: Κιάδνο ΠΔ60  
ΔΑΙΤΥ - Τνκέαο Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΤΔΚ) 

απαντιςεισ είναι πλζον μια ςχετικά εφκολθ, από τεχνικισ απόψεωσ, διαδικαςία, 
ενϊ υπάρχουν ςιμερα πολλζσ εφαρμογζσ υπολογιςτϊν που επιτρζπουν αυτι τθ 
διαδικαςία από χριςτεσ με ςχετικά χαμθλζσ γνϊςεισ ι χωρίσ γνϊςεισ 
προγραμματιςμοφ.  

Επιπρόςκετα, θ αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ του μακθτι ςε ζνα τζτοιο πλαίςιο 
ςυνιςτά επίςθσ εφκολθ και πρακτικι διαδικαςία αφοφ το υπολογιςτικό ςφςτθμα 
μπορεί να ελζγξει τισ απαντιςεισ (ςυνικωσ του τφπου ΣΩΣΤΟ – ΛΑΚΟΣ ι πολλαπλισ 
επιλογισ) και να δϊςει μια ςυνολικι βακμολογία. Κάποιεσ φορζσ, το εκπαιδευτικό 
λογιςμικό αυτοφ του τφπου ζχει παιγνιϊδθ μορφι, κυρίωσ όταν απευκφνεται ςε 
μικρζσ θλικίεσ. Για το λόγο αυτό, μια υποκατθγορία αυτϊν των ςυςτθμάτων μπορεί 
να κεωρθκεί ότι ςχετίηεται με τα εκπαιδευτικά θλεκτρονικά παιγνίδια.    

Στο πλαίςιο αυτό, τα λογιςμικά κακοδιγθςθσ και διδαςκαλίασ υποκακιςτοφν τον 
εκπαιδευτικό, αναλαμβάνοντασ τόςο τθν παρουςίαςθ τθσ φλθσ, όςο και το ζργο τθσ 
αξιολόγθςθσ του μακθτι, κζτοντασ ερωτιματα και δίνοντασ αςκιςεισ αποτίμθςθσ 
για τισ γνϊςεισ που ζχουν προςκτθκεί.  

Θ διδακτικι τουσ ςχεδίαςθ, αλλά και γενικότερα θ παιδαγωγικι τουσ προςζγγιςθ 
βαςίηεται, όπωσ αναφζραμε ςτθν ειςαγωγι, ςτθ ςχολι τθσ ςυμπεριφοράσ (με 
βαςικό εκπρόςωπο τον B.F. Skinner) και ςτθν πιο ςφγχρονθ τουλάχιςτον εκδοχι 
τουσ ακολουκεί το μοντζλο του Διδακτικοφ Σχεδιαςμοφ (instructional design). Το 
μοντζλο του Διδακτικοφ Σχεδιαςμοφ, βαςίςτθκε πρωτίςτωσ ςτθ κεωρία του 
γνωςτικοφ ψυχολόγου Gagné και αναπαριςτά μια ςυςτθματικι και δομθμζνθ 
προςζγγιςθ για το ςχεδιαςμό διδακτικϊν ςυςτθμάτων με ι χωρίσ υπολογιςτι, ενϊ 
παράλλθλα αντιπροςωπεφει μια ςυνεπι ςτρατθγικι ςτο ςχεδιαςμό μακθςιακϊν 
περιβαλλόντων. Το μοντζλο αυτό βζβαια ςτθρίηεται επίςθσ ςτισ προςεγγίςεισ του 
ςυμπεριφοριςτι ψυχολόγου B. F. Skinner. Ο Gagné, που είναι γνωςτικόσ 
ψυχολόγοσ, αςχολικθκε με τθ ςυςτθματικι περιγραφι των διαφόρων τφπων 
ςχολικισ μάκθςθσ, τουσ ςυνακόλουκουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ και τουσ τρόπουσ με 
τουσ οποίουσ μποροφν να επιτευχκοφν.  

Τα τρία κφρια ςτάδια ανάπτυξθσ του μοντζλου Διδακτικόσ Σχεδιαςμόσ 
περιγράφονται ςτθν ςυνζχεια:  

α. Αξιολόγθςθ αναγκϊν (needs analysis): πρόκειται για το ςτάδιο κατά το οποίο 
προςδιορίηεται κάκε δραςτθριότθτα του μακθτι και κάκε τμιμα γνϊςθσ που 
πρζπει να προςκτθκεί από αυτόν.  

β. Επιλογι διδακτικϊν μεκόδων και υλικοφ: ςτο ςτάδιο αυτό επιλζγονται οι μζκοδοι 
και το διδακτικό υλικό, τα οποία βαςίηονται ςτθν προθγοφμενθ ανάλυςθ και 
ςτθρίηονται ςε μετριςιμα μεγζκθ ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν.  

γ. Αξιολόγθςθ του μακθτι: ςτο ςτάδιο αυτό κακορίηεται θ μζκοδοσ και οι τεχνικζσ 
αξιολόγθςθσ του μακθτι, θ οποία βαςίηεται κυρίωσ ςε μια ςειρά από τεςτ 
(ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ, ςυμπλιρωςθσ, κλπ.) τα οποία επιτρζπουν να 
αποφανκοφμε για τθν επίτευξθ των διδακτικϊν ςτόχων. 
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Θ πλειονότθτα αυτϊν των λογιςμικϊν, μολονότι επιτρζπουν ςτο μακθτι να 
εργάηεται με τουσ δικοφσ του ρυκμοφσ, παρζχοντασ ζτςι κάποια εξατομίκευςθ τθσ 
διδαςκαλίασ, δεν ζχουν παρά μια περιοριςμζνθ δυνατότθτα προςαρμογισ ςτισ 
ιδιαιτερότθτεσ και ςτισ γνϊςεισ του κάκε μακθτι. Για το λόγο αυτό δζχτθκαν και 
δζχονται ιςχυρζσ κριτικζσ και αμφιςβθτοφνται ζντονα ωσ προσ τθ μακθςιακι 
αποτελεςματικότθτά τουσ .  

Στθ ςφγχρονθ μορφι τουσ, τα προγράμματα διδαςκαλίασ (ι εκμάκθςθσ) και 
κακοδιγθςθσ με υπολογιςτζσ οργανϊνονται με τθ μορφι πολυμζςων (κάνοντασ 
ςυνεπϊσ χριςθ πολλϊν μορφϊν παρουςίαςθσ τθσ πλθροφορίασ) ενϊ προςφζρουν 
ζνα προκακοριςμζνο δρόμο μάκθςθσ κακοδθγϊντασ το μακθτι. Για το λόγο αυτό 
μποροφν να χαρακτθριςτοφν με τον όρο «θλεκτρονικά αλλθλεπιδραςτικά βιβλία» 
(interactive ι electronic books). 

  

 

 

 

 

 

 

χιμα 5: Δομι και αλλθλουχία ενόσ ςυςτιματοσ κακοδιγθςθσ 

Με βάςθ τα προθγοφμενα, τα εκπαιδευτικά λογιςμικά αυτοφ του τφπου 
οργανϊνονται γφρω από τισ κλαςςικζσ πια αρχζσ τθσ ςυμπεριφοριςτικισ κεωρίασ 
για τθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ. Στθν πλζον πρόςφατθ εκδοχι τουσ δίνεται 
ζμφαςθ ςτθ χριςθ ςτοιχείων πολυμζςων ϊςτε θ παρουςίαςθ τθσ πλθροφορίασ να 
εκλαμβάνει πολλαπλζσ μορφζσ αναπαράςταςθσ. Ο ακόλουκοσ κφκλοσ 
«αλλθλεπιδράςεων» ανάμεςα ςτο εκπαιδευτικό λογιςμικό και τον μακθτι – χριςτθ 
διζπει τθν αρχιτεκτονικι τουσ δομι (ςχιμα 5):   

 παρουςίαςθ μίασ πλθροφορίασ (που αφορά ςε ςυγκεκριμζνο, περιοριςμζνθσ 
ςυνικωσ ζκταςθσ, περιεχόμενο με ςαφείσ διδακτικοφσ ςτόχουσ) δομθμζνθσ 
κάτω από το πρίςμα ςυγκεκριμζνων αρχϊν 

 ερϊτθςθ (πάνω ςτθν παρεχόμενθ από το ςφςτθμα πλθροφορία),  

 απάντθςθ (ςτθν τικζμενθ ερϊτθςθ) με δεδομζνθ τθν απαίτθςθ να 
χρθςιμοποιιςει αυτι τθν πλθροφορία όταν απαντά ςε ανάλογεσ ερωτιςεισ 

 εκτίμθςθ - αξιολόγθςθ (τθσ απάντθςθσ του μακθτι με βάςθ τουσ διδακτικοφσ 
ςτόχουσ) και λιψθ αποφάςεων αναφορικά με τθν ποιότθτα των παρεχόμενων 
απαντιςεων. 

1. Ειζαγωγική 

ενόηηηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Παροσζίαζη 

πληροθορίας  

6. Τέλος ενόηηηας 5. Αναηροθοδόηηζη ή 

πρόζθεηες πληροθορίες 

4. Έλεγτος 

απάνηηζης 

3. Ερώηηζη (ζύζηημα) 

& απάνηηζη (τρήζηης) 
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Ζνα χαρακτθριςτικό λογιςμικό αυτισ τθσ κατθγορίασ είναι το λογιςμικό 
Λογομάκεια+™, του Ινςτιτοφτου Επεξεργαςίασ Λόγου (ΛΕΛ), θ πρϊτθ ζκδοςθ του 
οποίου κυκλοφόρθςε το 1998. Ραρότι το λογιςμικό αυτό δεν είναι κατάλλθλο για 
τθν προςχολικι και τθν πρϊτθ ςχολικι θλικία, παρουςιάηεται λεπτομερϊσ ςτθ 
ςυνζχεια δεδομζνου ότι ςυνιςτά ζνα πλιρεσ λογιςμικό κακοδθγοφμενθσ 
διδαςκαλίασ με υπολογιςτι.  

Ρρόκειται για μια ςειρά μακθμάτων για τθ διδαςκαλία τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ με 
χριςθ τθσ τεχνολογίασ διαλογικϊν πολυμζςων. Το πρόγραμμα αυτό απευκφνεται 
ςε μακθτζσ των τελευταίων τάξεων του Δθμοτικοφ και των πρϊτων τάξεων του 
Γυμναςίου. Ρρόκειται για ζνα πλιρεσ θλεκτρονικό βιβλίο που καλφπτει όλα τα 
γλωςςικά επίπεδα: Συντακτικό, Γραμματικι, Ορκογραφία, Λεξιλόγιο (Ραραγωγι – 
Σφνκεςθ λζξεων, κ.ά.).  

 

Εικόνα 1: Δφο οκόνεσ από το λογιςμικό Λογομάκεια+™ (αριςτερά ειςαγωγικι οκόνθ 
κεφαλαίου και δεξιά οκόνθ κεωρίασ)  

Στθν εικόνα 1 παρατθροφμε δφο χαρακτθριςτικζσ οκόνεσ του λογιςμικοφ: ςτθν 
πρϊτθ (αριςτερά) ο μακθτισ μπορεί να επιλζξει ελεφκερα το κζμα που επικυμεί, 
ενϊ μπορεί επίςθσ να προςαρμόςει το περιβάλλον (εντολι υκμίςεισ), να πάρει 
Βοικεια (εντολι i) ι ακόμα να μετακινθκεί ςε άλλα επίπεδα κάνοντασ κλικ ςτον 
αρχαίο ζλλθνα με τον πάπυρο. Στθ δεφτερθ οκόνθ (δεξιά) παρουςιάηεται μια 
πλιρθσ οκόνθ με κεωρία από τθ Γραμματικι ενϊ ο μακθτισ μπορεί επίςθσ να 
μετακινθκεί ςε άλλεσ ενότθτεσ (Συντακτικό, Ορκογραφία, κλπ.). Τα πλικτρα 
πλοιγθςθσ (κάτω, περίπου ςτο μζςο) επιτρζπουν ςτο χριςτθ να πλοθγείται ςτισ 
οκόνεσ τθσ αντίςτοιχθσ ενότθτασ.    

Το πρόγραμμα αποτελείται από τα εξισ μζρθ: α) Θλεκτρονικό βιβλίο, ςτο οποίο 
παρουςιάηεται πλιρωσ θ διδακτζα φλθ. β) Τισ διδακτικζσ ενότθτεσ που 
αποτελοφνται από το διδακτικό μζροσ και διάφορεσ κατθγορίεσ αςκιςεων. γ) Τα 
θλεκτρονικά βραβεία που είναι πολιτιςτικοφ περιεχομζνου και αφοροφν τουσ 
μακθτζσ που πετυχαίνουν τισ αςκιςεισ του λογιςμικοφ. δ) Τθ βάςθ δεδομζνων του 
χριςτθ, ςτθν οποία καταγράφεται θ ατομικι επίδοςθ κάκε μακθτι και ζτςι 
υπολογίηεται ο βακμόσ του.  
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Εικόνα 2: Δφο οκόνεσ από το λογιςμικό Λογομάκεια+™ με χαρακτθριςτικζσ αςκιςεισ 

Στθν εικόνα 2 παρουςιάηονται δφο ενδεικτικζσ οκόνεσ με αςκιςεισ από τθ 
Λογομάκεια+™. Στθν πρϊτθ ο μακθτισ πρζπει να ςυμπλθρϊςει μία φράςθ με 
γράμματα που λείπουν (ςφροντασ τα προτεινόμενα από το λογιςμικό γράμματα και 
τοποκετϊντασ τα ςτα κενά), ενϊ ςτθ δεφτερθ, αφοφ επιλζξει με το ποντίκι ζνα 
τμιμα τθσ λζξθσ, πρζπει να απαντιςει ςε ζνα ςχετικό με τθ γραμματικι ερϊτθμα. 

 

Λογιςμικό Εξάςκθςθσ και Πρακτικισ 

Τα ςυςτιματα εξάςκθςθσ και πρακτικισ ςτοχεφουν ςτθν παροχι άςκθςθσ ϊςτε να 
αναπτυχκοφν και να βελτιωκοφν γνϊςεισ και δεξιότθτεσ. Σε αντίκεςθ με τα 
ςυςτιματα κακοδιγθςθσ που προςφζρουν ζναν ολοκλθρωμζνο κφκλο διδαςκαλίασ 
(ςτθ ςφγχρονθ μάλιςτα μορφι τουσ κάνουν χριςθ πολλαπλϊν μορφϊν 
πλθροφορίασ, όπωσ κείμενα, ιχοι, βίντεο, εικόνεσ και κινοφμενεσ εικόνεσ), τα 
ςυςτιματα εξάςκθςθσ και πρακτικισ ςτοχεφουν ζνα διαφορετικό κοινό αφοφ 
αφοροφν μακθτζσ ι χριςτεσ που είναι ιδθ εξοικειωμζνοι ςτον ζναν ι ςτον άλλο 
βακμό με το αντικείμενο διδαςκαλίασ. Με άλλα λόγια, δεν ςτοχεφουν ςτθν παροχι 
νζασ πλθροφορίασ αλλά ςτον ζλεγχο των αποκτθκζντων εκτόσ ςυςτιματοσ 
γνϊςεων.  

Θ δομι και θ ροι ενόσ ςυςτιματοσ εξάςκθςθσ και πρακτικισ είναι παρόμοια με 
ενόσ ςυςτιματοσ κακοδιγθςθσ (βλζπε ςχιμα 5), όπου ςτο βιμα 2 αντί τθσ 
παρουςίαςθσ τθσ πλθροφορίασ υπάρχει επιλογι ενόσ κζματοσ ενϊ ςτο βιμα 5 
παρζχεται απλϊσ ανατροφοδότθςθ και δεν δίνονται επιπρόςκετεσ πλθροφορίεσ.  

Ραρότι τα τελευταία χρόνια οι ςυμπεριφοριςτικζσ προςεγγίςεισ για τθ γνϊςθ και τθ 
μάκθςθ δεν είναι πλζον ςτο προςκινιο τθσ ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ που 
αφορά ςτο ςχεδιαςμό εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ, ζχοντασ παραχωριςει τθ κζςθ 
του ςε εποικοδομθςτικοφ και κοινωνικοπολιτιςμικοφ τφπου προςεγγίςεισ (το 
πρωτεφον είναι θ μάκθςθ – ωσ δραςτθριότθτα του μακθτι και όχι θ διδαςκαλία – 
ωσ δραςτθριότθτα του εκπαιδευτικοφ), κα ιταν μεκοδολογικό ςφάλμα να μθν 
αναγνωριςτεί θ ςυνολικι τουσ ςυνειςφορά ςε αυτιν τθν ερευνθτικι περιοχι, 
κυρίωσ κάτω από το πρίςμα του διδακτικοφ ςχεδιαςμοφ.  

Ταυτόχρονα, πρζπει να τονιςκεί ότι πολλζσ από τισ αρχζσ που ανζδειξε θ 
επιςτθμονικι ζρευνα ςε αυτό το πλαίςιο εξακολουκοφν να ζχουν ιςχφ και 
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εγκυρότθτα, ενϊ θ χριςθ ςυμπεριφοριςτικϊν λογιςμικϊν, όπωσ τα ςυςτιματα 
κακοδιγθςθσ και τα ςυςτιματα εξάςκθςθσ και πρακτικισ είναι ςκόπιμθ και 
ωφζλιμθ ςε πολλζσ πτυχζσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, κυρίωσ όταν 
ςυνδυάηεται και με άλλου τφπου λογιςμικά.  

Ζνα χαρακτθριςτικό λογιςμικό αυτισ τθσ κατθγορίασ είναι το λογιςμικό 
Μακθματικά Α’ & Β’ Δθμοτικοφ (Ραιδαγωγικό Ινςτιτοφτο), το οποίο κυκλοφόρθςε το 
2006 ωσ ςυνοδευτικό εποπτικό υλικό των νζων ςχολικϊν βιβλίων.  

  

Εικόνα 3: Δφο οκόνεσ από το λογιςμικό Μακθματικά Α’ & Β’ Δθμοτικοφ 
(Ραιδαγωγικό Ινςτιτοφτο), αριςτερά αρχικι οκόνθ και δεξιά ζνα χαρακτθριςτικό 
πρόβλθμα αρικμθτικισ.  

Το λογιςμικό αυτό προτείνει αςκιςεισ εξάςκθςθσ και πρακτικισ που καλφπτουν 
μεγάλο μζροσ τθσ φλθσ των μακθματικϊν τθσ Α’ και τθσ Β’ τάξθσ του Δθμοτικοφ 
Σχολείου. Συνικωσ υπάρχουν κάποια επίπεδα δυςκολίασ ανά κεματικι ενότθτα, 
ενϊ ςτισ προςπάκειεσ του μακθτι υπάρχει κετικι ι αρνθτικι ενίςχυςθ.  

Ρρζπει ςτο ςθμείο αυτό να τονιςτεί ότι οι προςδοκϊμενεσ απαντιςεισ ςε ζνα 
πρόγραμμα άςκθςθσ και πρακτικισ εφαρμογισ είναι ςυχνά ιδιαίτερα απλζσ και 
πολλζσ φορζσ δεν απαιτοφν παρά το πάτθμα ενόσ πλικτρου (τότε πικανϊσ θ 
απάντθςθ μπορεί να είναι και τυχαία). Οι αναλφςεισ των απαντιςεων από το 
ςφςτθμα είναι επίςθσ ςτοιχειϊδεισ και δίνουν άμεςθ ανάδραςθ (feedback), 
ςυνικωσ τθσ μορφισ «ςωςτό – λάκοσ». Το ςφςτθμα, πολλζσ φορζσ, είναι ςε κζςθ 
να δϊςει ζνα ςυνολικό απολογιςμό τθσ απόδοςθσ του μακθτι, ο οποίοσ όμωσ 
ςπάνια ξεπερνά τθν απλι μνθμόνευςθ των ςωςτϊν και των λανκαςμζνων 
απαντιςεων. 

 

Θεματικζσ εγκυκλοπαίδειεσ (λογιςμικό πολυμζςων ι υπερμζςων) 

Βαςικόσ ςκοπόσ μιασ εφαρμογισ πολυμζςων είναι θ πρόςκτθςθ, διαχείριςθ, 
επεξεργαςία και χριςθ κάκε είδουσ πλθροφορίασ που μπορεί να αποκθκευκεί ςε 
ψθφιακι μορφι: αρικμοί, κείμενα, γραφικά, εικόνεσ, ιχοσ και βίντεο. Στισ απλζσ 
εφαρμογζσ πολυμζςων ο χριςτθσ δεν ζχει ζλεγχο του ςυςτιματοσ και θ 
παρουςίαςθ των ςτοιχείων ακολουκεί γραμμικι ι ςειριακι μορφι όπωσ και ςτα 
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κλαςικά βιβλία. Μια απλι λοιπόν εφαρμογι πολυμζςων δεν διακρίνεται από το 
θλεκτρονικό βιβλίο, τθν παρουςίαςθ δθλαδι ενόσ βιβλίου ςε ψθφιακι μορφι, 
εμπλουτιςμζνου με ιχο, εικόνεσ και βίντεο. 

Video
Video

Κηλνύκελε 

εηθόλα 

(Animation)

Εηθόλα

Αξρηθή Οζόλε κε 
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Πιεξνθνξίεο ζε 
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Φσηνγξαθία

Φσηνγξαθία

 

χιμα 6: Δομι αρχιτεκτονικισ αλλθλεπιδραςτικοφ πολυμζςου (δομι δζντρου) 

Στθν πράξθ, οι περιςςότερεσ εφαρμογζσ πολυμζςων δεν ζχουν πλζον τθν 
παραπάνω δομι, αλλά ακολουκοφν δομι δζνδρου (ςχιμα 6). Θ δενδροειδισ δομι 
προςφζρει τθν επιλογι διαδρομϊν (ςτα ςθμεία που γίνεται θ διακλάδωςθ) ςτθν 
εξζλιξθ τθσ εφαρμογισ, επιτρζποντασ τθν αλλθλεπίδραςθ με το ςφςτθμα. Για αυτό, 
ςτθν περίπτωςθ αυτι, ονομάηονται εφαρμογζσ αλλθλεπιδραςτικϊν πολυμζςων. Θ 
ζννοια του αλλθλεπιδραςτικοφ πολυμζςου αφορά, ςυνεπϊσ, τα ςυςτιματα 
πολυμζςων που επιτρζπουν τθν αλλθλεπίδραςθ με το χριςτθ, τθ δυνατότθτά του 
δθλαδι να επεμβαίνει ςτθν εξζλιξθ τθσ εφαρμογισ (με βάςθ όμωσ τισ 
προςφερόμενεσ επιλογζσ) κακορίηοντασ το τι και πότε κα δει ι κα ακοφςει κάτι.  

Για παράδειγμα, ςτθν εφαρμογι ο «Ξεφτζρθσ και οι δϊδεκα Κεοί του Ολφμπου» 
(εικόνα 4, που περιλαμβάνει τζςςερισ οκόνεσ του λογιςμικοφ), ο μακθτισ – χριςτθσ 
μπορεί να επιλζξει να δει ζνα παραμφκι ι παίξει ζνα παιχνίδι. Εάν επιλζξει το 
παραμφκι μπορεί να δει τισ κατοικίεσ των κεϊν του Ολφμπου και να ακοφςει τθν 
ιςτορία τουσ, από κάποιον αφθγθτι. Στθ ςυνζχεια πρζπει να απαντιςει ςε 
ερωτιματα που ςχετίηονται με τθν ιςτορία που άκουςε. Στθν περίπτωςθ αυτι, 
πρζπει πρακτικά να ολοκλθρϊςει τθν ιςτορία ενόσ Κεοφ ϊςτε να επιςτρζψει ςτο 
προθγοφμενο επίπεδο και να ξεκινιςει μια νζα ιςτορία. Εάν επιλζξει το παιγνίδι, 
απαντά ςε ερωτιςεισ ςχετικά με όςα ζχει μάκει από το παραμφκι για τουσ κεοφσ 
του Ολφμπου. 
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Εικόνα 4: Οκόνεσ από εφαρμογι αλλθλεπιδραςτικοφ πολυμζςου (Ο Ξεφτζρθσ και οι 
δϊδεκα Θεοί του Ολφμπου, Siem) 

Σιμερα, οι περιςςότερεσ εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ που περιζχουν πλθροφορίεσ για 
ζνα κζμα (είτε με μορφι θλεκτρονικοφ βιβλίου είτε κυρίωσ με μορφι κεματικισ 
εγκυκλοπαίδειασ) ζχουν δομι υπερμζςου. Το υπερμζςο (hypermedia) είναι ζνα 
ςφνολο από δεδομζνα πολλαπλισ μορφισ (κείμενα, εικόνεσ, ιχοι, βίντεο), 
αποκθκευμζνα ςε ψθφιακι μορφι, που μπορεί να διαβαςκεί με διάφορουσ 
τρόπουσ. Τα δεδομζνα κατανζμονται ςε κόμβουσ πλθροφορίασ και ςυνδζονται ζτςι 
ϊςτε κα ιταν αδφνατο να παρουςιαςτοφν από ζνα κανονικό βιβλίο. Κάκε κόμβοσ 
ζχει το μζγεκοσ ςυνικωσ μιασ ι μερικϊν παραγράφων και αποτελεί ςφνολο 
δεδομζνων γφρω από ζνα κοινό κζμα.  

Οι κόμβοι δεν ςυνδζονται μεταξφ τουσ με ςειριακό τρόπο αλλά ςθμαδεφονται με 
ςυνδζςμουσ που επιτρζπουν το πζραςμα από τον ζνα κόμβο ςτον άλλο όταν ο 
χριςτθσ τουσ ενεργοποιεί. Οι ςφνδεςμοι που παραπζμπουν από ζνα κόμβο ςε ζνα 
άλλο ςυνικωσ αποτελοφν μζροσ του κόμβου εκκίνθςθσ και μπορεί να είναι μια 
λζξθ, μια φράςθ, ζνα ςφμβολο, μια εικόνα κλπ.  

Οι ςφνδεςμοι, που ςυνιςτοφν τισ άγκυρεσ (ι δείκτεσ) των ςυνδεμζνων κόμβων, είναι 
ειδικζσ ηϊνεσ ςτον κόμβο και ξεχωρίηουν από το υπόλοιπο κείμενο είτε ζχοντασ 
άλλο χρϊμα, είτε ζχοντασ υπογράμμιςθ, είτε είναι ςε πλαίςιο κλπ. Θ ενεργοποίθςθ 
ενόσ ςυνδζςμου (κάνοντασ κλικ πάνω ςε αυτόν με το ποντίκι ςυνικωσ) προκαλεί 
τθν εμφάνιςθ ςτθν οκόνθ του περιεχομζνου του κόμβου ςτον οποίο αναφζρεται 
αυτόσ ο ςφνδεςμοσ (εικόνα 5). Οι εφαρμογζσ υπερμζςων κα μελετθκοφν 
διεξοδικότερα ςε επόμενθ ενότθτα.  
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Εικόνα 5: Οκόνθ από κεματικι εγκυκλοπαίδεια (Οι Μθχανζσ από το Α ωσ το Ω, 
Ερευνθτζσ). Οι λζξεισ - ςφνδεςμοι ξεχωρίηουν από τθ διαφορά ςτο χρϊμα τουσ 

 

Βαςικά χαρακτθριςτικά ςυςτθμάτων κακοδιγθςθσ, διδαςκαλίασ και εξάςκθςθσ 
και πρακτικισ 

Τα ςυμπεριφοριςτικοφ τφπου λογιςμικά, τα οποία ςυχνά αποκαλοφνται και 
λογιςμικά κλειςτοφ τφπου, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν με επάρκεια είτε για τθν 
παροχι εποπτικισ διδαςκαλίασ, είτε για τθν εμπζδωςθ χαμθλοφ επιπζδου γνϊςεων 
και δεξιοτιτων είτε ακόμα και για τθν αξιολόγθςθ και τθν προςωπικι εργαςία των 
μακθτϊν. Λδιαίτερα αποτελεςματικι χριςθ μπορεί να ζχουν ςτθν προςχολικι και 
τθν πρϊτθ ςχολικι θλικία. Μποροφν επίςθσ να χρθςιμοποιθκοφν ςε όλεσ τισ 
εκπαιδευτικζσ βακμίδεσ, ςε διάφορα ςτάδια τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.  

Στθν ςυνζχεια καταγράφονται οι βαςικζσ προδιαγραφζσ ςχεδίαςθσ και χριςθσ 
εφαρμογϊν των ΤΡΕ που προζρχονται από το ςυμπεριφοριςτικό παράδειγμα, το 
οποίο ακολουκοφν τα ςυςτιματα κακοδιγθςθσ και διδαςκαλίασ και τα ςυςτιματα 
εξάςκθςθσ και πρακτικισ.    

Α) Σχετικά με τθν παροχι κινιτρων ςτο μακθτι 

 Το ςφςτθμα πρζπει να φροντίηει για τθν παροχι κινιτρων ςτο μακθτι και να 
δίνει ζμφαςθ ςτθν εςωτερικι παρότρυνςθ όταν αυτό είναι δυνατόν. 

 Θ παρότρυνςθ μπορεί να είναι ςε γενικό επίπεδο (να ςχετίηεται δθλαδι με 
ςτρατθγικζσ) ι ςε πιο ςυγκεκριμζνο επίπεδο (να ςχετίηεται με τα 
χαρακτθριςτικά του μακιματοσ). 
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 Το ςφςτθμα πρζπει να εςτιάηει ςτθ διζγερςθ και τθν ανάκλθςθ πρότερων 
γνϊςεων. 

 Το ςφςτθμα πρζπει (όταν αυτό είναι δυνατόν) να ζχει παιγνιϊδθ μορφι και να 
ενκαρρφνει τθν άμιλλα με τουσ άλλουσ και τον ςυναγωνιςμό με τον εαυτό, με 
τουσ άλλουσ ι με τον υπολογιςτι.  

 Το ςφςτθμα πρζπει να μεριμνεί για τθν παρουςίαςθ ερεκιςμάτων με διακριτά 
χαρακτθριςτικά, να παρζχει ζνα κατάλλθλο επίπεδο «προκλιςεων» και να 
αφυπνίηει και να διατθρεί τθν περιζργεια. 

 Το ςφςτθμα, όταν περιζχει επίπεδα δυςκολίασ, οφείλει να επιτρζπει ςτουσ 
χριςτεσ να αλλάηουν εφκολα επίπεδο και δραςτθριότθτεσ.  

 Το ςφςτθμα πρζπει να επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να εργάηονται ανεξάρτθτα και 
να μθν χρειάηονται υποςτιριξθ (εκτόσ ίςωσ από τισ αρχικζσ δραςτθριότθτεσ). 

Β) Σχετικά με τθν παρουςίαςθ και τθν οργάνωςθ των πλθροφοριϊν ι το 
περιεχόμενο τθσ εξάςκθςθσ 

 Το ςφςτθμα (όταν πρόκειται για ςφςτθμα διδαςκαλίασ ι κακοδιγθςθσ) πρζπει 
να διακζτει ζναν προζλεγχο ςτθν ειςαγωγικι ενότθτα ϊςτε να εξακριβϊνει εάν 
είναι κατάλλθλο για τον μακθτι.  

 Το ςφςτθμα (όταν πρόκειται για ςφςτθμα εξάςκθςθσ και πρακτικισ) πρζπει να 
εςτιάηει ςτθ δεξιότθτα που επιδιϊκεται να αποκτθκεί και να εμπεριζχει ζνα 
ςχετικό εφροσ από επίπεδα δυςκολίασ που να καλφπτει το ςφνολο των μακθτϊν. 

 Το ςφςτθμα πρζπει να ςτοχεφει ςτθν προςζλκυςθ προςοχισ και ςτθν 
πλθροφόρθςθ για τουσ ςτόχουσ του μακιματοσ.  

 Το ςφςτθμα πρζπει να χρθςιμοποιεί κατάλλθλεσ μορφζσ παρουςίαςθσ (π.χ. 
κείμενα, ιχοσ, εικόνεσ, βίντεο), τα κείμενα πρζπει να είναι λακωνικά, ςαφι, 
καλά μορφοποιθμζνα και ςε κατάλλθλο επίπεδο ανάγνωςθσ, ενϊ τα γραφικά 
και τα βίντεο πρζπει να χρθςιμοποιοφνται για τισ ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ. 

 Το ςφςτθμα πρζπει να ςτοχεφει ςτθν παροχι κακοδιγθςθσ ςτθ μάκθςθ. 

 Το ςφςτθμα πρζπει να οργανϊςει τισ πλθροφορίεσ με ιεραρχικό τρόπο ι να 
βαςίηεται ςε διακριτά επίπεδα δυςκολίασ. Ρρζπει επίςθσ να αποφεφγει τθν 
απλι γραμμικι οργάνωςθ τθσ πλθροφορίασ και να τθν δομεί με διακλαδϊςεισ 
ανάλογα με τθν επίδοςθ.  

 Το ςφςτθμα πρζπει να επιτρζπει τον ζλεγχο τθσ κίνθςθσ ςτον χριςτθ ϊςτε να 
μπορεί να πθγαίνει μπροςτά, πίςω, ςτθν αρχι, να του παρζχει δυνατότθτα 
επανεκκίνθςθσ μίασ διαδικαςίασ και να προςφζρει δυνατότθτα επιλογισ και 
ελζγχου τθσ ςειράσ ςτουσ «ζμπειρουσ» χριςτεσ. 

Γ) Σχετικά με τισ ερωτιςεισ που τίκενται από το ςφςτθμα και τισ απαντιςεισ που 
επιδζχεται το ςφςτθμα 

 Το ςφςτθμα πρζπει να κζτει ςυχνά ερωτιςεισ και ιδιαιτζρωσ ερωτιςεισ 
κατανόθςθσ και οι ερωτιςεισ πρζπει να αφοροφν ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ. 



126  Φξήζε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ 

Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ - Τεύρνο 2β: Κιάδνο ΠΔ60  
ΔΑΙΤΥ - Τνκέαο Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΤΔΚ) 

 Το ςφςτθμα πρζπει να επιτρζπει περιςςότερεσ από μία προςπάκειεσ για να 
απαντιςει κάποιοσ ςε μία ερϊτθςθ. 

 Θ ζμφαςθ του ςυςτιματοσ πρζπει να δίνεται ςτθν ενεργό και ςτθ διαρκι 
ςυμμετοχι του μακθτι κατά τθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ, ςτθν ενίςχυςθ τθσ 
επικυμθτισ ςυμπεριφοράσ και ςτθν αποκάρρυνςθ τθσ μθ επικυμθτισ 
ςυμπεριφοράσ. 

Δ) Σχετικά με παροχι ανατροφοδότθςθσ και τισ πρόςκετεσ πλθροφορίεσ 

 Το ςφςτθμα πρζπει να παρζχει κατάλλθλουσ τρόπουσ ανατροφοδότθςθσ, όπωσ 
ανατροφοδότθςθ με κινοφμενθ εικόνα ι ιχο κακϊσ και πιο ςφνκετουσ τρόπουσ 
ανατροφοδότθςθσ, όπωσ μζςω υποδείξεων, επεξθγιςεων και 
αλλθλεπιδραςτικισ υποςτιριξθσ ι κακοδιγθςθσ.  

 Το ςφςτθμα πρζπει να εςτιάηει ςτθν κατανόθςθ του ρόλου τθσ γριγορθσ και 
διορκωτικισ (εάν αυτό απαιτείται) ανάδραςθσ ςε κάκε ενζργεια του μακθτι και 
να δίνει ςφντομθ ζγκριςθ όταν θ απάντθςθ είναι ςωςτι.  

 Το ςφςτθμα πρζπει να εςτιάηει ςτθν παροχι πλθροφοριακισ ανατροφοδότθςθσ, 
όταν θ απάντθςθ είναι πετυχθμζνθ.  

 Το ςφςτθμα πρζπει να επιτρζπει και άλλθ απάντθςθ όταν θ αρχικι είναι 
εςφαλμζνθ, δίνοντασ διορκωτικι ανατροφοδότθςθ. Ρρόκειται για πολφ 
ςθμαντικι προδιαγραφι, αφοφ θ επιλογι τθσ κατάλλθλθσ διορκωτικισ 
ανατροφοδότθςθσ ςυνιςτά ουςιαςτικό ςτοιχείο για τθ ςυνζχιςθ τθσ 
διαδικαςίασ. Είναι ςκόπιμο θ ανατροφοδότθςθ αυτι να προζρχεται από μια εκ 
των προτζρων ανάλυςθ των δυνατϊν ςφαλμάτων των μακθτϊν.  

 Το ςφςτθμα πρζπει να παρζχει διορκωτικι αντιμετϊπιςθ για κακζσ επιδόςεισ 
κατ’ επανάλθψθ. Αυτό μπορεί να είναι, για παράδειγμα, μία ςφςταςθ για 
περαιτζρω μελζτθ ι μελζτθ από τθν αρχι.   

 Το ςφςτθμα πρζπει να παρζχει πλθροφορίεσ για τθν πρόοδο του μακθτι αλλά 
και άλλεσ πλθροφορίεσ, όπωσ τον χρόνο εναςχόλθςθσ με κάκε ενότθτα, 
δραςτθριότθτα ι άςκθςθ, κλπ. 

 Το ςφςτθμα πρζπει να ςτοχεφει ςτθν ανάδειξθ τθσ ςθμαςίασ για μάκθςθ μζςω 
εξάςκθςθσ και πρακτικισ κακϊσ και τθσ ανάγκθσ για διαφοροποίθςθ των 
παραγόμενων τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ ανάλογα με τον τφπο και τθν 
πολυπλοκότθτά τουσ. Αυτό ςυνικωσ γίνεται μζςω γνωςτικϊν ταξινομιϊν.  

 Το ςφςτθμα πρζπει να ευνοεί τθ μελζτθ των αντικειμενικϊν ςυνκθκϊν (όςο 
βζβαια αυτό είναι εφικτό) μζςα ςτισ οποίεσ λαμβάνει χϊρα θ πετυχθμζνθ 
διδακτικι και μακθςιακι διαδικαςία, γεγονόσ που απαιτεί τον ξεκάκαρο και 
λειτουργικό οριςμό των ακολουκοφμενων διδακτικϊν ςτρατθγικϊν και των προσ 
επίτευξθ διδακτικϊν ςτόχων κακϊσ και τθν αξιολόγθςι τουσ.  

 Το ςφςτθμα πρζπει να δίνει ζμφαςθ ςτθν εςτίαςθ πάνω ςτα (ζκδθλα) 
μακθςιακά αποτελζςματα, τα οποία ςυνθγοροφν για τθν αποτελεςματικότθτα 
τθσ διδακτικισ ςτρατθγικισ. 

Ε) Τζλοσ ενότθτασ - κλείςιμο 
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 Το ςφςτθμα πρζπει να επιτρζπει προςωρινό τερματιςμό ανάλογα με τθν 
επίδοςθ και μόνιμο τερματιςμό που βαςίηεται ςτθν επίδοςθ του μακθτι.  

 Το ςφςτθμα επιτρζπει τθν αποκικευςθ των δεδομζνων του χριςτθ και τθν 
επανεμφάνιςι τουσ ςτθν επανεκκίνθςθ.  

 Το ςφςτθμα προςφζρει εξαγωγι ςυμπεραςμάτων και αποτελεςμάτων κακϊσ 
και αξιολόγθςθ ςυμπεραςμάτων – αποτελεςμάτων.  

 Το ςφςτθμα προςφζρει προοπτικζσ για τθν ανάπτυξθ μνιμθσ και τθ μεταφορά 
τθσ μάκθςθσ, τθ δυνατότθτα δθλαδι των γνϊςεων που ζχουν αποκτθκεί ςε 
άλλα πλαίςια.   

 

3.3. Λογιςμικά ανοικτοφ τφπου: Περιβάλλοντα μάκθςθσ μζςω 
διερεφνθςθσ, ανακάλυψθσ και οικοδόμθςθσ (12 ϊρεσ) 

 
τόχοσ τθσ ενότθτασ 

Οι εκπαιδευτικοί πρζπει να γνωρίηουν τα διδακτικά χαρακτθριςτικά, το 
παιδαγωγικό πλαίςιο και να χρθςιμοποιοφν λογιςμικά ανοικτοφ τφπου ςτο πλαίςιο 
διδακτικϊν ςτρατθγικϊν διερευνθτικισ και ανακαλυπτικισ μάκθςθσ, επίλυςθσ 
προβλιματοσ και μοντελοποίθςθσ.  

 

Λογιςμικά Ενότθτασ (ενδεικτικά αφιερϊνονται 12 ϊρεσ για γνωριμία με τα 
λογιςμικά) 

Στθν ενότθτα αυτι προτείνονται λογιςμικά για τθ Γλϊςςα, για τα Μακθματικά, για 
Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ και Φυςικό και Ανκρωπογενζσ Ρεριβάλλον. Ρροτείνονται 
επίςθσ λογιςμικά για ανάπτυξθ δθμιουργικότθτασ, για εννοιολογικι χαρτογράφθςθ, 
για μοντελοποίθςθ και για προγραμματιςμό. Ριο αναλυτικά, προτείνονται τα 
ακόλουκα εγκεκριμζνα από το ΥΠΓΒΜΘ ι προςφερόμενα ελεφκερα λογιςμικά:  

1. Revelation Natural Art 

2. GCompris (δραςτθριότθτεσ προςομοίωςθσ) 

3. Google Earth & Google Maps 

4. Δθμιουργόσ Μοντζλων II (παρουςιάηεται για λόγουσ πλθρότθτασ ωσ ενδεικτικό 

λογιςμικό μοντελοποίθςθσ) 

 

Επίςθσ, είναι ςκόπιμο να γίνει ςυνοπτικι τουλάχιςτον αναφορά και ςτα επόμενα 

εκπαιδευτικά λογιςμικά ι περιβάλλοντα:  

1. Hot Potatoes  

2. TuxPaint  

3. CmapTools ι Kidspiration  

4. Scratch (για προγραμματιςμό) 

5. Bee-Bot ι Pro-Βot (για ρομποτικι - προγραμματιςμό) 
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Οριςμόσ - Παιδαγωγικό και Διδακτικό Πλαίςιο  

Τα περιβάλλοντα μάκθςθσ μζςω διερεφνθςθσ, ανακάλυψθσ και οικοδόμθςθσ τθσ 
γνϊςθσ ςτθρίηονται κυρίωσ ςε γνωςτικζσ και εποικοδομιςτικζσ κεωρίεσ μάκθςθσ 
και προωκοφν, υποςτθρίηουν ι ενιςχφουν μακθτοκεντρικοφ τφπου διδακτικζσ 
ςτρατθγικζσ και παρεμβάςεισ. Σε αντίκεςθ με τισ ςυμπεριφοριςτικζσ κεωρίεσ που 
δεν ενδιαφζρονται παρά για τθν παρατθροφμενθ εξωτερικι ςυμπεριφορά των 
υποκειμζνων, οι γνωςτικζσ και οι εποικοδομιςτικζσ κεωρίεσ εςτιάηουν το 
ενδιαφζρον τουσ ςτο εςωτερικό του γνωςτικοφ ςυςτιματοσ, και ειδικότερα ςτθ 
δομι και τθ λειτουργία του: θ μάκθςθ υπό το πρίςμα αυτό ςυνίςταται ςτθν 
τροποποίθςθ των γνϊςεων και ςυνεπϊσ εξαρτάται άμεςα από τισ προχπάρχουςεσ 
γνϊςεισ του μακθτι. Ραράλλθλα, θ μάκθςθ ςυνιςτά μια ενεργι ατομικι διαδικαςία 
οικοδόμθςθσ νοιματοσ μζςω εμπειριϊν παρά ωσ απομνθμόνευςθ εννοιϊν, 
γεγονότων και κακολικϊν αλθκειϊν.  

Ρρζπει να τονίςουμε ςτο ςθμείο αυτό, ότι ςτο πλαίςιο των γνωςτικϊν κεωριϊν 
αναδφονται διάφορεσ προςεγγίςεισ ςχετικά με τθ φφςθ τθσ πρόςκτθςθσ και τθσ 
οικοδόμθςθσ των γνϊςεων. Δεν υπάρχει, με άλλα λόγια, ενιαία κεωρία που να 
περιγράφει πωσ ο κόςμοσ οικοδομείται από τα υποκείμενα που βρίςκονται ςε 
διαδικαςία μάκθςθσ.  

Θ βαςικότερθ, ίςωσ κεωρία, που ζχει επιδράςει καταλυτικά ςτθ ςχεδίαςθ 
εκπαιδευτικϊν υπολογιςτικϊν περιβαλλόντων, είναι ο εποικοδομιςμόσ, που ζχει τισ 
ρίηεσ τθσ ςτισ απόψεισ του Piaget. Δφο είναι οι βαςικζσ εκπαιδευτικζσ ςτρατθγικζσ, 
που προςδιορίηουν τα κφρια χαρακτθριςτικά ενόσ τζτοιου περιβάλλοντοσ: θ 
ανακαλυπτικι μάκθςθ και θ διερευνθτικι μάκθςθ.  

Θ ανακαλυπτικι μάκθςθ (discovery learning) αντιτίκεται ςτθ μάκθςθ μζςω 
μετάδοςθσ των γνϊςεων, κατά τθν οποία οι ιδζεσ και οι γνϊςεισ παρουςιάηονται 
απευκείασ ςτουσ μακθτζσ με ζναν ιδεατό και καλά οργανωμζνο τρόπο. Στθν 
ανακαλυπτικι μάκθςθ ο μακθτισ εργάηεται με ςτόχο να ανακαλφψει το αντικείμενο 
προσ μάκθςθ. Σε αντίκεςθ με τισ τυπικζσ ςχολικζσ γνϊςεισ που κατά κανόνα 
αποκτοφνται μζςω μετάδοςθσ, μεγάλο μζροσ των γνϊςεων που αποκτοφμε ςτθν 
κακθμερινι μασ ηωι είναι απόρροια τθσ ανακαλυπτικισ μάκθςθσ. Θ ανακαλυπτικι 
μάκθςθ ςυνδζεται άμεςα με τισ εμπειρίεσ μασ, προκφπτει και επθρεάηεται από το 
πλαίςιο μζςα ςτο οποίο λαμβάνει χϊρα, απορρζει από τον πειραματιςμό και τθν 
πρακτικι.  

Θ ανακαλυπτικι μάκθςθ ςχετίηεται με τθ διερευνθτικι μάκθςθ (exploratory 
learning), θ οποία ενκαρρφνει το μακθτι να εξερευνά και να πειραματίηεται με 
ςτόχο να ανακαλφπτει ςχζςεισ ανάμεςα ςε ζννοιεσ και γεγονότα. Οι εν λόγω 
προςεγγίςεισ μάκθςθσ ςχετίηονται περιςςότερο με γενικοφ τφπου μθχανιςμοφσ 
ςκζψθσ και υψθλοφ επιπζδου γνωςτικζσ δεξιότθτεσ, που αφοροφν ςτθν επίλυςθ 
προβλιματοσ, τθ μοντελοποίθςθ, τθν κριτικι ςκζψθ, τθ λιψθ αποφάςεων και τθ 
γνϊςθ πάνω ςτθ γνϊςθ που διακζτουμε (μεταγνϊςθ). 
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Στθ ςυνζχεια κα παρουςιαςτοφν ςυνοπτικά οι βαςικζσ παιδαγωγικζσ αρχζσ που 
χαρακτθρίηουν αυτζσ τισ προςεγγίςεισ, δίνοντασ ζμφαςθ ςτθ ςυμβολι τουσ ςχετικά 
με τθ ςχεδίαςθ παιδαγωγικϊν εφαρμογϊν με χριςθ ΤΡΕ και κα παρουςιαςτοφν οι 
επιμζρουσ κατθγορίεσ λογιςμικϊν που εντάςςονται ςε αυτι τθν κφρια κατθγορία. 

Τα υπολογιςτικά περιβάλλοντα διερεφνθςθσ και ανακάλυψθσ ζχουν ξεκάκαρο και 
ςαφι μακθτοκεντρικό προςανατολιςμό, αφοφ κζτουν το μακθτι και τον τρόπο με 
τον οποίο οικοδομεί τισ γνϊςεισ του, ςτο κζντρο του ενδιαφζροντόσ τουσ. Αν και 
κατά τθν πρϊτθ περίοδο τθσ εμφάνιςισ τουσ, τα ςυςτιματα αυτά δεν ζδιναν ςτθν 
εκπαιδευτικό ιδιαίτερο ρόλο (πολλζσ φορζσ μάλιςτα δεν του ζδιναν ςχεδόν κανζνα 
ρόλο), ςιμερα όλο και περιςςότερο γίνεται αποδεκτό ότι θ εκπαιδευτικόσ ζχει 
ιδιαίτερα ςθμαντικό ρόλο όταν χρθςιμοποιοφνται ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Ο 
ρόλοσ αυτόσ, εντοφτοισ, είναι ποιοτικά διαφορετικόσ ςε ςχζςθ με τα ςυςτιματα 
κακοδιγθςθσ και διδαςκαλίασ: ςτθν περίπτωςθ αυτι, θ εκπαιδευτικόσ 
αναλαμβάνει ρόλο διευκολυντι (facilitator) ι ςυντονιςτι ι κακοδθγθτι τθσ 
προςπάκειασ του μακθτι ςτο να οικοδομιςει τισ γνϊςεισ του.  

Για το λόγο αυτό κεωροφνται επίςθσ ςυςτιματα ι περιβάλλοντα, άλλοτε 
κακοδθγοφμενθσ και άλλοτε όχι, οικοδόμθςθσ τθσ γνϊςθσ και μποροφν να πάρουν 
πολλζσ μορφζσ (πίνακασ 2) ανάλογα με τθν τεχνολογικι πλατφόρμα πάνω ςτθν 
οποία εδράηονται αλλά και το είδοσ των εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων που 
ευνοοφν. 

Τα ςυςτιματα αυτά αποκαλοφνται «περιβάλλοντα μάκθςθσ μζςω ανακάλυψθσ και 
διερεφνθςθσ» αφοφ κατά κανόνα δεν είναι απλϊσ εκπαιδευτικά λογιςμικά, αλλά 
ολοκλθρωμζνα περιβάλλοντα που υποςτθρίηουν ι επιτρζπουν ςχεδόν πάντα τθν 
ανάπτυξθ νζου παιδαγωγικοφ υλικοφ και δραςτθριοτιτων (π.χ. δθμιουργία 
εικονικϊν πειραμάτων, προςκικθ νζων διδακτικϊν ςεναρίων), ενϊ κάποιεσ φορζσ 
ςυγκροτοφν πιο ςφνκετα περιβάλλοντα, όπου εκτόσ του λογιςμικοφ 
ςυμπεριλαμβάνουν και εξωτερικζσ ςυςκευζσ επικοινωνίασ με τον κόςμο.  

Για παράδειγμα, τα ςυςτιματα ρομποτικισ (τφπου Logo – Lego) και τα ςυςτιματα 
ςφνδεςθσ με το περιβάλλον με αιςκθτιρεσ (όπου ο υπολογιςτι παίρνει δεδομζνα 
από άλλεσ ςυςκευζσ ι το ίδιο το περιβάλλον μζςω αιςκθτιρων) είναι κλαςικά 
πλζον περιβάλλοντα όπου το λογιςμικό με το υλικό ςυνδζονται οργανικά για τθν 
επίτευξθ διδακτικϊν και μακθςιακϊν ςτόχων. Οι εφαρμογζσ εικονικισ 
πραγματικότθτασ επίςθσ απαιτοφν ειδικό, και ςχετικά δαπανθρό ςτισ μζρεσ μασ, 
εξοπλιςμό, ο οποίοσ ςτθν περίπτωςθ αυτι αποτελεί το μζςο πρόςβαςθσ όχι πλζον 
με τον εξωτερικό κόςμο αλλά με το ςφςτθμα προςομοίωςθσ του υπολογιςτι. 

 

Ρεριβάλλοντα Μάκθςθσ μζςω Ανακάλυψθσ, Διερεφνθςθσ και Οικοδόμθςθσ 

Θεωρίεσ του εποικοδομιςμοφ και του κοινωνικοφ εποικοδομιςμοφ 

Εφαρμογζσ Υπερμζςων 

Εφαρμογζσ Εικονικισ Ρραγματικότθτασ 
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Συςτιματα Οπτικοποίθςθσ 

Συςτιματα Εννοιολογικισ Χαρτογράφθςθσ 

Εφαρμογζσ Ρροςομοίωςθσ 

Εφαρμογζσ Μοντελοποίθςθσ  

Εργαςτιρια Βαςιςμζνα ςε Υπολογιςτι 

Συςκευζσ Σφνδεςθσ με το Ρεριβάλλον ι ςυγχρονικζσ διατάξεισ (αιςκθτιρεσ) 

Συςτιματα ομποτικισ (τφπου Lego-Logo)  

Μικρόκοςμοι ςε ςυγκεκριμζνα γνωςτικά αντικείμενα 

Ρρογραμματιςτικά Ρεριβάλλοντα (τφπου Logo ι Scratch) 

Εκπαιδευτικά παιγνίδια ι θλεκτρονικά παιγνίδια 

Λογιςμικό Γενικισ Χριςθσ (εφαρμογζσ γραφείου, κλπ) 

Ρίνακασ 2: Κατθγορίεσ ςυςτθμάτων μάκθςθσ μζςω ανακάλυψθσ, διερεφνθςθσ και 
οικοδόμθςθσ 

Στθν ενότθτα αυτι ςυμπεριλαμβάνονται και τα λογιςμικά γενικισ χριςθσ (κυρίωσ 
τα λογιςτικά φφλλα, οι επεξεργαςτζσ κειμζνου και οι βάςεισ δεδομζνων), τα οποία 
εντάςςονται και ςτθν επόμενθ κατθγορία των ςυςτθμάτων ζκφραςθσ, αναηιτθςθσ 
και επικοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ. Αναλυτικι μελζτθ αυτοφ του τφπου λογιςμικϊν 
ζχει γίνει ςε προθγοφμενθ ενότθτα (βαςικά εργαλεία πλθροφορικισ) του παρόντοσ 
υλικοφ. Με τον όρο λογιςμικά γενικισ χριςθσ εννοοφμε τισ εφαρμογζσ υπολογιςτϊν 
που ζχουν αναπτυχκεί για τθ διεκπεραίωςθ διαφόρων εργαςιϊν ςε ποικίλουσ και 
εκτόσ εκπαίδευςθσ χϊρουσ. Ρρόκειται ςυνικωσ για πολφ διαδεδομζνα λογιςμικά 
(όπωσ ο κειμενογράφοσ, το λογιςτικό φφλλο ι το πρόγραμμα ηωγραφικισ) που είναι 
ςυνικωσ εγκαταςτθμζνα ςε όλουσ τουσ υπολογιςτζσ.  

Θ διπλι αυτι ζνταξθ είναι απαραίτθτθ αφοφ είναι ςυςτιματα που μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν με πολλαπλοφσ τρόπουσ. Για παράδειγμα, θ χριςθ μιασ βάςθσ 
δεδομζνων από μακθτζσ εντάςςεται ςτθν τρίτθ κατθγορία αφοφ ςχετίηεται άμεςα 
με τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ενϊ, αντικζτωσ, θ δθμιουργία μιασ βάςθσ 
δεδομζνων από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ υποςτθρίηει μια άλλου τφπου διδακτικι 
ςτρατθγικι, αφοφ ςυνιςτά πλζον περιβάλλον οικοδόμθςθσ γνϊςεων και για το λόγο 
αυτό εντάςςεται ςτθ δεφτερθ κατθγορία. Το ίδιο ιςχφει και για τα λογιςτικά φφλλα 
ι τουσ επεξεργαςτζσ κειμζνου.  

Επιπρόςκετα, τα θλεκτρονικά παιγνίδια (video games), λόγω τθσ μεγάλθσ τουσ 
ποικιλίασ είναι απαραίτθτο να ενταχκοφν και ςτισ τρεισ μεγάλεσ κατθγορίεσ αφοφ 
άλλοτε είναι ςυςτιματα κλειςτοφ τφπου που ευνοοφν τθν ανάπτυξθ ψυχοκινθτικϊν 
κακαρά δεξιοτιτων, άλλοτε είναι ςυςτιματα ςτρατθγικισ που εντάςςονται ςε ζνα 
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διερευνθτικό και εποικοδομθςτικό πλαίςιο, ενϊ άλλοτε αποτελοφν ςυςτιματα για 
τθ ςυνεργατικι επίλυςθ προβλθμάτων και για τθν κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ ςτο 
πλαίςιο μεγάλων κοινοτιτων χρθςτϊν και υποςτθρίηονται από το Διαδίκτυο.  

Ειδικι αναφορά ςτθν ενότθτα αυτι χριηουν επίςθσ τα απλά περιβάλλοντα 
εκπαιδευτικισ ρομποτικισ (με τθν ευρεία ζννοια του όρου) που περιλαμβάνουν 
προγραμματιηόμενα παιχνίδια κίνθςθσ ςτο ζδαφοσ (π.χ. Bee-Bot ι Pro-Βot) ι πιο 
ςφνκετα περιβάλλοντα όπωσ Lego – Logo.  

Περηβάιιοληα θαη 

ζσζηή καηα Μάζεζες κέζω 

Αλαθάισψες, Δηερεύλεζες 

θαη Οηθοδόκεζες

Θεωπίερ ηος 

οικοδομιζμού και 

ηος κοινωνικού 

οικοδομιζμού

Εθαπμογέρ 

Μονηελοποίηζηρ

Εθαπμογέρ 

Πποζομοίωζηρ

Εθαπμογέρ 

Εικονικήρ 

Ππαγμαη ικόηηηαρ

ςζηή μαηα 

Εννοιολογικήρ 

Χαπηο γπάθηζηρ

Εθαπμογέρ 

Υπεπμέζων

ςζηή μαηα 

Οπηικοποίηζηρ

Εκπαιδεςηικά 

παιγνίδια ή 

ηλεκηπονικά παιγνίδια

Ππογπαμμαηιζη ικά 

Πεπιβάλλο νηα 

(ηύπος Lo go)

Μικπό κοζμοι ζε 

ζςγκεκπιμένα 

γνωζηικά ανη ικείμενα

ςζηή μαηα 

Ρομποηικήρ 

(ηύπος Le go)

ςζκεςέρ ύνδεζηρ 

με ηο Πεπιβάλλον 

(α ιζθηηήπερ)

Επγαζηήπια 

Βαζιζμένα ζε 

Υπολογιζηή

Λογιζμικό Γενικήρ 

Χπήζηρ (εθαπμογέρ 

γπαθείος, κλπ)

 

χιμα 7: Επιμζρουσ κατθγορίεσ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ μάκθςθσ μζςω 
ανακάλυψθσ, διερεφνθςθσ και οικοδόμθςθσ 

Οι περιςςότερεσ από τισ επιμζρουσ κατθγορίεσ που αφοροφν αυτιν τθ μεγάλθ 
κατθγορία εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ (βλζπε ςχιμα 7) μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ και αρκετζσ από αυτζσ και ςτθν 
προςχολικι εκπαίδευςθ. Κάποιεσ επιμζρουσ κατθγορίεσ, λόγω κόςτουσ ι τεχνικϊν 
προβλθμάτων, είναι εντοφτοισ δυςκολότερο να ενταχκοφν ςτο πλαίςιο τθσ 
επιμόρφωςθσ (όπωσ για παράδειγμα οι εφαρμογζσ εικονικισ πραγματικότθτασ, 
λόγω κόςτουσ εξοπλιςμοφ, τα εργαςτιρια βαςιςμζνα ςε υπολογιςτι και οι 
Συςκευζσ Σφνδεςθσ με το Ρεριβάλλον μζςω αιςκθτιρων, τόςο λόγω κόςτουσ όςο 
και γιατί αφοροφν κυρίωσ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ). 
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Χαρακτθριςτικά περιβαλλόντων μάκθςθσ μζςω διερεφνθςθσ και ανακάλυψθσ για 
τθν οικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ   

Τα υπολογιςτικά περιβάλλοντα μάκθςθσ μζςω διερεφνθςθσ και ανακάλυψθσ 
χωρίηονται, όπωσ είδαμε ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα, ςε πολλζσ επιμζρουσ 
κατθγορίεσ, κάκε μία από τισ οποίεσ ζχει ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και υποςτθρίηει 
ςυγκεκριμζνου τφπου μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ. Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται 
αφενόσ οι προδιαγραφζσ που πρζπει να χαρακτθρίηουν ςυνολικά αυτοφ του τφπου 
τα περιβάλλοντα (και τα εκπαιδευτικά ςενάρια που τα ςυνοδεφουν) και αφετζρου 
οι ειδικοφ τφπου προδιαγραφζσ που πρζπει να διζπουν τθν κάκε επιμζρουσ 
κατθγορία. Τα περιβάλλοντα αυτά αποκαλοφνται πολφ ςυχνά και λογιςμικά 
ανοικτοφ τφπου, δεδομζνου ότι τόςο το ίδιο το περιεχόμενό τουσ όςο και το εφροσ 
των δραςτθριοτιτων που υποςτθρίηουν δεν είναι αυςτθρά προκακοριςμζνο εκ των 
προτζρων αλλά τροποποιείται, ςυμπλθρϊνεται ι εμπλουτίηεται από τθ δράςθ του 
εκπαιδευτικοφ και των μακθτϊν. Ραράλλθλα, τα περιβάλλοντα αυτά ενζχουν ρόλο 
γνωςτικοφ εργαλείου για τθν επίλυςθ προβλθμάτων, τθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ 
ςκζψθσ και τθ λιψθ αποφάςεων.  

Με άλλα λόγια, τα ανοικτά υπολογιςτικά περιβάλλοντα αναγνωρίηουν ότι θ μάκθςθ 
δεν είναι απόρροια τθσ μεταβίβαςθσ τθσ γνϊςθσ από το δάςκαλο ςτο μακθτι, αλλά 
ςυνιςτά προϊόν τθσ δόμθςθσ και τθσ αναδόμθςθσ τθσ γνϊςθσ από τον ίδιο το 
μακθτι. Θ μάκθςθ ςυνεπϊσ είναι αποτζλεςμα τθσ ανακάλυψθσ και τθσ δόμθςθσ 
εννοιϊν και κανόνων και ςυνιςτά ενεργθτικι διαδικαςία, κατά τθν οποία το 
πρόςωπο που δρα ςκζπτεται γφρω από αυτι τθ δράςθ.  

Γενικοφ τφπου χαρακτθριςτικά  

Ππωσ είδαμε ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα, τόςο θ ανακαλυπτικι όςο και θ 
διερευνθτικι μάκθςθ ςυνιςτοφν εποικοδομθςτικοφ τφπου προςεγγίςεισ, με 
ςθμαντικζσ επιδράςεισ ςτθ ςχεδίαςθ εκπαιδευτικϊν εφαρμογϊν που βαςίηονται 
ςτισ ΤΡΕ. Στα πλαίςια των περιβαλλόντων αυτϊν οι μακθτζσ ανακαλφπτουν αρχζσ ι 
αναπτφςςουν δεξιότθτεσ μζςω πειραματιςμοφ και πρακτικισ. Τα αλλθλεπιδραςτικά 
περιβάλλοντα μάκθςθσ με υπολογιςτζσ, τα ανοικτά ςυςτιματα υπερμζςων και τα 
ςυςτιματα προςομοιϊςεων και μοντελοποίθςθσ, ςε μεγάλο βακμό, ςτθρίηουν τθν 
προβλθματικι τουσ ςτθν ιδζα τθσ ανακαλυπτικισ μάκθςθσ.   

Θ διδακτικι ςτρατθγικι τθσ ανακαλυπτικισ μάκθςθσ εςτιάηει τθν προςοχι τθσ ςτθ 
διευκόλυνςθ τθσ μάκθςθσ μζςω τθσ κατανόθςθσ των δομϊν και των επιςτθμονικϊν 
αρχϊν ενόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου, κακϊσ και ςτθν υιοκζτθςθ τθσ ανακαλυπτικισ 
μεκόδου ι τθσ κακοδθγοφμενθσ ανακάλυψθσ με τθν ανάπτυξθ εςωτερικϊν 
κινιτρων μάκθςθσ από το μακθτευόμενο. Με άλλα λόγια, θ ανακαλυπτικι μάκθςθ 
είναι ζνασ τφποσ μάκθςθσ όπου οι μακθτευόμενοι οικοδομοφν τισ γνϊςεισ τουσ 
πειραματιηόμενοι ςε ζνα χϊρο και εξαγάγουν κανόνεσ και ςυμπεράςματα από τα 
αποτελζςματα αυτϊν των εμπειριϊν. Το γεγονόσ αυτό ςυνιςτά και τθ βαςικότερθ 
προδιαγραφι που πρζπει να διζπει κάκε υπολογιςτικό περιβάλλον που ακολουκεί 
αυτι τθν προςζγγιςθ.  
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Μια άλλθ βαςικι προδιαγραφι που πρζπει να διζπει τα υπολογιςτικά 
περιβάλλοντα ανοικτοφ τφπου αφορά ςε αυτό που ο ψυχολόγοσ Bruner υποςτθρίηει 
για τθ δραςτθριότθτα του υποκειμζνου που μακαίνει: ο μακθτισ πρζπει να ζρχεται 
αντιμζτωποσ με προβλθματικζσ καταςτάςεισ, το αναλυτικό πρόγραμμα πρζπει να 
οργανϊνεται ςε ςπειροειδι μορφι και ο δάςκαλοσ πρζπει να ζχει ρόλο 
διευκολυντι, εμψυχωτι και ςυντονιςτι ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. Οι κζςεισ 
αυτζσ προδιαγράφουν ςαφϊσ τον τρόπο ανάπτυξθσ εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων με 
ΤΡΕ αλλά και τον τρόπο χριςθσ τουσ ςε πραγματικζσ μακθςιακζσ καταςτάςεισ. Στο 
πλαίςιο αυτό δίνεται ζμφαςθ ςτθ ςχεδίαςθ και τθ χριςθ ςυςτθμάτων 
προςομοίωςθσ και υπερμζςων και ςτθν προϊκθςθ ανοικτοφ τφπου 
δραςτθριοτιτων με επίλυςθ προβλθμάτων κακθμερινισ ηωισ.  

Τα μακθςιακά περιβάλλοντα που ακολουκοφν τθν εποικοδομιςτικι προςζγγιςθ 
ςυνιςτοφν, όπωσ ζχουμε ιδθ αναφζρει, μια ριηικά εναλλακτικι πρόταςθ ςε ςχζςθ 
με τα ςυμπεριφοριςτικά ςυςτιματα. Θ βαςικι και γενικά αποδεκτι αρχι με βάςθ 
τθν οποία ςχεδιάηονται αυτοφ του τφπου τα περιβάλλοντα είναι ότι θ γνϊςθ του 
κόςμου οικοδομείται από το άτομο. Το άτομο, βάςει τθσ αλλθλεπίδραςισ του με 
τον κόςμο, οικοδομεί, ελζγχει, αναδιατάςςει τισ γνωςτικζσ του αναπαραςτάςεισ, οι 
οποίεσ ςτθ ςυνζχεια προςδίδουν νόθμα ςτον κόςμο.  

Στο πλαίςιο αυτό, μποροφμε να προδιαγράψουμε μια ςειρά από βαςικζσ αρχζσ που 
πρζπει να διζπουν τα περιβάλλοντα ανοικτοφ τφπου (τόςο το λογιςμικό με τα 
λειτουργικά του χαρακτθριςτικά όςο και τα ςυνοδευτικά εκπαιδευτικά ςενάρια) με 
ΤΡΕ που υποςτθρίηουν τθν ανκρϊπινθ μάκθςθ:  

1. Το περιβάλλον πρζπει να προωκεί τισ υπάρχουςεσ εμπειρίεσ των μακθτϊν και 
να προςφζρει πολλαπλζσ προοπτικζσ τθσ μακθςιακισ κατάςταςθσ κακϊσ και 
εργαλεία εκτίμθςισ τθσ.  

2. Το περιβάλλον πρζπει να παρζχει νζεσ κακϊσ και αυκεντικζσ εμπειρίεσ ςτουσ 
μακθτζσ ςχετικά με τθ διαδικαςία οικοδόμθςθσ τθσ γνϊςθσ.  

3. Το περιβάλλον πρζπει να υποςτθρίηει τθν ενςωμάτωςθ τθσ μάκθςθσ ςε 
ρεαλιςτικά περιβάλλοντα, τα οποία ςχετίηονται άμεςα (ι προςομοιάηουν) με 
τον πραγματικό κόςμο.  

4. Το περιβάλλον πρζπει να ενκαρρφνει τθν ζκφραςθ των απόψεων, των 
αντιλιψεων, των ιδεϊν και των νοθτικϊν μοντζλων των μακθτϊν ςτο πλαίςιο 
τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ.  

5. Το περιβάλλον πρζπει να προωκεί τθν εμπζδωςθ τθσ μάκθςθσ μζςω κοινωνικισ 
εμπειρίασ και αλλθλεπίδραςθσ.  

6. Το περιβάλλον πρζπει να προςφζρει και να ενκαρρφνει χριςεισ πολλαπλϊν και 
ταυτόχρονων μορφϊν αναπαράςταςθσ τθσ πραγματικότθτασ (διαιςκθτικοφ 
αλλά και ςυμβολικοφ ι φορμαλιςτικοφ τφπου).  

7. Το περιβάλλον πρζπει να προωκεί τθν ενκάρρυνςθ τθσ προςωπικισ επίγνωςθσ 
ςτθ διαδικαςία οικοδόμθςθσ τθσ γνϊςθσ.  

Με άλλα λόγια, βαςικό χαρακτθριςτικό ενόσ τζτοιου τφπου εκπαιδευτικοφ 
λογιςμικοφ ςυνιςτά θ προςφορά αυκεντικϊν μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων, οι 
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οποίεσ είναι ενταγμζνεσ ςε διαδικαςίεσ επίλυςθσ προβλθμάτων από τον 
πραγματικό κόςμο ϊςτε να γεφυρϊνεται το χάςμα που υπάρχει ανάμεςα ςτο 
ςχολείο και ςτισ δραςτθριότθτεσ ζξω από το ςχολείο. Ρρζπει επίςθσ να ενκαρρφνει 
τθν ζκφραςθ και τθν προςωπικι εμπλοκι ςτθ μακθςιακι διαδικαςία. Ραράλλθλα, 
πρζπει να λαμβάνει υπόψθ του το γεγονόσ ότι το κοινωνικό πλαίςιο και θ κοινωνικι 
αλλθλεπίδραςθ ευνοοφν τισ γνωςτικζσ καταςκευζσ (αρχι που εκφράηεται κυρίωσ 
ςτο πλαίςιο του κοινωνικοφ οικοδομιςμοφ). Στο ςθμείο αυτό, θ οικοδομθςτικι 
προςζγγιςθ ςυναντά τθν προςζγγιςθ τθσ κεωρίασ τθσ δραςτθριότθτασ και τισ 
κοινωνικοπολιτιςμικζσ κεωρίεσ για τθ μάκθςθ που κα μελετθκοφν ςτθν επόμενθ 
ενότθτα.  

 

Ειδικοφ τφπου χαρακτθριςτικά  

Εκτόσ από τισ γενικοφ τφπου χαρακτθριςτικά, τα οποία πρζπει να διζπουν τα 
υπολογιςτικά περιβάλλοντα ανοικτοφ τφπου, είναι απαραίτθτο να λθφκοφν υπόψθ 
και επιμζρουσ ιδιότθτεσ, που πρζπει να χαρακτθρίηουν κάκε ειδικι υποκατθγορία. 
Τα χαρακτθριςτικά αυτά παρουςιάηουμε ςφντομα ςτθ ςυνζχεια.  

 

Εφαρμογζσ Τπερμζςων – υπερμεςικζσ εγκυκλοπαίδειεσ  

Οι εφαρμογζσ υπερμζςων (ςτθν κατθγορία αυτι εντάςςονται και οι ιςτοςελίδεσ με 
εκπαιδευτικό περιεχόμενο ςτο διαδίκτυο) είναι από τισ ποιο διαδεδομζνεσ ςιμερα 
υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ που είναι δυνατόν να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν προςχολικι 
και τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ. Οι εφαρμογζσ υπερμζςων διακρίνονται από τισ 
εφαρμογζσ πολυμζςων ςτο επίπεδο οργάνωςθσ τθσ πλθροφορίασ. Ενϊ ςτισ απλζσ 
εφαρμογζσ πολυμζςων (ςυνοπτικι αναφορά ζγινε ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα), θ 
πλθροφορία οργανϊνεται γραμμικά (γεγονόσ που μπορεί να είναι παιδαγωγικά 
χριςιμο ςτθν προςχολικι και τθν πρϊτθ ςχολικι θλικία αλλά όχι ιδιαίτερα ςτισ 
μεγαλφτερεσ θλικίεσ), ςτισ εφαρμογζσ υπερμζςων θ πλθροφορία οργανϊνεται με 
τζτοιο τρόπο ϊςτε να είναι εφικτι θ προςπζλαςι τθσ με διάφορεσ μεκόδουσ 
πλοιγθςθσ (ςυνικωσ με τθ μορφι κόμβων και ςυνδζςμων), που ςυνιςτοφν τθν κατ’ 
εξοχιν πρακτικι χριςθσ ενόσ υπερμζςου (εικόνα 6).  

Θ μθ γραμμικι ςυνεπϊσ οργάνωςθ τθσ πλθροφορίασ ςε μία υπερμεςικι εφαρμογι 
τθσ προςδίδει ζνα από τα πιο βαςικά χαρακτθριςτικά των πετυχθμζνων 
εκπαιδευτικϊν υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων: τθ δυνατότθτά τουσ να εμπλζκουν το 
χριςτθ ςε ωφζλιμεσ δραςτθριότθτεσ μζςω πολλαπλϊν μορφϊν αλλθλεπίδραςθσ. Οι 
μορφζσ αυτζσ περιλαμβάνουν δυνατότθτα για επιλογι και λιψθ αποφάςεων, για 
ςφνκεςθ και κράτθςθ ςθμειϊςεων, για αξιολόγθςθ και κρίςθ, για οικοδόμθςθ, 
ςχεδίαςθ και ζλεγχο. Θ αλλθλεπιδραςτικότθτα υπονοεί πάνω απ’ όλα τθν ιδζα μιασ 
πραγματικισ δραςτθριότθτασ ανάμεςα ςτο χριςτθ και τθ μθχανι. Θ δραςτθριότθτα 
αυτι δεν μπορεί να περιοριςτεί ςε ζνα ςφνολο επιλογϊν που με μεγάλθ προςοχι 
ζχουν εκχωρθκεί ςτο χριςτθ. 



135                                                    Φξήζε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ 

Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ - Τεύρνο 2β: Κιάδνο ΠΔ60  
ΔΑΙΤΥ - Τνκέαο Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΤΔΚ) 

 

Εικόνα 6: Κόμβοι και ςφνδεςμοι ςε υπερμεςικι εφαρμογι (Οι Μθχανζσ από το Α ωσ 
το Ω, Ερευνθτζσ) 

Σε πρϊτο επίπεδο, αλλθλεπιδραςτικότθτα ςθμαίνει τρόπουσ πρόςβαςθσ ςε 
πολλαπλζσ αναπαραςτάςεισ (κείμενα, ιχοι, εικόνεσ) που το ςφςτθμα διακζτει και ο 
χριςτθσ μπορεί να επιλζξει κατά βοφλθςθ. Σε δεφτερο επίπεδο, το ςφςτθμα είναι ςε 
κζςθ να μασ πλθροφοριςει για τισ ενζργειεσ που βρίςκονται ςε εξζλιξθ, θ 
αλλθλεπιδραςτικότθτα ςυνεπϊσ γίνεται μια διμελισ ςχζςθ. Θ ουςιαςτικι 
αλλθλεπιδραςτικότθτα όμωσ εμφανίηεται μόνο όταν ο μακθτισ είναι ςε κζςθ να 
μεταςχθματίςει και να δράςει πάνω ςτισ πλθροφορίεσ που τίκενται ςτθ διάκεςι 
του από το υπολογιςτικό περιβάλλον.   

Μια άλλθ ςθμαντικι ζννοια κατά τθν παιδαγωγικι χριςθ ενόσ υπερμζςου είναι θ 
ζννοια τθσ πλοιγθςθσ. O χριςτθσ καλείται να εξερευνιςει, να ξεφυλλίςει 
(browsing), με λίγα λόγια να πλοθγθκεί μζςα ςτισ προτεινόμενεσ από το μζςο 
πλθροφορίεσ από διάφορα ςθμεία πρόςβαςθσ με ελεφκερθ επιλογι του.  

H προςζγγιςθ αυτι κακορίηει ουςιαςτικά τρεισ βαςικζσ προδιαγραφζσ μιασ 
εκπαιδευτικισ εφαρμογισ υπερμζςων.  



136  Φξήζε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ 

Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ - Τεύρνο 2β: Κιάδνο ΠΔ60  
ΔΑΙΤΥ - Τνκέαο Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΤΔΚ) 

α) Ρροςφορά ποικιλίασ δυνατϊν δρομολογίων: o μακθτευόμενοσ ξεκινϊντασ από 
ζνα προτεινόμενο κζμα ζχει τθ δυνατότθτα να εμβακφνει ςε ςθμεία που επικυμεί, 
να προχωριςει γρθγορότερα ςτα επόμενα, να αποκτιςει πλθροφορίεσ που του 
είναι απαραίτθτεσ για τθ ςυνζχιςθ τθσ πλοιγθςθσ.  

β) Υποςτιριξθ ελευκερίασ διαδρομισ: ο μακθτευόμενοσ δεν υποχρεϊνεται από το 
ςφςτθμα να εξερευνιςει όλεσ τισ διαδρομζσ αλλά μόνο αυτζσ που ο ίδιοσ κρίνει 
απαραίτθτεσ.  

γ) Δυνατότθτα ελζγχου από το μακθτευόμενο: θ διαδρομι μπορεί να ελζγχεται 
απόλυτα από το χριςτθ του ςυςτιματοσ. Αποφαςίηει ο ίδιοσ να προχωριςει ι να 
γυρίςει πίςω ϊςτε να εξερευνιςει και άλλεσ διαδρομζσ που προθγουμζνωσ είχε 
προςπεράςει, καταςκευάηοντασ, κατ’ αυτόν τον τρόπο, το δικό του παιδαγωγικό 
ςενάριο, εξατομικεφοντασ τισ μακθςιακζσ του διαδρομζσ.  

H πλοιγθςθ, προτείνοντασ ςτο μακθτευόμενο ζνα αυτόνομο (και ςυνεπϊσ 
εξατομικευμζνο) τρόπο εργαςίασ, μπορεί να πάρει διάφορεσ μορφζσ που είναι 
ςυνάρτθςθ κάποιων ειδικϊν προδιαγραφϊν: 

α) Ελεφκερθ πλοιγθςθ ςε μια βάςθ δεδομζνων που ιςοδυναμεί με το ξεφφλλιςμα 
μιασ εγκυκλοπαίδειασ ι των αρχείων μιασ βιβλιοκικθσ.  

β) Δυνατότθτεσ εμβάκυνςθσ που εξαρτϊνται από τον τρόπο δθμιουργίασ τθσ βάςθσ 
δεδομζνων (διαφορετικά επίπεδα πρόςβαςθσ ςτισ πλθροφορίεσ ξεκινϊντασ από το 
ίδιο ςθμείο) και επιτρζπουν ζτςι να προςτεκεί μια παιδαγωγικι διάςταςθ ςτο 
ςφςτθμα.  

γ) Ρροςκικθ ελζγχου των γνϊςεων μζςω ενόσ ςυςτιματοσ “τεςτ” που επιτρζπει 
ςτο μακθτευόμενο να ελζγχει τισ δυνατότθτζσ του και να κακορίηει ανάλογα με τισ 
επιδόςεισ του τθ διαδρομι που κα ακολουκιςει.  

δ) Βοικεια ςτθν πλοιγθςθ μζςω υποδείξεων τισ οποίεσ ο χριςτθσ μπορεί να λάβει 
αν κζλει υπόψθ του.  

ε) Ρλοιγθςθ με προςομοίωςθ μζςω ενςωματωμζνων ςτο ςφςτθμα παιδαγωγικϊν 
ςεναρίων ανάλογα με τθν ακολουκοφμενθ διαδρομι.  

Ψθφιακζσ Εγκυκλοπαίδειεσ, Λεξικά & Ψθφιακζσ βιβλιοκικεσ 

Οι ψθφιακζσ εγκυκλοπαίδειεσ (εικόνα 7), τα θλεκτρονικά λεξικά (εικόνα 8) και οι 
βιβλιοκικεσ ςτθν ψθφιακι τουσ μορφι προςφζρουν ποικίλεσ εκπαιδευτικζσ 
δυνατότθτεσ, πολφ περιςςότερεσ, και προφανϊσ ποιοτικά διαφορετικζσ, από αυτζσ 
των ςυμβατικϊν ομολόγων τουσ. Ζχοντασ, κατά κανόνα, δομι υπερμζςου, 
επιτρζπουν πλοιγθςθ και ευνοοφν δραςτθριότθτεσ διερεφνθςθσ και ανακάλυψθσ. 
Με τουσ μθχανιςμοφσ αναηιτθςθσ τθσ πλθροφορίασ που ενςωματϊνουν 
επιτρζπουν επίςθσ τθν εφκολθ αναηιτθςθ και διαχείριςθ τθσ πλθροφορίασ.  

Οι ψθφιακζσ βιβλιοκικεσ επιτρζπουν τθν πρόςβαςθ (ελεφκερθ ι επί πλθρωμι 
ςυνικωσ μζςω κάποιασ ςυνδρομισ) ςε πλθκϊρα ψθφιακϊν εντφπων, κυρίωσ 
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επιςτθμονικϊν περιοδικϊν κακϊσ επίςθσ και βιβλίων. Οι βιβλιοκικεσ αυτζσ 
μποροφν κυρίωσ να χρθςιμοποιθκοφν από τουσ εκπαιδευτικοφσ αλλά θ πρόςβαςθ 
ςε περιεχόμενο βιβλίων είναι επίςθσ εφικτι και από τουσ μακθτζσ. Βζβαια, το 
μεγαλφτερο μζροσ τθσ πλθροφορίασ που προςφζρουν οι βιβλιοκικεσ δεν 
προςφζρεται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Κλαςικό παράδειγμα ψθφιακισ βιβλιοκικθσ που προςφζρει πρόςβαςθ ςε 
ψθφιοποιθμζνα βιβλία είναι το http://books.google.com/.   

Ρολφ ενδιαφζρον ζχει ο ΡΕΣΕΑΣ, http://www.perseus.tufts.edu/ που προςφζρει 
πρόςβαςθ ςτο ςφνολο πρακτικά των αρχαίων κειμζνων (ελλθνικι γλϊςςα και 
γραμματεία, λατινικά, κλπ.) ςτθν πρωτογενι τουσ μορφι και ςε μετάφραςθ. 
Ρρόκειται ίςωσ για τθν πλθρζςτερθ ςυλλογι «ςωμάτων κειμζνων» που διατίκενται 
για μελζτθ.  

Το Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ παρζχει επίςθσ μια πλιρθ ςυλλογι από «ςϊματα 
κειμζνων» τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ ςτθν πφλθ του: http://www.greek-language.gr.    

 

Εικόνα 7: Θ αρχικι ςελίδα τθσ ελεφκερθσ ψθφιακισ εγκυκλοπαίδειασ Βικιπαίδεια 
(http://el.wikipedia.org)  

Θ Βικιπαίδεια είναι ζνα χαρακτθριςτικό παράδειγμα ψθφιακισ εγκυκλοπαίδειασ με 
ελεφκερθ πρόςβαςθ. Βαςικό τθσ χαρακτθριςτικό είναι θ διαρκισ ενθμζρωςθ από 
τουσ χριςτεσ τθσ. Ραρά τα πικανά προβλιματα που μπορεί να ενζχει αυτό το 
χαρακτθριςτικό (π.χ. για τθν εγκυρότθτα ι τθν πλθρότθτα τθσ παρεχόμενθσ 
πλθροφορίασ), θ εκπαιδευτικόσ ζχει τθ δυνατότθτα να τθν χρθςιμοποιιςει μζςω 
κακοδθγοφμενων δραςτθριοτιτων ςε ποικίλεσ διδακτικζσ καταςτάςεισ.  

http://books.google.com/
http://www.perseus.tufts.edu/
http://www.greek-language.gr/
http://el.wikipedia.org/
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Εικόνα 8: Θ αρχικι ςελίδα του ψθφιακοφ λεξικοφ τθσ κοινισ ελλθνικισ 
(Τριανταφυλλίδθ) από τθν Ρφλθ για τθν Ελλθνικι Γλϊςςα (http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html)   

 

Εφαρμογζσ Εικονικισ Πραγματικότθτασ (αναφζρεται για λόγουσ πλθρότθτασ) 

Με τον όρο «εικονικι πραγματικότθτα» περιγράφονται τα περιβάλλοντα 
υπολογιςτϊν που αναπαριςτοφν ιδεατοφσ χϊρουσ, βαςιςμζνουσ ςε ζνα 
πλθροφορικό μοντζλο, οι οποίοι κάνουν χριςθ τριςδιάςτατων γραφικϊν και 
ςυςκευϊν αλλθλεπίδραςθσ και προςφζρουν ζτςι ςτο χριςτθ τθ δυνατότθτα να 
«ειςχωρεί» ςε αυτοφσ και να χειρίηεται απ’ ευκείασ τα αντικείμενά τουσ. Ωσ 
ςυνϊνυμοσ όροσ για τθν περιγραφι του χϊρου αυτοφ χρθςιμοποιείται ςυχνά και ο 
όροσ εικονικό περιβάλλον (virtual environment). Ρρόκειται για ιςχυρά 
αλλθλεπιδραςτικά περιβάλλοντα ςτα οποία ο χριςτθσ γίνεται ςυμμζτοχοσ ςε ζναν 
«εικονικά πραγματικό» κόςμο. 

Θ δθμιουργία ενόσ περιβάλλοντοσ εικονικισ πραγματικότθτασ εξαρτάται άμεςα από 
τθν τεχνολογικι και από τθν εννοιολογικι τθσ διάςταςθ. Είναι εφικτι θ δθμιουργία 
διαφόρων ειδϊν περιβαλλόντων, ανάλογα με τθν χρθςιμοποιοφμενθ τεχνολογία και 
τουσ ςτόχουσ τθσ εφαρμογισ. Τα περιβάλλοντα αυτά μπορεί να είναι απλζσ 
δυςδιάςτατεσ γραφικζσ απεικονίςεισ με χριςθ ποντικιοφ ϊςτε να επιτυγχάνεται θ 
αλλθλεπίδραςθ με το χριςτθ, ι ακόμα και τριςδιάςτατα περιβάλλοντα πλιρουσ 
εμβφκιςθσ με θλεκτρονικό εξοπλιςμό (πλιρεσ «κουςτοφμι» με κράνοσ, γάντια, κλπ.) 
που ειςάγουν το χριςτθ ςτο εικονικό περιβάλλον. Γενικότερα, τα περιβάλλοντα 
εικονικισ πραγματικότθτασ, με κριτιριο κυρίωσ το υλικό που χρθςιμοποιοφν και 
ςυνεπϊσ τισ αναπαραςτάςεισ που υποςτθρίηουν και τον τρόπο με τον οποίο 
λαμβάνει χϊρα θ αλλθλεπίδραςθ, εντάςςονται ςε τζςςερισ μεγάλεσ κατθγορίεσ.  

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
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Α. Επιτραπζηια ςυςτιματα εικονικισ πραγματικότθτασ (Desktop Virtual Reality 
Systems). Τα ςυςτιματα αυτά χρθςιμοποιοφν προςωπικοφσ υπολογιςτζσ (PC) για 
τθν απεικόνιςθ του εικονικοφ κόςμου και θ αλλθλεπίδραςθ γίνεται είτε με το 
ποντίκι είτε με εξειδικευμζνεσ περιφερειακζσ ςυςκευζσ (3D χειριςτιρια).  

Β. Συςτιματα εικονικισ πραγματικότθτασ πλιρουσ εμβφκιςθσ (Virtual Reality 
Immersive Systems). Είναι από τα πιο γνωςτά ςυςτιματα, κυρίωσ από τα μζςα 
μαηικισ ενθμζρωςθσ. Τα ςυςτιματα αυτά ενςωματϊνουν τθν οπτικι γωνία του 
χριςτθ ςτον εικονικό κόςμο, ο οποίοσ, χρθςιμοποιϊντασ ειδικζσ περιφερειακζσ 
ςυςκευζσ (ςτερεοςκοπικό κράνοσ και γάντια δεδομζνων ι/και ςυςκευι 
«επιςτροφισ προςπάκειασ», κλπ.), αποκόπτεται από τον πραγματικό κόςμο και 
παρατθρεί μόνο όςα ςυμβαίνουν μζςα ςτο περιβάλλον.  

Γ. Συςτιματα εικονικισ πραγματικότθτασ με προβολι (Projection Virtual Reality 
Systems). Οι περιφερειακζσ ςυςκευζσ ειςόδου των ςυςτθμάτων αυτϊν είναι 
αιςκθτιρεσ κζςθσ και 3D χειριςτιρια, και οι περιφερειακζσ ςυςκευζσ εξόδου είναι 
ζνα δωμάτιο με βίντεο-τοίχουσ (video-walls) ι παρόμοιεσ ςυςκευζσ απεικόνιςθσ. 
Κλαςικό ςφςτθμα αυτισ τθσ κατθγορίασ είναι το περιβάλλον CAVE που ςχεδιάςτθκε 
με ςκοπό τθν επιςτθμονικι απεικόνιςθ ι οπτικοποίθςθ φαινομζνων. 

Δ. Συςτιματα προςομοιωτϊν ι εξομοιωτϊν με εικονικι πραγματικότθτα 
(Simulation Virtual Reality Systems), με χαρακτθριςτικότερο παράδειγμα τουσ 
προςομοιωτζσ πτιςθσ.  

Οι εφαρμογζσ εικονικισ πραγματικότθτασ, και κυρίωσ αυτζσ που είναι τφπου Β, Γ 
και Δ, λόγω του μεγάλου κόςτουσ του εξοπλιςμοφ που απαιτοφν δεν είναι εφικτό να 
χρθςιμοποιθκοφν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Αντικζτωσ, είναι δυνατόν να 
χρθςιμοποιθκοφν επιτραπζηια ςυςτιματα εικονικισ πραγματικότθτασ, οι 
προδιαγραφζσ των οποίων είναι ςε μεγάλο βακμό κοινζσ με αυτϊν των 
ςυςτθμάτων υπερμζςων.  

Μποροφμε, ςτο πλαίςιο αυτό, να καταγράψουμε τισ ακόλουκεσ προδιαγραφζσ, που 
πρζπει να ακολουκεί ζνα εκπαιδευτικό ςφςτθμα επιτραπζηιασ εικονικισ 
πραγματικότθτασ, το οποίο πρζπει να επιτρζπει:  

 Εξερεφνθςθ υπαρκτϊν αντικειμζνων ι χϊρων για τουσ οποίουσ ο 
μακθτευόμενοσ δεν ζχει άμεςθ πρόςβαςθ. 

 Μελζτθ πραγματικϊν αντικειμζνων ι χϊρων που είναι αδφνατον να 
κατανοθκοφν διαφορετικά εξαιτίασ του μεγζκουσ, τθσ κζςθσ ι των ιδιοτιτων 
τουσ. 

 Δυνατότθτα χειριςμοφ αντικειμζνων ι περιβαλλόντων με διαφορετικζσ από τισ 
γνωςτζσ ιδιότθτεσ. 

 Δυνατότθτα δθμιουργίασ και χειριςμοφ αφθρθμζνων αναπαραςτάςεων. 

 Αλλθλεπίδραςθ με εικονικά αντικείμενα.  

 Αλλθλεπίδραςθ με πραγματικοφσ ανκρϊπουσ ςε μακρινζσ φυςικζσ κζςεισ ι 
φανταςτικοφσ τόπουσ με πραγματικοφσ ι μθ τρόπουσ. 
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υςτιματα Οπτικοποίθςθσ  

Με τον όρο οπτικοποίθςθ (visualisation) εννοοφμε γενικότερα τθν ανάπτυξθ και τθ 
χριςθ οπτικϊν μζςων ϊςτε να καταςτιςουμε πιο κατανοθτό ζνα κζμα ενϊ 
ειδικότερα ςτο χϊρο τθσ ψυχολογίασ εννοοφμε τθ δθμιουργία νοθτικϊν εικόνων. 
Στθν επιςτθμονικι δραςτθριότθτα με τον όρο αυτό εννοοφμε τθν χριςθ γραφικϊν 
παραγόμενων από υπολογιςτι που χρθςιμοποιοφνται για τθ διερεφνθςθ και τθν 
κατανόθςθ δεδομζνων και εννοιϊν που αφοροφν εφαρμογζσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ 
τεχνολογίασ.  

Με τθν ανάπτυξθ των ΤΡΕ, ο όροσ χρθςιμοποιείται ςυνικωσ για να αποδϊςουμε τθ 
γραφικι αναπαράςταςθ δεδομζνων και εννοιϊν. Οι ΤΡΕ προςφζρουν τθ 
δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςουμε υπολογιςτικά γραφικά για να επεξεργαςτοφμε 
αρικμθτικά δεδομζνα και να τα μετατρζψουμε ςε ςτατικζσ ι δυναμικζσ εικόνεσ δφο 
ι τριϊν διαςτάςεων. Σιμερα, τα υπολογιςτικά ςυςτιματα οπτικοποίθςθσ είναι 
ιδιαίτερα χριςιμα ςτθ διδαςκαλία των φυςικϊν επιςτθμϊν με χριςθ πολλαπλϊv 
τφπων οπτικϊν αναπαραςτάςεων (χθμεία, βιολογία, φυςικι, περιβαλλοντικι 
εκπαίδευςθ), των μακθματικϊν (γραφικζσ παραςτάςεισ) τθσ γεωγραφίασ (χάρτεσ, 
άτλαντεσ) και τθσ ιςτορίασ (ιςτορικοί χάρτεσ, άτλαντεσ).  

Στθ ςυνζχεια ςυνοψίηονται οι βαςικζσ προδιαγραφζσ που πρζπει να διζπουν ζνα 
ςφςτθμα οπτικοποίθςθσ ϊςτε να μπορεί να αξιοποιθκεί αποτελεςματικά ςτθν 
πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ: 

 Ταυτόχρονθ οπτικι παρουςίαςθ μεγάλου όγκου δεδομζνων ϊςτε να είναι 
εφικτι θ ερμθνεία και θ κατανόθςι τουσ. 

 Ρροβολι νζων μθ αναμενόμενων δεδομζνων, πλθροφοριϊν, ιδιοτιτων και 
ερωτθμάτων τα οποία χρθςιμοποιοφνται για ανακάλυψθ, κατανόθςθ, 
επικοινωνία και διδαςκαλία. 

 Δυνατότθτα κατάλλθλων αναπαραςτάςεων ςχετικϊν με προβλιματα που 
δεν γίνονται εφκολα αντιλθπτά ωσ αρικμθτικά ι ςυμβολικά δεδομζνα ϊςτε 
να καταςτεί δυνατόσ ο ζλεγχοσ κατά τθν επίλυςθ προβλθμάτων. 

 Ραρουςίαςθ φαινομζνων και χαρακτθριςτικϊν που ςυμβαίνουν ςε πολφ 
μικρζσ ι πολφ μεγάλεσ χωρικζσ ι χρονικζσ κλίμακεσ. 

 Δυνατότθτα δυναμικϊν οπτικοποιιςεων με άμεςο χειριςμό των δεδομζνων.  

 Ρροβολι ςτοιχείων χωρίσ χριςθ ςυμβολιςμϊν ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ 
διαμόρφωςθ υποκζςεων και ερευνθτικϊν ερωτθμάτων για φαινόμενα και 
καταςτάςεισ.  

Ζνα κλαςικό πλζον λογιςμικό οπτικοποίθςθσ είναι το Google Earth (εικόνα 9), το 
οποίο παρζχεται δωρεάν ςτθν απλι του ζκδοςθ (http://earth.google.com/). Το 
λογιςμικό αυτό παρζχει δορυφορικζσ εικόνεσ μεγάλθσ ευκρίνειασ για όλθ τθ γθ. Οι 
εικόνεσ αυτζσ ςυνδυάηονται με χάρτεσ και διάφορεσ άλλεσ πλθροφορίεσ. Ο χριςτθσ 
μπορεί να πλοθγθκεί ςε όλο τον πλανιτθ και να επιλζξει το φψοσ από το οποίο κα 
κάνει τθν πλοιγθςθ αυτι. Το λογιςμικό Google Earth μπορεί να ςυνδυαςτεί με το 
λογιςμικό Google Maps (http://maps.google.com/), ϊςτε να ςυνδεκοφν 
δορυφορικζσ εικόνεσ με διαφόρων ειδϊν αλλθλεπιδραςτικοφσ χάρτεσ. Τα δφο αυτά 
λογιςμικά μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτο μάκθμα τθσ Γεωγραφίασ αλλά και ςτο 
μάκθμα τθσ Λςτορίασ.  

http://earth.google.com/
http://maps.google.com/
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Ειδικότερα για τθν Λςτορία μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ο ιςτορικόσ άτλαντασ 
CENTENNIA, που ζχει προςαρμοςτεί και ςτα ελλθνικά, (θ αγγλικι ιςτοςελίδα του 
λογιςμικοφ βρίςκεται ςτο http://www.clockwk.com/centennia.html), ο οποίοσ 
επιτρζπει τθν οπτικοποίθςθ ιςτορικϊν χαρτϊν από το 1000 μ.Χ. και μετά. 

 

Εικόνα 9: θ ευρφτερθ περιοχι τθσ Ελλάδασ όπωσ εμφανίηεται ςτο λογιςμικό Google 
Earth (από απόςταςθ 1029 Km).  

Δικτυακοί τόποι  

http://maps.google.com/ (χάρτεσ) 

http://www.google.com/educators/p_earth.html (ιδζεσ για χριςθ του Google Earth 
ςτθν εκπαίδευςθ) 

http://www.google.com/sky/ (οπτικοποίθςθ του θλιακοφ ςυςτιματοσ και διαφόρων 
αςτεριςμϊν) 

Σε ζνα περιβάλλον οπτικοποίθςθσ ο χριςτθσ μπορεί να αναπαραςτιςει δεδομζνα 
με τθ μορφι εικόνων αλλά δεν ζχει τθ δυνατότθτα να τα χειριςτεί ςε μεγάλο βακμό. 
Δεν μπορεί για παράδειγμα να μεταβάλει κάποιεσ από τισ μεταβλθτζσ ι τισ 
παραμζτρουσ που τα αφοροφν. Το πρόβλθμα αυτό αντιμετωπίηεται ςυνικωσ μζςω 
των περιβαλλόντων προςομοίωςθσ, τα οποία μελετϊνται ςε επόμενθ ενότθτα.  

 

υςτιματα Εννοιολογικισ Χαρτογράφθςθσ  

Θ εννοιολογικι χαρτογράφθςθ είναι μια ειδικι τεχνικι οπτικοποίθςθσ των ςχζςεων 
ανάμεςα ςε διάφορεσ ζννοιεσ. Με άλλα λόγια, θ εννοιολογικι χαρτογράφθςθ 
ςυνιςτά ζνα ςυνικθ τρόπο για τθν αναπαράςταςθ τθσ γνϊςθσ, τθσ οποίασ αποτελεί 

http://www.clockwk.com/centennia.html
http://maps.google.com/
http://www.google.com/educators/p_earth.html
http://www.google.com/sky/
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μία ιδεατι εννοιολογικι δομι. Χρθςιμοποιείται επίςθσ για τθν ανάδυςθ των 
αναπαραςτάςεων αυτϊν που μακαίνουν κάνοντασ χριςθ γραφικϊν απεικονίςεων 
ςε μορφι δικτφου.  

Βαςικά ςυςτατικά τθσ εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ είναι οι κόμβοι που 
αναπαριςτοφν ζννοιεσ (αλλά και ςε μερικζσ περιπτϊςεισ ςυμβάντα ι γεγονότα) και 
οι ςφνδεςμοι που αναπαριςτοφν ςχζςεισ ανάμεςα ςτισ ζννοιεσ ι αιτίεσ που 
προκαλοφν ζνα γεγονόσ. Κόμβοι που ςυνδζονται με ςυνδζςμουσ ςχθματίηουν ζναν 
εννοιολογικό χάρτθ (concept map) που μπορεί να ζχει τθ μορφι ενόσ 
ςθμαςιολογικοφ δικτφου (semantic network). Θ όλθ διαδικαςία παραπζμπει ςτθ 
δομι ενόσ υπερκειμζνου.  

Θ διαδικαςία τθσ εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ, που ςτισ απαρχζσ τθσ διεξαγόταν 
με χαρτί και μολφβι, ζχει βελτιωκεί ριηικά με τθ χριςθ κατάλλθλων λογιςμικϊν. Σε 
γενικζσ γραμμζσ, ζνα λογιςμικό εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ (εικόνα 10), και ςτθν 
κατθγορία αυτι ςυγκαταλζγουμε τα λογιςμικά ςθμαςιολογικϊν δικτφων (semantic 
networks) και νοθτικϊν χαρτϊν (mind maps), περιζχει τρία βαςικά ςτοιχεία: ζννοιεσ 
(concepts), ςυνδζςμουσ (links) και ςτιγμιότυπα (instances):  

 Μια ζννοια που αποτελεί μια μονάδα πλθροφορίασ και αναπαρίςταται από 
μια λζξθ, μια φράςθ ι μια εικόνα. Στθ γενικι περίπτωςθ, μια ζννοια 
προςδιορίηεται απλϊσ από τθν ετικζτα τθσ (label). 

 Ζνασ ςφνδεςμοσ ανικει ςε μια ειδικι κατθγορία εννοιϊν και περιγράφει πωσ 
μια ζννοια ςυνδζεται με μια άλλθ. Στθ γενικι περίπτωςθ, ζνασ ςφνδεςμοσ 
αντιςτοιχεί ςε μία ςχζςθ που ςυνδζει δφο ζννοιεσ. 

 Ζνα ςτιγμιότυπο είναι μια πρόταςθ τθσ μορφισ «ζννοια – ςφνδεςμοσ – 
ζννοια» και περιγράφει τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτισ δφο ζννοιεσ.  

Τα υπολογιςτικά ςυςτιματα εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ ζχουν δεδομζνα 
χαρακτθριςτικά και λειτουργίεσ και οι προδιαγραφζσ ςχεδίαςι τουσ βαςίηονται 
πάνω ςτισ αρχζσ που μόλισ περιγράψαμε. Θ εννοιολογικι χαρτογράφθςθ 
χρθςιμοποιείται ςτθν εκπαίδευςθ με ποικίλουσ τρόπουσ, και για το λόγο αυτό είναι 
ςκόπιμο να προδιαγραφοφν οι δυνατζσ διδακτικζσ ςτρατθγικζσ και τα ςυνακόλουκα 
εκπαιδευτικά ςενάρια που κάνουν χριςθ αυτισ τθσ τεχνικισ. Θ εννοιολογικι 
χαρτογράφθςθ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ:  

 ωσ εποπτικό εργαλείο, για διδαςκαλία διαφόρων γνωςτικϊν αντικειμζνων 
του προγράμματοσ ςπουδϊν,  

 ωσ γνωςτικό εργαλείο, για οικοδόμθςθ εννοιϊν και γνϊςεων (με άλλα λόγια 
για μάκθςθ)  

 ωσ εργαλείο αξιολόγθςθσ των μακθτϊν (μζςω ςφγκριςθσ δφο ι 
περιςςότερων εννοιολογικϊν χαρτϊν), 

 ωσ εργαλείο για τθν ανάδυςθ και τθν καταγραφι των αναπαραςτάςεων, με 
άλλα λόγια, ωσ εργαλείο ανίχνευςθσ πρότερων γνϊςεων 

 ωσ μζςο για ανταλλαγι και επικοινωνία ιδεϊν όταν χρθςιμοποιοφνται για τθ 
ςυλλογικι καταςκευι εννοιολογικϊν χαρτϊν 

 ωσ μζςο για ςχεδίαςθ εφαρμογϊν υπερμζςων και γενικότερα ςυςτθμάτων 
πλοιγθςθσ. 
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Υπάρχουν πολλά λογιςμικά για εννοιολογικι χαρτογράφθςθ με πιο γνωςτό ίςωσ το 
Inspiration (http://www.inspiration.com/). Κάποια από τα λογιςμικά αυτά ζχουν 
κατάλλθλθ διεπιφάνεια χριςθσ για μικρζσ θλικίεσ, όπωσ το Kidspiration 
(http://www.inspiration.com/productinfo/kidspiration/index.cfm) και το 
MindMapper Junior (http://www.mindmapperusa.com/MMJr.htm).  

Ζνα ελεφκερο λογιςμικό για εννοιολογικι χαρτογράφθςθ είναι το CMapTools 
(http://cmap.ihmc.us/), το οποίο υποςτθρίηει διαδικτυακι χριςθ.  

Δθμιουργία εννοιολογικϊν χαρτϊν επιτρζπουν επίςθσ ο Δθμιουργόσ Μοντζλων 
(www.ecedu.upatras.gr/modelscreator) και το ModellingSpace.   

 

Εικόνα 10: εννοιολογικόσ χάρτθσ για τθν εννοιολογικι χαρτογράφθςθ με το 
λογιςμικό Inspiration.  

 

Εφαρμογζσ Προςομοίωςθσ  

Σε ζνα περιβάλλον οπτικοποίθςθσ ο χριςτθσ μπορεί να αναπαραςτιςει δεδομζνα 
με τθ μορφι εικόνων αλλά δεν ζχει τθ δυνατότθτα να τα χειριςτεί ςε μεγάλο βακμό. 
Δεν μπορεί για παράδειγμα να μεταβάλει κάποιεσ από τισ μεταβλθτζσ ι τισ 
παραμζτρουσ που τα αφοροφν. Το πρόβλθμα αυτό αντιμετωπίηεται ςυνικωσ μζςω 
των περιβαλλόντων προςομοίωςθσ.  

http://www.inspiration.com/
http://www.inspiration.com/productinfo/kidspiration/index.cfm
http://www.mindmapperusa.com/MMJr.htm
http://cmap.ihmc.us/
http://www.ecedu.upatras.gr/modelscreator
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H προςομοίωςθ (simulation) ωσ τεχνικι μίμθςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ ενόσ 
ςυςτιματοσ από ζνα άλλο ςφςτθμα, καταλαμβάνει περίοπτθ κζςθ ςτα πλαίςια των 
εκπαιδευτικϊν εφαρμογϊν των ΤΡΕ. Μποροφμε να ορίςουμε τθν προςομοίωςθ ωσ 
μια μζκοδο μελζτθσ ενόσ ςυςτιματοσ (ενόσ αντικειμζνου, ενόσ φαινομζνου, μιασ 
δραςτθριότθτασ, μιασ διαδικαςίασ) με τθ βοικεια ενόσ άλλου ςυςτιματοσ. Θ 
προςομοίωςθ δθλαδι είναι μία αναπαράςταςθ ι ζνα μοντζλο που ζχει 
καταςκευαςτεί για να αναπαραςτιςει και να επιτρζψει τθν κατανόθςθ τθσ 
λειτουργίασ ενόσ ςυςτιματοσ. Το ςφςτθμα προςομοίωςθσ «μιμείται» τθ 
ςυμπεριφορά αυτοφ που αναπαριςτά και ςυνεπϊσ επιτρζπει εξοικείωςθ με τα 
χαρακτθριςτικά του και κατανόθςθ των λειτουργιϊν του. Το ςφςτθμα 
προςομοίωςθσ ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ ςιμερα είναι ζνα μοντζλο που 
«εκτελείται» ςε ζναν υπολογιςτι.  

Μια προςομοίωςθ με υπολογιςτζσ είναι υπολογιςτικό μοντζλο που χρθςιμοποιείται 
για να πειραματιςτοφμε πάνω ςε ζνα πραγματικό ςφςτθμα χωρίσ να ζχουμε άμεςθ 
επαφι μαηί του. Στόχοσ ενόσ ςυςτιματοσ προςομοίωςθσ είναι θ μελζτθ, θ 
κατανόθςθ και ο πειραματιςμόσ με πολφπλοκα ςυςτιματα (ςτα οποία ςυνικωσ δεν 
ζχουμε απευκείασ πρόςβαςθ). Οι χριςτεσ χειρίηονται τα ςυςτατικά του ςυςτιματοσ 
με πλιρωσ αλλθλεπιδραςτικό τρόπο, όπωσ είναι για παράδειγμα θ προςομοίωςθ 
χειριςμοφ ενόσ πολεμικοφ αεροπλάνου.  

Θ ζννοια τθσ προςομοίωςθσ εμφανίςτθκε αρχικά ςτο χϊρο τθσ επιςτθμονικισ 
ζρευνασ ωσ τεχνικι μελζτθσ των αποτελεςμάτων μιασ δράςθσ πάνω ςε ζνα 
φαινόμενο χωρίσ να απαιτείται παρζμβαςθ ςτο ίδιο το φαινόμενο. Οι 
προςομοιϊςεισ χρθςιμοποιοφνται για τθ μελζτθ και τθν κατανόθςθ αρχϊν 
λειτουργίασ πολλϊν φυςικϊν, βιολογικϊν και κοινωνικϊν διαδικαςιϊν. Τα 
ςυςτιματα προςομοίωςθσ αποτελοφν ςτισ μζρεσ μασ πολφ διαδεδομζνεσ και 
ταυτόχρονα από τισ πλζον αποτελεςματικζσ εφαρμογζσ των ΤΡΕ ςτθν εκπαιδευτικι 
διαδικαςία. Θ εκπαιδευτικι προςομοίωςθ ορίηεται ωσ ζνα μοντζλο κάποιου 
φαινομζνου ι κάποιασ δραςτθριότθτασ, το οποίο οι χριςτεσ χρθςιμοποιοφν και 
μακαίνουν μζςω τθσ αλλθλεπίδραςθσ με τθν προςομοίωςθ.  

Σε μια παιδαγωγικι κατάςταςθ προςομοίωςθσ, ο μακθτισ, αλλάηοντασ κατά 
βοφλθςθ οριςμζνεσ – κφριεσ κατά κανόνα - μεταβλθτζσ του προσ μελζτθ 
φαινομζνου, ζχει ςτα χζρια του τθν πρωτοβουλία εξζλιξισ του και δεν οφείλει να 
απαντά απλϊσ ςε ερωτιςεισ που ζχουν προβλεφκεί από τουσ δθμιουργοφσ του 
λογιςμικοφ. Αντίκετα, με βάςθ τισ παρατθριςεισ που κάνει πάνω ςτα 
αποτελζςματα των χειριςμϊν του, είναι δυνατόν να ανακαλφψει το μοντζλο το 
οποίο προςομοιϊνει το λογιςμικό ι τισ βαςικζσ παραμζτρουσ που το ςυνκζτουν και 
να εφαρμόςει αυτά που ζχει ιδθ μάκει. Στο πλαίςιο αυτό, τα ςυςτιματα 
προςομοιϊςεων διαφζρουν ριηικά από τα ςυςτιματα κακοδιγθςθσ και τα 
ςυςτιματα εξάςκθςθσ και πρακτικισ.  

Σφποι προςομοιϊςεων  

Μποροφμε να διακρίνουμε τζςςερισ τφπουσ προςομοιϊςεων, που υπάγονται ςε 
δφο κφριεσ κατθγορίεσ: 
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1. Αυτζσ που προςομοιϊνουν κάτι  

α) φυςικι προςομοίωςθ, ςτθν οποία ζνα φυςικό φαινόμενο ι κατάςταςθ 
αναπαρίςταται από το υπολογιςτικό ςφςτθμα ςτθν οκόνθ επιτρζποντασ ςτον 
χριςτθ να μάκει κάτι για αυτό όταν χειρίηεται κάποια ι κάποιεσ μεταβλθτζσ 

β) επαναλθπτικι προςομοίωςθ, ςτθν οποία ο χριςτθσ εκτελεί διαδοχικζσ φορζσ τθν 
προςομοίωςθ επιλζγοντασ τιμζσ για τισ διάφορεσ παραμζτρουσ 

2. Αυτζσ που δείχνουν πϊσ να γίνει κάτι 

γ) διαδικαςτικι προςομοίωςθ, θ οποία ςτοχεφει να διδάξει μια αλλθλουχία 
ενεργειϊν για τθν επίτευξθ κάποιου ςτόχου 

δ) προςομοίωςθ κατάςταςθσ, κατά τθν οποία ο χριςτθσ εξερευνά εναλλακτικζσ 
διαδρομζσ ςε ζνα ςφςτθμα για να μελετιςει τισ επιπτϊςεισ τουσ.  

Δεδομζνου ότι τα ςυςτιματα προςομοίωςθσ κατά κανόνα ζχουν ςυγκεκριμζνα 
χαρακτθριςτικά και λειτουργίεσ, ςτθ ςυνζχεια παρουςιάηουμε τισ προδιαγραφζσ 
των εκπαιδευτικϊν ςεναρίων που πρζπει να ςυνοδεφουν τα ςυςτιματα αυτά.  

Θ προςομοίωςθ, ωσ διδακτικι ςτρατθγικι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί με τρεισ 
διαφορετικοφσ τρόπουσ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ: 

Α) υποςτιριξθ του μακιματοσ με τθ βοικεια αλλθλεπιδραςτικισ προςομοίωςθσ 
(διδαςκαλία από τον εκπαιδευτικό που χρθςιμοποιεί τθν προςομοίωςθ ωσ εποπτικό 
μζςο),  

Β) επαλικευςθ ενόσ μοντζλου (χριςθ προςομοίωςθσ από τον μακθτι και 
αλλθλεπίδραςθ με τον εκπαιδευτικό για ςυμπλθρωματικι ανατροφοδότθςθ),  

Γ) κλαςςικι αλλθλεπιδραςτικι προςομοίωςθ (ατομικι ι ςυλλογικι χριςθ ενόσ 
μοντζλου από μακθτζσ).  

Τα εκπαιδευτικά λογιςμικά προςομοίωςθσ αναπτφςςονται κατά κανόνα πάνω ςε 
ζνα αποςαφθνιςτικό μοντζλο του προσ μελζτθ φαινομζνου. Κατά τθ διαδικαςία 
αυτι, το ςφςτθμα προςομοίωςθσ μπορεί να ακολουκεί δφο διακριτζσ ςχεδιαςτικζσ 
προδιαγραφζσ: 

Α) Το μοντζλο είναι άγνωςτο ςτο μακθτι. Τότε θ προςομοίωςθ αποκαλείται 
μοντελοποιθτικι (modeling) και ο ςτόχοσ τθσ χριςθσ του ςυςτιματοσ από τουσ 
μακθτζσ είναι να ανακαλφψουν το υποκείμενο μοντζλο μζςα από διαδικαςίεσ 
διερευνθτικισ μάκθςθσ.  

Β) Διαφορετικά, όταν το μοντζλο είναι γνωςτό, θ προςομοίωςθ αποκαλείται 
ςυμπεριφοριςτικι και μποροφμε να διακρίνουμε τρεισ κατθγορίεσ:  

 τθ δυναμικι προςομοίωςθ επικεντρωμζνθ ςτθ μελζτθ τθσ επιρροισ των 
παραμζτρων,  
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 τθ μεκοδολογικι προςομοίωςθ τθσ οποίασ ςτόχοσ δεν είναι θ μελζτθ των 
ςυνεπειϊν ενόσ μοντζλου κάνοντασ να μεταβλθκοφν οι παράμετροί του, αλλά θ 
αντιπαράκεςι του με τθν εμπειρία ι με τθν κοινι λογικι,  

 και τθν επιχειρθςιακι προςομοίωςθ που ςτοχεφει να κζςει ςε λειτουργία ζνα 
πείραμα ι μια ςυςκευι μακαίνοντασ ζτςι τισ διαδικαςίεσ, τα μοντζλα και τα 
ςυςτιματα.  

Με βάςθ τθν προθγοφμενθ προβλθματικι, οι εφαρμογζσ προςομοίωςθσ οφείλουν 
να διζπονται, ανάλογα με το είδοσ τουσ από τισ ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ, που 
παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια: 

 μια εκπαιδευτικι προςομοίωςθ είτε διδάςκει ςχετικά με κάτι (φυςικι 
προςομοίωςθ ι επαναλθπτικι προςομοίωςθ) είτε δείχνει πϊσ να γίνει κάτι 
(διαδικαςτικι προςομοίωςθ ι προςομοίωςθ κατάςταςθσ), 

 μια εκπαιδευτικι προςομοίωςθ πρζπει να χρθςιμοποιεί χαμθλι πιςτότθτα του 
αντικειμζνου τθσ προςομοίωςθσ για αρχάριουσ μακθτζσ και υψθλι πιςτότθτα 
του αντικειμζνου τθσ προςομοίωςθσ για προχωρθμζνουσ μακθτζσ, 

 μια εκπαιδευτικι προςομοίωςθ, εκτόσ των οπτικϊν αναπαραςτάςεων που 
προςιδιάηουν ςτο προσ αναπαράςταςθ φαινόμενο, πρζπει να περιζχει και 
εναλλακτικοφ τφπου αναπαραςτάςεισ, όπωσ πίνακεσ τιμϊν, γραφικζσ 
παραςτάςεισ, κλπ.,  

 μια εκπαιδευτικι προςομοίωςθ πρζπει να προςφζρει ποικίλεσ μορφζσ 
ανάδραςθσ ανάλογα με το είδοσ τθσ (κειμζνου, εικόνων, πραγματικι, 
πικανοτικι) και αμεςότθτα ανάδραςθσ, 

 μια εκπαιδευτικι φυςικι προςομοίωςθ πρζπει να περιζχει ικανό πλικοσ 
αντικειμζνων, να προςφζρει ςχζςεισ αιτίου – αιτιατοφ, με ςχετικι λεπτομζρεια 
και ρεαλιςμό παρουςίαςθσ, 

 μια εκπαιδευτικι φυςικι προςομοίωςθ πρζπει να προςφζρει τον ζλεγχο ςτον 
χριςτθ ϊςτε να ρυκμίηει ο ίδιοσ τθ φυςικι εξζλιξθ του προσ μελζτθ 
φαινομζνου,  

 ςε μια εκπαιδευτικι επαναλθπτικι προςομοίωςθ πρζπει να υπάρχει ακρίβεια 
μεταβλθτϊν ςτο κφριο μοντζλο και να είναι ξεκάκαρο ποιεσ μεταβλθτζσ είναι 
άγνωςτεσ, ποιεσ γνωςτζσ αλλά όχι διαχειρίςιμεσ και ποιεσ γνωςτζσ και 
διαχειρίςιμεσ, 

 ςε μια εκπαιδευτικι επαναλθπτικι προςομοίωςθ πρζπει να είναι δυνατόσ ο 
κακοριςμόσ αρχικϊν μεταβλθτϊν και να υπάρχει υψθλό επίπεδο ελζγχου από 
τον χριςτθ ανάμεςα ςτισ επαναλιψεισ τθσ προςομοίωςθσ, 

 ςε μια εκπαιδευτικι διαδικαςτικι προςομοίωςθ πρζπει να υπάρχει πλικοσ 
δυνατϊν διαδρομϊν λφςθσ και πλικοσ πικανϊν ενεργειϊν.  

 

Πλεονεκτιματα προςομοίωςθσ  

 Μπορεί να αποτελεί τθν μόνθ προςζγγιςθ για τθν επίλυςθ κάποιων 
προβλθμάτων (π.χ. μελζτθ λειτουργίασ ενόσ απροςπζλαςτου ςυςτιματοσ) 

 Μπορεί να κοςτίηει λιγότερο από το χειριςμό του πραγματικοφ ςυςτιματοσ 
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 Ραρουςιάηει μεγαλφτερθ ευαιςκθςία ςτθν αντίλθψθ των ςχζςεων μεταξφ 
των προβλθμάτων (αφοφ οι μεταβλθτζσ που μποροφμε να χειριςτοφμε είναι 
εμφανείσ και προςπελάςιμεσ από τουσ χριςτεσ τθσ προςομοίωςθσ) 

 Είναι αςφαλισ μζκοδοσ (π.χ. χειριςμόσ αεροπλάνου) ςε αντίκεςθ με πολλά 
από τα πραγματικά πειράματα 

 Δίνει τθ δυνατότθτα επανάλθψθσ του ιδίου φαινομζνου κατά βοφλθςθ 

 Δίνει τθ δυνατότθτα πλιρουσ ενόραςθσ του ςυςτιματοσ που εξετάηεται από 
όλεσ τισ πλευρζσ 

 

Μειονεκτιματα προςομοίωςθσ  

 Κάποιεσ φορζσ απαιτεί ςθμαντικό χρόνο ανάπτυξθσ και μεγάλο κόςτοσ 

 Μπορεί να μθν είναι θ πιο κατάλλθλθ μζκοδοσ επίλυςθσ του υπό μελζτθ 
προβλιματοσ 

 Δεν εγγυάται ότι κα οδθγιςει ςτθν καλφτερθ δυνατι λφςθ 

 Μπορεί να μθν αντανακλά με ακρίβεια τθν υπό μελζτθ κατάςταςθ 

 Σε μια προςομοίωςθ το μοντζλο που τθν διζπει ζχει ιδθ δθμιουργθκεί από 
κάποιον άλλο  

 Οδθγεί ςτθν ανάγκθ για περιβάλλοντα που επιτρζπουν τθ δθμιουργία 
μοντζλων 

 

Σο λογιςμικό ΓΑΙΑ ΙΙ (περιβάλλον προςομοίωςθσ) 

Ζνα παράδειγμα λογιςμικοφ προςομοίωςθσ είναι θ ΓΑΛΑ ΛΛ. Σθμείο αφετθρίασ τθσ 
ΓΑΛΑΣ είναι θ ιδζα μιασ διακεματικισ μελζτθσ τθσ Γθσ. Στο παραδοςιακό πρόγραμμα 
ςπουδϊν, θ Γθ αξιοποιείται ωσ αντικείμενο μελζτθσ μόνο όταν είναι τελείωσ 
απαραίτθτο. Ζτςι, οι ςχετιηόμενεσ με τον πλανιτθ Γθ γνϊςεισ που αποκτοφν τα 
παιδιά θλικίασ είναι όχι μόνο ςτατικζσ, αλλά επιπλζον παραμζνουν διάςπαρτεσ και 
αςφνδετεσ μεταξφ τουσ. Πμωσ, εξαιτίασ τθσ αδυναμίασ μασ να πειραματιςτοφμε με 
τον πλανιτθ μασ (ουράνιο αντικείμενο που περιφζρεται και περιςτρζφεται, που 
ζχει μαγνθτικό πεδίο και ατμόςφαιρα, που ζχει δομι ςτο εςωτερικό του), οι 
μοντελοποιιςεισ και οι προςομοιϊςεισ καταςτάςεων ι φαινομζνων κεωροφνται ωσ 
οι πλζον κατάλλθλεσ μζκοδοι προςζγγιςθσ τθσ «Γθσ ωσ γνωςτικοφ αντικειμζνου».  

Σθμείο αφετθρίασ τθσ ΓΑΛΑΣ είναι θ διαπίςτωςθ ότι θ διδαςκαλία με τα 
παραδοςιακά μζςα (κιμωλία & πίνακασ, πειραματικζσ δραςτθριότθτεσ, επίλυςθ 
προβλθμάτων ςτο περιβάλλον «χαρτί και μολφβι») ςυναντά δυςκολίεσ και ζχει τα 
όριά τθσ. Με τθν κατάλλθλθ παιδαγωγικι αξιοποίθςθ των νζων δυνατοτιτων που 
προςφζρουν οι υπολογιςτικζσ και οι δικτυακζσ τεχνολογίεσ (προςομοιϊςεισ 
φαινομζνων και αιςκθτοποίθςι τουσ μζςω πολλαπλϊν αναπαραςτάςεων, 
επικοινωνία με άλλουσ), επιδιϊκεται θ υπερπιδθςθ αυτϊν των εμποδίων. 
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Εφαρμογζσ Μοντελοποίθςθσ (αναφζρονται για λόγουσ πλθρότθτασ) 

Θ ςχεδίαςθ και ανάπτυξθ υπολογιςτικϊν περιβαλλόντων μάκθςθσ, που να 
εντάςςονται ςτο πλαίςιο που αναπτφχκθκε ςτισ προθγοφμενεσ ενότθτεσ οφείλει να 
προςανατολίηεται ςτο χειριςμό εικονικϊν και ςυμβολικϊν παραςτάςεων που 
αναπαριςτοφν αντικείμενα, ζννοιεσ, ιδιότθτεσ ι πράξεισ πάνω ςτον πραγματικό 
κόςμο κακϊσ και ςτθ δυνατότθτα ςφνδεςισ τουσ επιτρζποντασ τθν ζκφραςθ τθσ 
δομισ και των αλλθλεξαρτιςεϊν τουσ. Μια μεγάλθ κατθγορία εκπαιδευτικοφ 
λογιςμικοφ που εμπερικλείει ςτισ λειτουργίεσ του τζτοιου τφπου δραςτθριότθτεσ, 
είναι το λογιςμικό μοντελοποίθςθσ. Δεδομζνου ότι τα μοντζλα είναι 
αναπαραςτάςεισ τθσ δομισ ενόσ ςυςτιματοσ, χρειάηονται εργαλεία 
μοντελοποίθςθσ τα οποία να καταςκευάηουν αυτζσ τισ αναπαραςτάςεισ.  

Οι εκπαιδευτικοί μάλιςτα είναι εξοικειωμζνοι με τα ςυνικθ αναπαραςταςιακά 
εργαλεία μοντελοποίθςθσ: λεκτικά, μακθματικά, γραφικά και άλλα. Αντικζτωσ, είναι 
πολφ λιγότερο εξοικειωμζνοι με τα πιο ςφγχρονα εργαλεία μοντελοποίθςθσ που 
προςφζρουν οι υπολογιςτζσ. Θ ανάπτυξθ υπολογιςτικϊν μοντζλων παρζχει τθ 
δυνατότθτα χειριςμοφ τουσ (και όχι χειριςμοφ των ίδιων των αντικειμζνων), και 
επιτρζπει τθ δυνατότθτα ζκφραςθσ (δραςτθριότθτεσ μοντελοποίθςθσ, με 
δθμιουργία νζων μοντζλων) και διερεφνθςθσ (δραςτθριότθτεσ διερεφνθςθσ ζτοιμων 
μοντζλων μζςω τθσ προςομοίωςισ τουσ) ςυλλογιςμϊν τουσ οποίουσ μποροφμε να 
κατατάξουμε ςε τρεισ βαςικοφσ άξονεσ: ποιοτικόσ (qualitative), θμιποςοτικόσ (semi-
quantitative) και ποςοτικόσ (quantitative).  

Τα ποςοτικά μοντζλα λειτουργοφν πάνω ςε μετριςιμα μεγζκθ και οι ςχζςεισ που 
δθμιουργοφνται ανάμεςα ςτα μεγζκθ εκφράηονται από μακθματικοφσ τφπουσ. Τα 
θμιποςοτικά (semi-quantitative) μοντζλα, αν και ςτθρίηονται πάνω ςε μετριςιμα 
μεγζκθ, δεν εκφράηουν τθν τιμι αλλά το είδοσ τθσ επιρροισ ενόσ μζρουσ του 
ςυςτιματοσ ςε κάποιο άλλο μζροσ. Αφοροφν ςυνεπϊσ μοντζλα που λειτουργοφν με 
ποιοτικό ουςιαςτικά τρόπο. Τα ποιοτικά (qualitative) μοντζλα αναπαριςτοφν τισ 
γνϊςεισ που δεν είναι δυνατόν να εκφραςτοφν με μετριςιμο τρόπο. Τζτοιου τφπου 
γνϊςεισ (ςυνικωσ μια επιλογι από ζνα πεπεραςμζνο πλικοσ δυνατοτιτων) των 
οποίων τα όρια εγκυρότθτασ δεν είναι αυςτθρά αποςαφθνιςμζνα και δεδομζνα 
ςυνιςτοφν μεγάλο μζροσ των ςφγχρονων αναλυτικϊν προγραμμάτων.  

Στο πλαίςιο αυτό, τα λογιςμικά μοντελοποίθςθσ οφείλουν να διακζτουν: 

α) Εργαλεία για οικοδόμθςθ και ανάλυςθ μοντζλων (ζκφραςθ ενόσ μοντζλου): οι 
υπάρχουςεσ μορφζσ αναπαράςταςθσ (λεκτικζσ, εικονικζσ, μακθματικζσ, 
διαγραμματικζσ, κλπ.) υλοποιοφνται μζςω του υπολογιςτικοφ περιβάλλοντοσ. Ζνα 
ςθμαντικό ςτοιχείο με πολλαπλζσ δυνατότθτεσ είναι οι πικανζσ μορφζσ 
αναπαράςταςθσ οι οποίεσ δεν μποροφν να υλοποιθκοφν χωρίσ τθ χριςθ 
υπολογιςτϊν. Χαρακτθριςτικά τζτοια ςτοιχεία είναι θ υπολογιςτικι προςομοίωςθ 
και θ επζκταςθ των γραφθμάτων ςε διςδιάςτατεσ ι τριςδιάςτατεσ απεικονίςεισ των 
λειτουργικϊν ςχζςεων.  
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β) Εργαλεία ελζγχου εγκυρότθτασ του μοντζλου (διερεφνθςθ ενόσ μοντζλου): τα 
εργαλεία αυτά χρθςιμοποιοφνται για τθ ςφγκριςθ των προβλζψεων από δεδομζνα 
που προκφπτουν από μοντζλα με τα εμπειρικά δεδομζνα. 

Ο βαςικζσ προδιαγραφζσ που πρζπει να διζπουν ζνα περιβάλλον μοντελοποίθςθσ 
το οποίο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ (παραδείγματα 
τζτοιου τφπου λογιςμικϊν είναι ο Δθμιουργόσ Μοντζλων και το ModellingSpace), 
παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια: 

 δεν πρζπει να γίνεται χριςθ τυπικϊν μακθματικϊν, όπωσ ςυμβαίνει με τα 
κλαςςικά ςυςτιματα μοντελοποίθςθσ, αλλά να ευνοείται ο ποιοτικόσ και ο 
θμιποςοτικόσ ςυλλογιςμόσ, 

 είναι εφικτι θ μοντελοποίθςθ με βάςθ τθν ανάλυςθ των προβλθμάτων και 
των καταςτάςεων ςε οντότθτεσ ι αντικείμενα, ςε ιδιότθτζσ τουσ κακϊσ και 
ςχζςεισ μεταξφ των ιδιοτιτων, 

 επιτρζπεται θ ζκφραςθ μζςω οπτικοποίθςθσ τόςο των οντοτιτων, και των 
ιδιοτιτων τουσ όςο και των ςχζςεων ι των κανόνων που τισ διζπουν ι 
επιδροφν πάνω ςε αυτζσ, 

 υποςτθρίηονται ποικίλεσ και κατάλλθλεσ ςυμβολικζσ και γραφικζσ 
αναπαραςτάςεισ, που ςυνιςτοφν γνωςτικά εργαλεία και μακθςιακά 
βοθκιματα, 

 υποςτθρίηονται ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ μεταξφ ομάδων μακθτϊν 
αλλά και διδαςκόντων τόςο ςε επίπεδο τοπικοφ δικτφου, όςο και ςε επίπεδο 
διαδικτφου,  

 είναι δυνατι θ υποςτιριξθ τθσ ζκφραςθσ κακϊσ και διερεφνθςθ και 
κατανόθςθ από τον εκπαιδευτικό των νοθτικϊν μοντζλων των μακθτϊν,  

 είναι δυνατι θ παροχι ζμπρακτων, αυκεντικϊν και αλλθλεπιδραςτικϊν 
μακθςιακϊν καταςτάςεων ςτο πλαίςιο επίλυςθσ προβλθμάτων που ζχουν 
νόθμα για τουσ μακθτζσ,  

 παρζχεται ενίςχυςθ ενόσ πλαιςίου μάκθςθσ (που διαμεςολαβείται και 
υποςτθρίηεται από ςυμβολικά και πραγματικά εργαλεία) ςτθ ηϊνθ τθσ 
επικείμενθσ γνωςτικισ ανάπτυξθσ των μακθτϊν,  

 υποςτθρίηεται θ ανάπτυξθ διδακτικϊν καταςτάςεων με ςτόχο τθν 
εννοιολογικι αλλαγι,  

 είναι δυνατι θ προςφορά εργαλείων και ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ 
αλλθλεπίδραςθσ για τθ δθμιουργία γνωςτικϊν και κοινωνικογνωςτικϊν 
ςυγκροφςεων,  

 επιτρζπεται ςτο μακθτι θ ανάπτυξθ μεταγνωςτικϊν ικανοτιτων, 
ςθμαντικϊν για τθν οικοδόμθςθ των γνϊςεων, 

 υποςτθρίηεται θ ενίςχυςθ των μεταγνωςτικϊν ικανοτιτων.  
 

Σα λογιςμικά Δθμιουργόσ Μοντζλων & ModellingSpace ωσ λογιςμικά 
μοντελοποίθςθσ 

Τα λογιςμικά «Δθμιουργόσ Μοντζλων» και ModellingSpace ςυνιςτοφν ανοικτά 
υπολογιςτικά περιβάλλοντα μάκθςθσ που επιτρζπουν ςτουσ μακθτζσ τθν επινόθςθ 
και το ςχεδιαςμό μοντζλων, τθ διερεφνθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ τουσ, τθ βελτίωςι 
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τουσ και ενδεχομζνωσ τον ζλεγχο των ορίων τθσ εγκυρότθτάσ τουσ. Ρρόκειται για 
περιβάλλοντα μοντελοποίθςθσ, με ζμφαςθ ςτον ποιοτικό και ςτον θμιποςοτικό 
τφπο ςυλλογιςμοφ, κακϊσ και ςτουσ εναλλακτικοφσ τρόπουσ ζκφραςθσ και 
οπτικοποίθςθσ μοντζλων. Με τον όρο «θμιποςοτικόσ ςυλλογιςμόσ» εννοείται θ 
δυνατότθτα του χριςτθ να εκφράηει ποςοτικζσ ςχζςεισ με ποιοτικό τρόπο, χωρίσ 
δθλαδι να χρθςιμοποιεί μακθματικοφσ φορμαλιςμοφσ. Για να δθμιουργιςει ο 
μακθτισ ζνα μοντζλο με το Δθμιουργό Μοντζλων ι το Modellingspace είναι 
απαραίτθτο να κακορίςει με τθ χριςθ των εργαλείων του ςυςτιματοσ: τισ 
οντότθτεσ του μοντζλου, τισ ιδιότθτεσ τθσ κάκε οντότθτασ, τισ ςχζςεισ ανάμεςα ςτισ 
οντότθτεσ αυτζσ. 

 

 

Εικόνα 11: Ζνα μοντζλο εκφραςμζνο με θμιποςοτικό και ποςοτικό τρόπο ςτο 
λογιςμικό ModellingSpace 

Στθν εικόνα 11 φαίνεται ζνα απλό μοντζλο (αριςτερά, ςτο παράκυρο με τίτλο 
Αναλογία1, το μοντζλο ζχει εκφραςτεί με θμιποςοτικό τρόπο ενϊ δεξιά, ςτο 
παράκυρο με τίτλο Αναλογία2, με ποςοτικό τρόπο) όπου ο μακθτισ μπορεί να 
πειραματιςτεί με τισ ςχζςεισ αναλογίασ και αντίςτροφθσ αναλογίασ ανάμεςα ςτισ 
ζννοιεσ χρόνοσ, όγκοσ και παροχι. Το αντίςτοιχο πρόβλθμα βρίςκεται ςτα βιβλία 
μακθματικϊν του Δθμοτικοφ και του Γυμναςίου και μπορεί να εκφραςτεί ωσ εξισ:  

«α. Ροια ςχζςθ ςυνδζει το χρόνο με τον όγκο του νεροφ που μπαίνει ςε ζνα βαρζλι 
όταν θ παροχι τθσ βρφςθσ είναι ςτακερι;  
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β. Ροια ςχζςθ ςυνδζει τον όγκο νεροφ με τθν παροχι ςε ςυγκεκριμζνο χρονικό 
διάςτθμα;  

γ. Ροια ςχζςθ ςυνδζει τον χρόνο με τθν παροχι όταν ο όγκοσ του νεροφ είναι 
ςυγκεκριμζνοσ;».  

Το εκπαιδευτικό λογιςμικό ςτθν περίπτωςθ αυτι επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ να 
χρθςιμοποιιςουν ςυγκεκριμζνα αντικείμενα (ρολόι, βρφςθ, κανάτα, τα οποία ζχουν 
βιντεοςκοπθκεί κατά τθ διάρκεια μιασ πραγματικισ κατάςταςθσ και ζχουν ειςαχκεί 
ωσ οντότθτεσ ςτο λογιςμικό) που εμπεριζχουν ωσ ιδιότθτεσ τισ υπό μελζτθ 
αφθρθμζνεσ ζννοιεσ (χρόνοσ, παροχι, όγκοσ) ςυγκεκριμενοποιϊντασ τισ κατ’ αυτόν 
τον τρόπο και προςφζροντασ ποιοτικά εργαλεία χειριςμοφ τουσ: ο μακθτισ 
χρθςιμοποιεί κατάλλθλα χειριςτιρια ϊςτε να μεταβάλλει τισ τιμζσ των ιδιοτιτων 
ενϊ μπορεί να τισ ςυνδζςει με ςχζςεισ που του προςφζρει το ςφςτθμα, όπωσ 
«αυξάνει – αυξάνει», «αυξάνει – ελαττϊνεται», κλπ.      

Ο μακθτισ καταςκευάηει το μοντζλο του μεταφζροντασ ςτο χϊρο εργαςίασ τα 
αντικείμενα «ρολόι», «βρφςθ» και κανάτα», επιλζγοντασ τισ αντίςτοιχεσ ιδιότθτεσ 
και ςυνδζοντασ με ςχζςθ αναλογίασ («αυξάνει – αυξάνει») το «χρόνο» του ρολογιοφ 
με τον «όγκο νεροφ» (το μοντζλο τθσ ερϊτθςθσ α) που μπαίνει ςτο βαρζλι ενϊ 
αποδίδει ωσ ςτακερά τιμι τθν τιμι τθσ μεταβλθτισ «παροχι». Στο πλαίςιο αυτό 
δθμιουργεί ζνα μοντζλο τθσ προσ μελζτθ κατάςταςθσ πολφ ποιο κοντά ςτισ 
βιωματικζσ του γνϊςεισ και τισ πρότερεσ εμπειρίεσ (εικόνα 1, το μοντζλο 
Αναλογία1).   

Από τα χειριςτιρια μπορεί ςτθ ςυνζχεια να μελετιςει το μοντζλο του ϊςτε να 
παρατθριςει τθ ςυμπεριφορά του κακϊσ επίςθσ και να δει μια ςειρά από 
εναλλακτικζσ ταυτόχρονεσ αναπαραςτάςεισ όπωσ το ραβδόγραμμα, ο πίνακασ 
τιμϊν και θ γραφικι παράςταςθ. Τζλοσ, ο χριςτθσ είναι ςε κζςθ να μελετιςει το 
ιςτορικό καταςκευισ του μοντζλου του.  

Ο χριςτθσ μπορεί επίςθσ να εκφράςει το μοντζλο του με ποςοτικό τρόπο (εικόνα 1, 
το μοντζλο Αναλογία2) χρθςιμοποιϊντασ είτε το ςυντάκτθ μακθματικϊν 
εκφράςεων Φ(χ)=ψ, είτε τθ ςχζςθ πίνακασ που επιτρζπει να ςυνδζονται δφο 
μεταβλθτζσ με ζναν πίνακα τιμϊν, είτε τθ ςχζςθ γράφθμα που επιτρζπει να 
ςχεδιάηεται ςτο καρτεςιανό επίπεδο θ γραφικι ςυςχζτιςθ δφο μεταβλθτϊν. Μπορεί 
ςυνεπϊσ να ςυγκρίνει δφο μοντζλα εκφραςμζνα με διαφορετικζσ ςχζςεισ, να 
μελετιςει τθ ςυμπεριφορά τουσ και να ςυνάγει τα απαραίτθτα ςυμπεράςματα.   

 

Εργαςτιρια Βαςιςμζνα ςε Τπολογιςτι (Computer Based Laboratories) 
(αναφζρονται για λόγουσ πλθρότθτασ) 

Τα εργαςτιρια βαςιςμζνα ςε υπολογιςτι είναι πλιρωσ εξοπλιςμζνα εργαςτιρια 
φυςικισ τα οποία χρθςιμοποιοφν τόςο πραγματικζσ πειραματικζσ διατάξεισ όςο και 
υπολογιςτικά ςυςτιματα που είναι διαςυνδεμζνα μεταξφ τουσ και επιτρζπουν ζτςι 
τθ δυνατότθτα να πραγματοποιοφνται πραγματικά πειράματα τα δεδομζνα των 
οποίων ειςάγονται ςτο υπολογιςτικό περιβάλλον για περαιτζρω επεξεργαςία ι 



152  Φξήζε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ 

Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ - Τεύρνο 2β: Κιάδνο ΠΔ60  
ΔΑΙΤΥ - Τνκέαο Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΤΔΚ) 

μοντελοποίθςθ. Συχνά, τμιμα τθσ πειραματικισ διαδικαςίασ διεξάγεται απευκείασ 
ςτο υπολογιςτικό περιβάλλον ςτο πλαίςιο εικονικϊν εργαςτθρίων. Τα εργαςτιρια 
αυτά χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ μαηί με ςυςκευζσ ςφνδεςθσ με το περιβάλλον, οι 
οποίεσ περιζχουν ςειρά από αιςκθτιρεσ που παίρνουν πλθροφορίεσ από το 
περιβάλλον για καταγραφι και περαιτζρω επεξεργαςία.  

 

υςκευζσ φνδεςθσ με το Περιβάλλον ι ςυγχρονικζσ διατάξεισ (data logging) 
(αναφζρονται για λόγουσ πλθρότθτασ) 

Οι ςυςκευζσ ςφνδεςθσ με το περιβάλλον ι ςυγχρονικζσ διατάξεισ είναι ςυςκευζσ 
που εμπεριζχουν αιςκθτιρεσ ςυνδεμζνουσ με τον υπολογιςτι μζςω ειδικϊν 
διεπιφανειϊν και ςυλλζγουν, οργανϊνουν και εμφανίηουν πλθροφορίεσ από το 
περιβάλλον, όπωσ για παράδειγμα μικρόφωνα, κερμόμετρα, φωτόμετρα, 
αιςκθτιρεσ αφισ, κλπ. τα ςυςτιματα αυτά ζχουν ςυγκριτικά πλεονεκτιματα ςε 
ςχζςθ με τα παραδοςιακά ςυςτιματα ςυλλογισ δεδομζνων, όπωσ θ ταχφτθτα, θ 
δυνατότθτα αποκικευςθσ, ο χειριςμόσ και θ επικοινωνία.   

 

υςτιματα εκπαιδευτικισ Ρομποτικισ (τφπου Lego) (αναφζρονται για λόγουσ 
πλθρότθτασ) 

Θ εκπαιδευτικι ρομποτικι εμφανίςτθκε ςτο πλαίςιο τθσ χριςθσ των τεχνολογιϊν 
ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και γνϊριςε ςθμαντικι εξζλιξθ ιδθ από τθ δεκαετία 
του 1980 κυρίωσ μζςα από το παιδαγωγικό ρεφμα τθσ Logo. Ενϊ τεχνικά θ 
ρομποτικι κάνει ευρζωσ χριςθ των αρχϊν τθσ τεχνικισ νοθμοςφνθσ, ωσ 
παιδαγωγικι προςζγγιςθ εγγράφεται ςτο πλαίςιο του κλαςικοφ εποικοδομιςμοφ 
(constructivism) και κυρίωσ του καταςκευαςτικοφ εποικοδομιςμοφ 
(constructionism), όπωσ αναπτφχκθκε από τον Papert. Κάποιεσ εφαρμογζσ τθσ 
εκπαιδευτικισ ρομποτικισ φαίνεται εντοφτοισ να εμπνζονται και από τισ 
κοινωνικοπολιτιςμικζσ κεωρίεσ μάκθςθσ δεδομζνου ότι απαιτοφν και προωκοφν 
τθν ανκρϊπινθ ςυνεργαςία.  

Κφριο εργαλείο τθσ εκπαιδευτικισ ρομποτικισ αποτελεί το προγραμματιηόμενο 
ρομπότ το οποίο είναι ζνα ςχετικά καινοφργιο αντικείμενο ςτο περιβάλλον του 
παιδιοφ. Το ρομπότ ενςαρκϊνει μια οντότθτα προικιςμζνθ με αυτονομία που είναι 
ικανι να εκπλθρϊςει ςυγκεκριμζνεσ εκ των προτζρων αποςτολζσ μζςα ςε ζνα 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Το ρομπότ μπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιθκεί ςτο 
ςχολείο αλλά και εκτόσ ςχολείου ωσ ζνα αποτελεςματικό εργαλείο για τθν 
ανάπτυξθ γνωςτικϊν δομϊν ςτα παιδιά. Ωςτόςο, δεν πρζπει, επίςθσ, να 
παραγνωρίςουμε τθν πλευρά του ωσ μζςο για τθν κατανόθςθ ι / και τθν 
αφομοίωςθ τεχνικϊν γνϊςεων. Το ρομπότ, με τον ανκρωπομορφικό του χαρακτιρα 
ςυνιςτά ζνα ιςχυρό τεχνολογικό αντικείμενο, το οποίο, ωσ κάτοπτρο, κα επιτρζψει 
ςτα παιδιά να ςυνειδθτοποιιςουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το άτομο.  
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Κάτω από αυτό το πρίςμα, οι βαςικζσ προδιαγραφζσ τθσ παιδαγωγικισ 
προςζγγιςθσ, που υποςτθρίηει τθ χριςθ τθσ ρομποτικισ για εκπαιδευτικζσ 
δραςτθριότθτεσ, είναι: 

 Θ επίλυςθ προβλθμάτων μζςω χειριςμοφ και καταςκευϊν ιδεατϊν και 
πραγματικϊν αντικειμζνων  

 Ο φορμαλιςμόσ τθσ ςκζψθσ (με τθ χριςθ εντολϊν ςτο πλαίςιο μιασ γλϊςςασ 
προγραμματιςμοφ για το χειριςμό αυτομάτων, όπωσ τα ρομπότ) 

 Θ κοινωνικοποίθςθ (ανκρϊπινθ ςυνεργαςία, αλλθλεπίδραςθ και προϊκθςθ 
τθσ  ςκζψθσ μζςω γνωςτικϊν και κοινωνικογνωςτικϊν ςυγκροφςεων) 

 Θ πρόςκτθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων που ςυνδζονται με πολλά γνωςτικά 
αντικείμενα (και ςυνεπϊσ θ προϊκθςθ τθσ διεπιςτθμονικισ και τθσ 
διακεματικισ προςζγγιςθσ). 

 

Προγραμματιηόμενα παιγνίδια κίνθςθσ ςτο ζδαφοσ (Bee-Bot) 

Τα τελευταία χρόνια βρίςκουν ςθμαντικζσ εφαρμογζσ τθν προςχολικι και τθν 
πρϊτθ ςχολικι θλικία βρίςκουν προγραμματιηόμενα παιχνίδια που μποροφν να 
περιπλανθκοφν ςτο ζδαφοσ με ςτοιχειϊςεισ κινιςεισ, όπωσ τα ρομπότ. Κλαςςικό 
παράδειγμα είναι το προγραμματιηόμενο παιχνίδι Bee-Bot (www.bee-bot.co.uk/), 
το οποίο βαςίηεται ςε αρχζσ προγραμματιςμοφ τθσ γλϊςςασ Logo για τον ζλεγχο 
του ρομπότ δαπζδου (χελϊνα εδάφουσ) που χρθςιμοποιοφν τα παιδιά. Μζςω τθσ 
ςυςκευισ αυτισ τα παιδιά μποροφν να προγραμματίςουν μια διαδρομι πάνω ςε 
ζνα τετραγωνιςμζνο δάπεδο.  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 13: το Bee-Bot και τα πλικτρα για τον προγραμματιςμό 

Το ρομπότ δαπζδου Bee-Bot ζχει το ςχιμα και τα χρϊματα τθσ μζλιςςασ (κίτρινο 
κζλυφοσ/κάλυμμα με μαφρεσ λωρίδεσ κατά πλάτοσ). Ο ζλεγχοσ/προγραμματιςμόσ 
των κινιςεων βρίςκεται ςτο πάνω μζροσ του ρομπότ και αποτελείται από ζνα 
ςφνολο χρωματιςτϊν πλικτρων. Τα παιδιά πιζηοντασ τα πλικτρα ςτθν ουςία 
πλθκτρολογοφν μια ςειρά από οδθγίεσ για τθν κίνθςθ και τθν περιςτροφι του 
ρομπότ. 
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 Τα τζςςερα πορτοκαλί πλικτρα (με μορφι βζλουσ) εξυπθρετοφν τθν 
εμπρόςκια και οπίςκια κίνθςθ και περιςτροφι αριςτερά/δεξιά (Εικόνα 13). 

 Το κεντρικό πράςινο πλικτρο με τθ λζξθ ‘GO’ εξυπθρετεί τθν εκκίνθςθ του 
παιχνιδιοφ. Ρροωκεί τθν εκτζλεςθ τθσ ςειράσ των οδθγιϊν του ςυνδυαςμοφ 
των πλικτρων που ζχουν χρθςιμοποιιςει τα παιδιά (Εικόνα 13). 

 Τα άλλα δφο μπλε πλικτρα εξυπθρετοφν διαφορετικζσ λειτουργίεσ. Το ζνα 
με αναγραφόμενθ τθ λζξθ ‘CLEAR’ χρθςιμεφει για τθν διαγραφι των εντολϊν 
από τθ μνιμθ. Το δεφτερο με αναγραφόμενθ τθ λζξθ ‘PAUSE’ παρζχει τθ 
δυνατότθτα ςτο χριςτθ να διακόπτει τθν εκτζλεςθ των οδθγιϊν (Εικόνα 13). 

Τα παιδιά ζχουν τθ δυνατότθτα ειςαγωγισ μζχρι ςαράντα (40) εντολϊν για μια 
προγραμματιςμζνθ διαδοχι οδθγιϊν. Λόγω του ςυγκεκριμζνου θλικιακοφ 
φάςματοσ ςτο οποίο απευκφνεται, το Bee-Bot ζχει ςτακερζσ παραμζτρουσ ςχετικά 
με το διάνυςμα του μικουσ βιματοσ και τθ γωνία περιςτροφισ. Ζτςι, το ρομπότ 
διανφει ςτακερά ςε κάκε βιμα 15 εκατοςτά χωρίσ δυνατότθτα τροποποίθςθσ. 
Ραρομοίωσ, το μζγεκοσ τθσ γωνίασ περιςτροφισ είναι 90ο χωρίσ δυνατότθτα 
τροποποίθςθσ. Τα πλικτρα περιςτροφισ δίνουν μόνο δεξιόςτροφθ κίνθςθ χωρίσ να 
αλλάηουν τθν τοποκεςία/κζςθ του παιχνιδιοφ. 

Το παιχνίδι προςφζρει ανατροφοδότθςθ ςτον χριςτθ με τθν παραγωγι ιχων και 
τθν κίνθςθ των ματιϊν του. Ολοκλθρϊνοντασ τθν προγραμματιςμζνθ διαδοχι 
οδθγιϊν αναβοςβινει τα μάτια του και ςφυρίηει. Επίςθσ, με το πάτθμα των 
πλικτρων παράγεται ζνασ ςιγανόσ ιχοσ. Οι ιχοι μποροφν αν απομονωκοφν από 
ζναν διακόπτθ ζναρξθσ/λιξθσ λειτουργίασ τουσ που βρίςκεται ςτο κάτω μζροσ του 
ρομπότ. 

Το Bee-Bot μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε διάφορα γνωςτικά αντικείμενα, όπωσ θ 
πλθροφορικι και τα μακθματικά. Μπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιθκεί ςτθ γλϊςςα, 
και ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ. Υπάρχουν διάφοροι δθμιουργικοί τρόποι και ιδζεσ 
χριςθσ του που ποικίλουν ανάλογα με τθν ομάδα παιδιϊν, το γνωςτικό αντικείμενο 
που εντάςςεται και τουσ ςτόχουσ που κζτει ο εκπαιδευτικόσ. 

Υπάρχει ςχετικό λογιςμικό που ςυνοδεφει το Bee-Bot, το οποίο ςτθν 
πραγματικότθτα προςομοιϊνει τθ ςυμπεριφορά του ρομπότ ςτθν οκόνθ. 
Λειτουργεί επίςθσ ωσ ειςαγωγι για τθν αναπαράςταςθ ςτθν οκόνθ διςδιάςτατου 
και τριςδιάςτατου περιβάλλοντοσ παρόμοια με τα περιςςότερα περιβάλλοντα 
τφπου Logo που ελζγχονται από τθν οκόνθ. Χρθςιμοποιϊντασ το λογιςμικό 
παρζχεται θ δυνατότθτα προγραμματιςμοφ ενόσ εικονικοφ ρομπότ το οποίο κινείται 
πάνω ςε ζνα τετραγωνιςμζνο δάπεδο. Επιτρζπει ςτον χριςτθ να παρακολουκεί τισ 
κινιςεισ από ζνα εφροσ γωνιϊν, περιλαμβάνοντασ και τθν προοπτικι του 
κινοφμενου Bee-Bot. Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι τα ο λογιςμικό και το ςυμβατικό 
παιχνίδι είναι τελείωσ αυτόνομα. Δεν απαιτείται το ζνα για τθ χριςθ του άλλου.  

 

Μικρόκοςμοι ςε ςυγκεκριμζνα γνωςτικά αντικείμενα  

Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ, οριςμζνα υπολογιςτικά περιβάλλοντα αυτισ τθσ 
κατθγορίασ (όπωσ αυτά που ςχεδίαςε ο Papert) διζπονται από επιπρόςκετεσ 
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προδιαγραφζσ που υποςτθρίηουν ότι θ μάκθςθ είναι ιδιαίτερα αποτελεςματικι 
όταν πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο μιασ πλοφςιασ και ςυγκεκριμζνθσ 
δραςτθριότθτασ, κατά τθν οποία ο μακθτισ πειραματίηεται καταςκευάηοντασ ζνα 
προϊόν που ζχει νόθμα για τον ίδιο. Τζτοιου τφπου πλαίςια προςφζρουν, για 
παράδειγμα, οι υπολογιςτικοί μικρόκοςμοι.  

Ωσ ιδζα, ζνασ «μικρόκοςμοσ» ςυνίςταται από ζνα ςφνολο ςυγκεκριμζνων και 
αφθρθμζνων αντικειμζνων και ςχζςεων κακϊσ και ζνα ςφνολο λειτουργιϊν που 
επιδροφν πάνω ςτα αντικείμενα, τροποποιϊντασ τισ ςχζςεισ τουσ και 
δθμιουργϊντασ νζα αντικείμενα.  

Ζνασ μικρόκοςμοσ, ςφμφωνα με τον Papert, ςυνιςτά ζνα εκκολαπτιριο γνϊςθσ, 
προςφζροντασ τθ δυνατότθτα ςτο μακθτι - λόγω τθσ ιδιότθτάσ του να 
προςομοιϊνει τον πραγματικό κόςμο - να εξερευνά εκ των ζςω ζνα γνωςτικό 
αντικείμενο. Για τουσ εμπνευςτζσ τζτοιων μικρόκοςμων το ηθτοφμενο είναι θ 
ανάπτυξθ υψθλοφ επιπζδου γνωςτικϊν δεξιοτιτων που να μεταφζρονται ςε 
ποικίλεσ καταςτάςεισ. 

Ωσ εφαρμογι, είναι ζνα ανοικτό υπολογιςτικό περιβάλλον μζςα ςτο οποίο ο 
μακθτισ μπορεί να εξερευνιςει ζνα χϊρο με ζνα ελάχιςτο ςυμβουλϊν, 
ςυνδυάηοντασ, ςυνικωσ τισ εντολζσ κάποιασ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ. Ζνα 
κλαςικό πλζον παράδειγμα μικρόκοςμου είναι τα ςυςτιματα δυναμικισ 
γεωμετρίασ, όπωσ το Cabri Γεωμζτρθσ και το Geometer’s SketchPad.    

Σφμφωνα με τθν προθγοφμενθ προβλθματικι, οι βαςικζσ προδιαγραφζσ που 
διζπουν ζναν υπολογιςτικό μικρόκοςμο είναι οι ακόλουκεσ: 

 Ζνασ μικρόκοςμοσ πρζπει να διακζτει ζνα ςφνολο από υπολογιςτικά 
αντικείμενα τα οποία μοντελοποιοφν τισ μακθματικζσ, φυςικζσ ι 
επιςτθμονικζσ ιδιότθτεσ του χϊρου ςτον οποίο αντιςτοιχεί ο μικρόκοςμοσ 
κακϊσ και ςυνδζςεισ ςε πολλαπλοφ τφπου αναπαραςτάςεισ των 
υποκείμενων ιδιοτιτων των αντικειμζνων ι των μοντζλων του.   

 Ζνασ μικρόκοςμοσ πρζπει να επιτρζπει να ςυνδυάηονται αντικείμενα ι 
τελεςτζσ ϊςτε να δθμιουργοφνται πιο ςφνκετα αντικείμενα, όπωσ 
καταςκευάηονται οι φράςεισ από τισ λζξεισ μιασ γλϊςςασ.  

 Ζνασ μικρόκοςμοσ πρζπει να διακζτει ζνα ςφνολο από δραςτθριότθτεσ που 
ενκαρρφνουν το μακθτι να χρθςιμοποιιςει τα αντικείμενα και τουσ 
τελεςτζσ του για να λφςει ζνα πρόβλθμα, να διερευνιςει μία κατάςταςθ ι 
να πετφχει ζνα ςτόχο.  

 

Προγραμματιςτικά Περιβάλλοντα (τφπου Logo) (το λογιςμικό MicroWorlds Pro) 

Θ παιδαγωγικι κεωρία τθσ Logo αναπτφχκθκε πάνω ςτισ απόψεισ του Piaget. θ 
κεωρία αυτι βαςίηεται ςε δφο κφρια επιχειριματα του εμπνευςτι τθσ S. Papert. 
Ρρϊτον, θ εμπειρία ςτο προγραμματιςτικό περιβάλλον τθσ Logo οδθγεί ςτθν 
απόκτθςθ γενικϊν γνωςτικϊν δεξιοτιτων επίλυςθσ προβλθμάτων, δεξιότθτεσ που 
μποροφν να μεταφερκοφν ςε άλλουσ γνωςτικοφσ χϊρουσ. Δεφτερον, θ Logo ςυνιςτά 
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ζνα ιδανικό χϊρο για τθ μάκθςθ βαςικϊν μακθματικϊν εννοιϊν όπωσ οι γωνίεσ, τα 
πολφγωνα, οι μεταβλθτζσ, θ αναδρομικότθτα, κλπ. Θ χριςθ τθσ προςφζρει κατ’ 
αυτόν τον τρόπο ζνα νζο τφπο μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ, μζςα ςτο οποίο το 
άτομο μπορεί να οδθγθκεί ςτθν οικοδόμθςθ ςκζψεων πάνω ςτισ ίδιεσ του τισ 
πράξεισ. 

Το περιβάλλον τθσ γλϊςςασ Logo ςυνιςτά επίςθσ πιο κλαςικό παράδειγμα 
προγραμματιςτικοφ μικρόκοςμου, ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ οι μακθτζσ λφνουν 
προβλιματα καταςκευάηοντασ μικρά προγράμματα. Θ γλϊςςα αυτι 
χρθςιμοποιικθκε (και χρθςιμοποιείται ακόμα) ωσ ζνα τυπικό παράδειγμα 
ανακαλυπτικοφ περιβάλλοντοσ μάκθςθσ. 

Εντοφτοισ, ο Papert προχϊρθςε πολφ πιο πζρα από τισ κλαςςικζσ εποικοδομιςτικζσ 
προςεγγίςεισ δθμιουργϊντασ τθ λεγόμενθ καταςκευαςτικι προςζγγιςθ μάκθςθσ με 
υπολογιςτζσ. Ενϊ, οι κλαςικοί εποικοδομιςτζσ δίνουν ζμφαςθ ςτο να 
προςδιορίςουν τα κατάλλθλα και ςχετικά υλικά και να χρθςιμοποιιςουν καλζσ 
διδακτικζσ ςτρατθγικζσ ϊςτε να ενκαρρφνουν τα παιδιά ςτο να μάκουν, οι οπαδοί 
τθσ Logo πθγαίνουν ζνα βιμα πιο πζρα και επιδιϊκουν να δθμιουργιςουν 
περιβάλλοντα όπου τα παιδιά παίηουν και χειρίηονται αντικείμενα και μποροφν 
ςυνεπϊσ να αναπτφςςουν νζουσ ςυλλογιςμοφσ με φυςικό τρόπο και πζρα από τθν 
κακιερωμζνθ εκπαίδευςθ. Ζνα προγραμματιςτικό περιβάλλον τφπου Logo οφείλει 
να επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ του:  

 τθ δυνατότθτα ελζγχου του προγράμματοσ εκτελϊντασ βιμα - βιμα τισ 
εντολζσ και να προςφζρει ζτςι άμεςθ ανατροφοδότθςθ, 

 τθ δυνατότθτα τροποποίθςθσ του προγράμματοσ, προςφζροντασ ζτςι τθν 
προοπτικι τθσ εκφςαλμάτωςθσ  

 τθ δυνατότθτα να δθμιουργθκεί από ζνα ςφνολο εντολϊν ζνα ενιαίο όλο (το 
πρόγραμμα), να υποςτθρίηει δθλαδι τθν εποικοδόμθςθ των εννοιϊν. 

 

Σο προγραμματιςτικό περιβάλλον Scratch  

Θ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Scratch εντάςςεται ςτο ευρφτερο παιδαγωγικό ρεφμα 
που κεωρεί τον προγραμματιςμό ωσ ζνα κατάλλθλο εργαλείο για τθν ανάπτυξθ τθσ 
ςκζψθσ και τθν οικοδόμθςθ τθσ μάκθςθσ. Αποτελεί, με άλλα λόγια, τθ ςυνζχεια του 
παιδαγωγικοφ ρεφματοσ τθσ Logo ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.  

Σε τεχνικό επίπεδο αναπτφχκθκε για να κάνει εφκολθ τθ δθμιουργία κινοφμενων 
εικόνων (animations), παιχνιδιϊν και αλλθλεπιδραςτικϊν εφαρμογϊν μουςικισ και 
τζχνθσ και τθν ανάρτθςι τουσ ςτον Ραγκόςμιο Λςτό. Ρρόκειται για ζνα ιδανικό 
περιβάλλον ειςαγωγισ ςτον προγραμματιςμό και ςτθν ανάπτυξθ απλϊν 
εφαρμογϊν. Σε παιδαγωγικό επίπεδο είναι ςχεδιαςμζνθ με ςκοπό να βοθκιςει 
παιδιά και νζουσ, θλικίασ από 8 ετϊν και πάνω, να ζρκουν ςε επαφι με ςθμαντικζσ 
ιδζεσ των μακθματικϊν και τθσ επιςτιμθσ των υπολογιςτϊν, να ςκζφτονται με 
δθμιουργικό τρόπο και να αποκτοφν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ του ςχεδιαςμοφ ςε 
προγραμματιςτικό περιβάλλον.  



157                                                    Φξήζε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ 

Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ - Τεύρνο 2β: Κιάδνο ΠΔ60  
ΔΑΙΤΥ - Τνκέαο Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΤΔΚ) 

Το περιβάλλον τθσ γλϊςςασ Scratch διατίκεται δωρεάν από πανεπιςτιμιο MIT και 
υπάρχουν εκδόςεισ για Windows, MAC OS X και Linux (http://scratch.mit.edu/).  

Θ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Scratch διακζτει κατάλλθλθ διεπιφάνεια χριςθσ και 
ιδιαίτερεσ λειτουργίεσ που επιτρζπουν ςτουσ μακθτζσ τθν εφκολθ δθμιουργία 
μικρϊν εφαρμογϊν (προγραμμάτων). Το πιο ςθμαντικό χαρακτθριςτικό τθσ 
γλϊςςασ αυτισ είναι ο οπτικόσ (visual) προγραμματιςμόσ, ο οποίοσ γίνεται με χριςθ 
ψθφίδων διαφορετικϊν ςχθμάτων (εικόνα 13) που ςυνδυάηονται κατάλλθλα μόνο 
με ςυντακτικά ορκοφσ τρόπουσ.  

Με τον τρόπο αυτό αποκλείονται τα ςυντακτικά λάκθ, που ςυνικωσ αποκαρρφνουν 
τουσ μακθτζσ κατά τθ δθμιουργία κϊδικα προγράμματοσ. Στο περιβάλλον τθσ 
γλϊςςασ Scratch όλα τα αλλθλεπιδραςτικά αντικείμενα, γραφικά, ιχοι και 
αιςκθτιρεσ μποροφν να ειςαχκοφν με απλό τρόπο ςε ζνα νζο πρόγραμμα και να 
ςυνδυαςτοφν ποικιλοτρόπωσ. Ζτςι οι αρχάριοι προγραμματιςτζσ μποροφν να ζχουν 
γριγορα αποτελζςματα και αποκτοφν κίνθτρο να προςπακιςουν περαιτζρω. Οι 
διεργαςίεσ που εκτελοφνται ταυτόχρονα, απεικονίηονται ςαν διαφορετικζσ ςτοίβεσ 
από εντολζσ. 

 

Εικόνα 13: το περιβάλλον διεπαφισ τθσ γλϊςςασ Scratch 

Στο περιβάλλον τθσ γλϊςςασ Scratch ο χειριςμόσ των πολυμζςων είναι αρκετά 
διαιςκθτικόσ και οι εφαρμογζσ που μποροφν να καταςκευαςτοφν από ζναν αρχάριο 
μακθτι μποροφν εφκολα να ταιριάξουν με τα ενδιαφζροντά του. Οι μακθτζσ 
μποροφν να μοιραςτοφν ολόκλθρθ τθν εργαςία τουσ ι κάποια τμιματά τθσ με 
άλλουσ μακθτζσ ϊςτε να υπάρχει ανάδραςθ από τον κοινωνικό περίγυρο. 
Ρροςφζρεται, επίςθσ, θ δυνατότθτα άμεςθσ δθμοςιοποίθςθσ των εργαςιϊν ςτον 

http://scratch.mit.edu/
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Ραγκόςμιο Λςτό, ςτθν ιςτοςελίδα http://scratch.mit.edu δθμιουργϊντασ ζτςι μια 
διαδικτυακι κοινότθτα που ονομάηεται ScratchR. 

Το περιβάλλον τθσ γλϊςςασ Scratch υποςτθρίηει ςφνδεςθ με αιςκθτιρεσ για 
ειςαγωγι δεδομζνων από τον πραγματικό κόςμο ενϊ μπορεί επίςθσ να ενταχκεί ςε 
ζνα πλαίςιο εκπαιδευτικισ ρομποτικισ18 (βλζπε αντίςτοιχθ ενότθτα). Τζλοσ, 
υπάρχει υποςτιριξθ για πολλζσ φυςικζσ γλϊςςεσ ϊςτε να είναι δυνατόν οι χριςτεσ 
να αλλάηουν γλϊςςα διεπαφισ δυναμικά και o κϊδικασ μιασ εργαςίασ που ζχει 
φτιαχτεί ςε μια γλϊςςα, π.χ. Αγγλικά, μετατρζπεται αυτόματα ςτθ γλϊςςα που 
χρθςιμοποιεί ο χριςτθσ, π.χ. ςτα Ελλθνικά, τα οποία υποςτθρίηονται ςτθν τρζχουςα 
ζκδοςθ τθσ Scratch (ζκδοςθ 1.4). 

 

Εκπαιδευτικά παιγνίδια ι θλεκτρονικά παιγνίδια (αναφζρονται για λόγουσ 
πλθρότθτασ) 

Τα θλεκτρονικά παιγνίδια είναι λογιςμικά, ςτα οποία ζχουν καταγραφεί οι κανόνεσ 
κάποιου παιχνιδιοφ, τουσ οποίουσ ο παίκτθσ (ι οι παίκτεσ όταν πρόκειται για 
παιγνίδι ανταγωνιςμοφ) χρθςιμοποιεί για να πετφχει κάποιουσ ςτόχουσ. Ο χριςτθσ, 
χρθςιμοποιϊντασ το πλθκτρολόγιο, το ποντίκι ι άλλθ ςυςκευι (π.χ. χειριςτιριο) 
επικοινωνεί με τον υπολογιςτι, ο οποίοσ - ςυνικωσ ςε πραγματικό χρόνο - 
ςυγκρίνει τισ ενζργειεσ και τισ κινιςεισ του χριςτθ με τουσ κανόνεσ του παιχνιδιοφ, 
τισ επικυρϊνει ι τισ απορρίπτει και εμφανίηει τα αποτελζςματα ςτθν οκόνθ.  

Τα εκπαιδευτικά παιγνίδια, αποτελοφν ζνα χϊρο που βρίςκεται ςε πλιρθ εξζλιξθ 
ςτα πλαίςια τθσ ανάπτυξθσ θλεκτρονικϊν παιγνιδιϊν. Χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι 
όλεσ οι κατθγορίεσ που ζχουν περιγραφεί ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ 
ςτεροφνται εκπαιδευτικϊν ιδιοτιτων, θ ζνταξι τουσ ςε ειδικι κατθγορία είναι 
απαραίτθτθ για πολλοφσ λόγουσ. Συνιςτοφν κατά κανόνα εκπαιδευτικό λογιςμικό 
που εκμεταλλεφεται τθν πτυχι «παιγνίδι του υπολογιςτι» ι γενικότερα τθ κετικι 
ςτάςθ των παιδιϊν απζναντι ςτο παιγνίδι ϊςτε να υλοποιθκοφν ευκολότερα 
εκπαιδευτικοί ςτόχοι. O παίκτθσ ςτα πλαίςια αυτά είναι ο μακθτισ, που 
εξοικειϊνεται με τουσ αρικμοφσ, τα γράμματα, τα γεωμετρικά ςχιματα. 

Ραρότι θ περιοχι που αφορά τα εκπαιδευτικά θλεκτρονικά παιγνίδια είναι 
ιδιαίτερα εκτεταμζνθ, μποροφμε να διακρίνουμε τουλάχιςτον ζξι βαςικζσ 
προδιαγραφζσ που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν κατά τθν επιλογι ενόσ 
θλεκτρονικοφ παιγνιδιοφ:  

                                           

18
 Ειδικότερα, για τθ γλϊςςα Scratch ζχει καταςκευαςτεί θ πλακζτα Scratchboard, θ οποία παρζχει τθ 

δυνατότθτα μια εφαρμογι να χρθςιμοποιεί αιςκθτιρεσ που αντιλαμβάνονται ςτοιχεία του 

πραγματικοφ κόςμου όπωσ, αιςκθτιρεσ φωτόσ, κερμοκραςίασ και ιχου. Οι νεότερεσ εκδόςεισ τθσ 

γλϊςςασ Scratch υποςτθρίηουν, εκτόσ από τθν πλακζτα Scratchboard, και τον προγραμματιςμό 

ρομποτικϊν καταςκευϊν που απευκφνονται ςε μικρζσ θλικίεσ, ςυγκεκριμζνα τον προγραμματιςμό 

του πακζτου LEGO
®
 WeDo

TM
. 

http://scratch.mit.edu/
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 Ανάπτυξθ των αντανακλαςτικϊν που εγκαλοφν, για παράδειγμα, τθν 
αςφμμετρθ διάταξθ του ςϊματοσ ςε δεξιόχειρεσ και αριςτερόχειρεσ.  

 Τοποκζτθςθ του μακθτι μζςα ςε ζνα ευνοϊκό για τθν παρουςίαςθ ενόσ 
μακιματοσ πλαίςιο.  

 Αποκρυςτάλλωςθ ςε προφορικό λόγο των εντολϊν για τον ζλεγχο μιασ 
κατάςταςθσ.  

 Ανάδειξθ του ρόλου των παραμζτρων μζςα ςε ζνα φυςικό φαινόμενο.  

 Ζρευνα μιασ ςτρατθγικισ.  

 Διιγθςθ μιασ μθ γραμμικισ ιςτορίασ.  

 

3.4. Προτεινόμενεσ Δραςτθριότθτεσ 

Δραςτθριότθτα 1
θ
 

 

Αναπτφξτε μία εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα μιασ διδακτικισ ϊρασ που 
να αφορά τθ χριςθ ενόσ λογιςμικοφ κλειςτοφ τφπου ςτθ διδαςκαλία τθσ 
γλϊςςασ (πρϊτθ ανάγνωςθ και γραφι) 

Δραςτθριότθτα 2
θ
 

 

Αναπτφξτε μία εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα μιασ διδακτικισ ϊρασ που 
να αφορά τθ χριςθ ενόσ λογιςμικοφ κλειςτοφ τφπου ςτθ διδαςκαλία 
των μακθματικϊν  

Δραςτθριότθτα 3
θ
 

 

Αναπτφξτε μία εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα που να αφορά τθ χριςθ 
μιασ κεματικισ εγκυκλοπαίδειασ (π.χ. Ανακαλφπτω τισ Μθχανζσ) ςε ζνα 
γνωςτικό αντικείμενο τθσ επιλογισ ςασ.  

Δραςτθριότθτα 4
θ
 

 

Αναπτφξτε μία εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα που να αφορά τθ χριςθ 
ενόσ λογιςμικοφ για παραγωγι γραπτοφ λόγου (π.χ. Revelation Natural 
Art) ςτο πλαίςιο του μακιματοσ τθσ Γλϊςςασ 

Δραςτθριότθτα 5
θ
 

 

Αναπτφξτε μία εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα που να αξιοποιεί τθν χριςθ 
ενόσ λογιςμικοφ οπτικοποίθςθσ (π.χ. Google Earth) ςτθ διδαςκαλία τθσ 
μελζτθσ περιβάλλοντοσ (φυςικό περιβάλλον)  

Δραςτθριότθτα 6
θ
  

 

Αναπτφξτε μία εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα που να αξιοποιεί τθν χριςθ 
ενόσ λογιςμικοφ οπτικοποίθςθσ (π.χ. Google Maps) ςτθ διδαςκαλία τθσ 
μελζτθσ περιβάλλοντοσ (ανκρωπογενζσ περιβάλλον) 

Δραςτθριότθτα 7
θ
  

 

Αναπτφξτε μία εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα που να αξιοποιεί τθν χριςθ 
ενόσ λογιςμικοφ εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ (π.χ. CmapTools ι 
Kidspiration) ςτθ διδαςκαλία ενόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ επιλογισ 
ςασ  

Δραςτθριότθτα 8
θ
  

 

Αναπτφξτε μία εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα που να αξιοποιεί τθν χριςθ 
ενόσ λογιςμικοφ προςομοίωςθσ (π.χ. GCompris) ςτθ διδαςκαλία των 
φυςικϊν επιςτθμϊν (μελζτθ περιβάλλοντοσ) 

Δραςτθριότθτα 9
θ
  

 

Αναπτφξτε μία εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα που να αξιοποιεί τθν χριςθ 
ενόσ λογιςμικοφ για προγραμματιςμό (π.χ. Bee-Bot) ςτθ διδαςκαλία 
ενόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ επιλογισ ςασ  
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Δραςτθριότθτα 
10

θ
  

 

Αναπτφξτε μία εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα που να αξιοποιεί τθν χριςθ 
ενόσ απλοφ προγραμματιςτικοφ περιβάλλοντοσ (π.χ. Scratch) ςτθ 
διδαςκαλία ενόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ επιλογισ ςασ  

 
 
3.5. Ερωτιςεισ 

 

ΕΡΩΣΘΘ 1 

Ζςτω οι παρακάτω κατθγορίεσ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ: Ρροςομοίωςθ, εννοιολογικι 
χαρτογράφθςθ, μοντελοποίθςθ, εξάςκθςθ και πρακτικι, θλεκτρονικό βιβλίο, λογιςμικό 
πολυμζςων.  

Επιλζξτε τθ μοναδικι ςωςτι απάντθςθ που αντιςτοιχεί τισ ανωτζρω κατθγορίεσ με το 
Σφςτθμα κακοδιγθςθσ και διδαςκαλίασ και το Ρεριβάλλον διερευνθτικισ και 
ανακαλυπτικισ μάκθςθσ. 

Α) Σφςτθμα κακοδιγθςθσ και διδαςκαλίασ (εξάςκθςθ και πρακτικι, λογιςμικό πολυμζςων), 
Ρεριβάλλον διερευνθτικισ και ανακαλυπτικισ μάκθςθσ (θλεκτρονικό βιβλίο, προςομοίωςθ, 
εννοιολογικι χαρτογράφθςθ, μοντελοποίθςθ). 

Β) Σφςτθμα κακοδιγθςθσ και διδαςκαλίασ (εξάςκθςθ και πρακτικι, εννοιολογικι 
χαρτογράφθςθ, θλεκτρονικό βιβλίο, λογιςμικό πολυμζςων), Ρεριβάλλον διερευνθτικισ και 
ανακαλυπτικισ μάκθςθσ (προςομοίωςθ, μοντελοποίθςθ). 

Γ) Σφςτθμα κακοδιγθςθσ και διδαςκαλίασ (εξάςκθςθ και πρακτικι, θλεκτρονικό βιβλίο, 
λογιςμικό πολυμζςων, μοντελοποίθςθ), Ρεριβάλλον διερευνθτικισ και ανακαλυπτικισ 
μάκθςθσ (προςομοίωςθ, εννοιολογικι χαρτογράφθςθ). 

Δ) Σφςτθμα κακοδιγθςθσ και διδαςκαλίασ (εξάςκθςθ και πρακτικι, θλεκτρονικό βιβλίο, 
λογιςμικό πολυμζςων), Ρεριβάλλον διερευνθτικισ και ανακαλυπτικισ μάκθςθσ 
(προςομοίωςθ, εννοιολογικι χαρτογράφθςθ, μοντελοποίθςθ). 

 

ΕΡΩΣΘΘ 2 

Τα λογιςμικά εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτθ διδαςκαλία 
και τθ μάκθςθ των ακόλουκων γνωςτικϊν αντικειμζνων: 

 Α) Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ 

 Β) Λςτορία 

 Γ) Γλϊςςα 

 Δ) Μακθματικά 

 Ε) ςε όλα τα παραπάνω 

 

ΕΡΩΣΘΘ 3 

Τα λογιςμικά οπτικοποίθςθσ: 
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Α) αναπαριςτοφν με δυναμικό τρόπο δεδομζνα διαφόρων μορφϊν 

Β) επιτρζπουν ςτον χριςτθ τον χειριςμό παραμζτρων και μεταβλθτϊν ενόσ μοντζλου 

Γ) κζτουν ςτον χριςτθ ερωτιςεισ ςε μορφι πολλαπλισ επιλογισ 

Δ) διακζτουν όλα τα παραπάνω χαρακτθριςτικά 

 

ΕΡΩΣΘΘ 4 

Τα λογιςμικά προςομοίωςθσ: 

Α) αναπαριςτοφν με δυναμικό τρόπο δεδομζνα διαφόρων μορφϊν 

Β) επιτρζπουν ςτον χριςτθ τον χειριςμό παραμζτρων και μεταβλθτϊν ενόσ μοντζλου 

Γ) βοθκοφν ςτθν διερεφνθςθ και τθν κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ καταςτάςεων και 
φαινομζνων 

Δ) διακζτουν όλα τα παραπάνω χαρακτθριςτικά 

 

ΕΡΩΣΘΘ 5 

Τα λογιςμικά μοντελοποίθςθσ: 

Α) αναπαριςτοφν με δυναμικό τρόπο δεδομζνα διαφόρων μορφϊν 

Β) επιτρζπουν ςτον χριςτθ τον χειριςμό παραμζτρων και μεταβλθτϊν ενόσ μοντζλου 

Γ) επιτρζπουν ςτον χριςτθ τθ δθμιουργία μοντζλων 

Δ) διακζτουν όλα τα παραπάνω χαρακτθριςτικά 

 

ΕΡΩΣΘΘ 6 

Με τον όρο «εκπαιδευτικό υπολογιςτικό περιβάλλον» εννοοφμε  

Α) Τισ εφαρμογζσ λογιςμικοφ (αλλά και υλικοφ) που χρθςιμοποιοφνται για τθν υπολογιςτικι 
υποςτιριξθ τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ. Οι εφαρμογζσ αυτζσ ζχουν μορφι ειδικοφ 
λογιςμικοφ με ςαφι μακθςιακό και διδακτικό ςκοπό, π.χ. ςε μορφι CD-ROM, δικτυακοφ 
τόπου, εφαρμογϊν ρομποτικισ, κλπ. 

Β) Το λογιςμικό γενικισ χριςθσ, π.χ. λογιςμικό επεξεργαςίασ εικόνων, κειμενογράφοσ, 
λογιςτικό φφλλο, βάςεισ δεδομζνων, κλπ. που χρθςιμοποιείται για τθν ανάπτυξθ γνϊςεων 
και δεξιοτιτων ςε διάφορα γνωςτικά αντικείμενα.  

Γ) Και τα δφο προθγοφμενα. 

 

ΕΡΩΣΘΘ 7 

Το εκπαιδευτικό λογιςμικό αφορά 

Α) ςτθν υπολογιςτικι υποςτιριξθ τθσ διδαςκαλίασ  

Β) ςτθν υπολογιςτικι υποςτιριξθ τθσ μάκθςθσ  

Γ) ςτθν υπολογιςτικι υποςτιριξθ τθσ διδαςκαλίασ και ςτθν υπολογιςτικι υποςτιριξθ τθσ 
μάκθςθσ.  
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ΕΡΩΣΘΘ 8 

Επιλζξτε τθ μοναδικι ςωςτι απάντθςθ 

Α) Τα λογιςμικά ςυμπεριφοριςτικοφ τφπου εςτιάηουν κυρίωσ το ενδιαφζρον τουσ ςτο 
δάςκαλο και ςτθ μετάδοςθ τθσ γνϊςθσ, τα λογιςμικά εποικοδομιςτικοφ τφπου εςτιάηουν 
κυρίωσ το ενδιαφζρον τουσ ςτο μακθτι και ςτθν οικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ και τα λογιςμικά 
κοινωνικοπολιτιςμικοφ τφπου εςτιάηουν κυρίωσ το ενδιαφζρον τουσ ςτισ αλλθλεπιδράςεισ 
ανάμεςα ςε δάςκαλο και μακθτι. 

Β) Τα λογιςμικά ςυμπεριφοριςτικοφ τφπου εςτιάηουν κυρίωσ το ενδιαφζρον τουσ ςτο 
μακθτι και ςτθν οικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ, τα λογιςμικά εποικοδομιςτικοφ τφπου εςτιάηουν 
κυρίωσ το ενδιαφζρον τουσ ςτο δάςκαλο και ςτθ μετάδοςθ τθσ γνϊςθσ και τα λογιςμικά 
κοινωνικοπολιτιςμικοφ τφπου εςτιάηουν κυρίωσ το ενδιαφζρον τουσ ςτισ αλλθλεπιδράςεισ 
ανάμεςα ςε δάςκαλο και μακθτι. 

Γ) Τα λογιςμικά ςυμπεριφοριςτικοφ τφπου εςτιάηουν κυρίωσ το ενδιαφζρον τουσ ςτο 
δάςκαλο και ςτθ μετάδοςθ τθσ γνϊςθσ, τα λογιςμικά εποικοδομιςτικοφ τφπου εςτιάηουν 
κυρίωσ το ενδιαφζρον τουσ ςτισ αλλθλεπιδράςεισ ανάμεςα ςε δάςκαλο και μακθτι και τα 
λογιςμικά κοινωνικοπολιτιςμικοφ τφπου εςτιάηουν κυρίωσ το ενδιαφζρον τουσ ςτο μακθτι 
και ςτθν οικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ. 

 

ΕΡΩΣΘΘ 9 

Επιλζξτε τθ μοναδικι ςωςτι απάντθςθ 

Α) Τα λογιςμικά «κλειςτοφ» τφπου δίνουν ζμφαςθ ςτθν παρουςίαςθ τθσ πλθροφορίασ 
ςυνικωσ με τθ μορφι θλεκτρονικϊν βιβλίων και ςτθν αξιολόγθςθ των γνϊςεων ςυνικωσ 
με τθ μορφι δραςτθριοτιτων εξάςκθςθσ και πρακτικισ.  

Τα λογιςμικά «ανοικτοφ» τφπου προςφζρουν ςυνικωσ ζνα πλοφςιο περιβάλλον 
αλλθλεπίδραςθσ του μακθτι με αντικείμενα και ζννοιεσ επιτρζποντάσ του να αναπτφξει 
γνϊςεισ και δεξιότθτεσ υψθλοφ επιπζδου  

Β) Τα λογιςμικά «ανοικτοφ» τφπου δίνουν ζμφαςθ ςτθν παρουςίαςθ τθσ πλθροφορίασ 
ςυνικωσ με τθ μορφι θλεκτρονικϊν βιβλίων και ςτθν αξιολόγθςθ των γνϊςεων ςυνικωσ 
με τθ μορφι δραςτθριοτιτων εξάςκθςθσ και πρακτικισ.  

Τα λογιςμικά «κλειςτοφ» τφπου προςφζρουν ςυνικωσ ζνα πλοφςιο περιβάλλον 
αλλθλεπίδραςθσ του μακθτι με αντικείμενα και ζννοιεσ επιτρζποντάσ του να αναπτφξει 
γνϊςεισ και δεξιότθτεσ υψθλοφ επιπζδου. 

Γ) Τίποτα από τα παραπάνω.  

 

ΕΡΩΣΘΘ 10 

Επιλζξτε τθ μοναδικι ςωςτι απάντθςθ 

Α) Γνωςτικά εργαλεία (cognitive tools) ι νοθτικά εργαλεία (mind tools) κεωροφνται τα 
υπολογιςτικά εργαλεία που χρθςιμοποιοφνται ωσ εργαλεία παραγωγικότθτασ, ωσ εργαλεία 
δθλαδι που επιτρζπουν ςτουσ χριςτεσ να διεξάγουν γρθγορότερα ι αποτελεςματικότερα 
ποικίλεσ ενζργειεσ και δραςτθριότθτεσ. Στο πλαίςιο αυτό αντικακιςτοφν παραδοςιακά 
εργαλεία που δεν βαςίηονται ςε υπολογιςτζσ.  
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Β) Γνωςτικά εργαλεία (cognitive tools) ι νοθτικά εργαλεία (mind tools) κεωροφνται τα 
υπολογιςτικά εργαλεία που εν δυνάμει επεκτείνουν ι / και ενιςχφουν τισ γνωςτικζσ 
δεξιότθτεσ των μακθτϊν. Τα εργαλεία χρθςιμοποιοφνται αφενόσ ςτο πλαίςιο επιμζρουσ 
γνωςτικϊν αντικειμζνων αφετζρου με εγκάρςιο τρόπο ανάμεςα ςε διάφορα γνωςτικά 
αντικείμενα και ςχετίηονται με τθν ανάπτυξθ γνωςτικϊν δεξιοτιτων υψθλοφ επιπζδου.  

Γ) Τίποτα από τα παραπάνω.  

 

ΕΡΩΣΘΘ 11 

Επιλζξτε τθ μοναδικι ςωςτι απάντθςθ 

Α) Τα γνωςτικά εργαλεία (cognitive tools) ι νοθτικά εργαλεία (mind tools) επιτρζπουν  

τθν ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων,  

τθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ,  

τθν ικανότθτα διερεφνθςθσ και αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν ςε ζνα ευρφ φάςμα δεδομζνων, 

τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων λιψθσ απόφαςθσ,  

τθ δυνατότθτα αναδιοργάνωςθσ των υπαρχουςϊν γνϊςεων, 

Β) Τα γνωςτικά εργαλεία (cognitive tools) ι νοθτικά εργαλεία (mind tools) επιτρζπουν  

τθ δυνατότθτα μοντελοποίθςθσ φαινομζνων και καταςτάςεων των πραγματικοφ κόςμου,  

τθν ικανότθτα ςυνεργαςίασ και από κοινοφ προςζγγιςθσ και επίλυςθσ προβλθμάτων, 

τθ διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ, 

τθν ικανότθτα γνωςτικισ επίγνωςθσ, 

τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων μεταφοράσ γνϊςεων από ζνα πλαίςιο ςε ζνα άλλο, 

τθν ικανότθτα μάκθςθσ για τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ μακαίνουμε (μεταγνϊςθ).   

Γ) και τα δφο προθγοφμενα.  

 

ΕΡΩΣΘΘ 12 

Το εκπαιδευτικό λογιςμικό μπορεί να υποςτθρίξει 

Α) τθ μετάδοςθ των γνϊςεων  

Β) τθν οικοδόμθςθ των γνϊςεων  

Γ) τθ μετάδοςθ των γνϊςεων και τθν οικοδόμθςθ των γνϊςεων.  

 

ΕΡΩΣΘΘ 13 

Τα εκπαιδευτικά λογιςμικά μποροφν να υποςτθρίξουν 

Α) τθν εποπτικι διδαςκαλία 

Β) τθ μάκθςθ επιμζρουσ γνωςτικϊν αντικειμζνων  

Γ) ανάπτυξθ δεξιοτιτων υψθλοφ επιπζδου. 

Δ) όλα τα παραπάνω.  
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ΕΡΩΣΘΘ 14 

Τα εκπαιδευτικά λογιςμικά μποροφν να υποςτθρίξουν 

Α) δαςκαλοκεντρικι προςζγγιςθ  

Β) μακθτοκεντρικι προςζγγιςθ  

Γ) ςυνεργατικι προςζγγιςθ 

Δ) όλα τα παραπάνω.   

 

ΕΡΩΣΘΘ 15 

Επιλζξτε τθ μοναδικι ςωςτι απάντθςθ 

Α) Τα ςυςτιματα κακοδθγοφμενθσ διδαςκαλίασ ςχετίηονται με τον ςυμπεριφοριςμό, τα 
περιβάλλοντα μάκθςθσ μζςω ανακάλυψθσ και διερεφνθςθσ ςχετίηονται με τον 
εποικοδομιςμό και τα ςυςτιματα επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ ςχετίηονται με τισ 
κοινωνικοπολιτιςμικζσ προςεγγίςεισ.  

Β) Τα ςυςτιματα κακοδθγοφμενθσ διδαςκαλίασ ςχετίηονται με τον εποικοδομιςμό, τα 
περιβάλλοντα μάκθςθσ μζςω ανακάλυψθσ και διερεφνθςθσ ςχετίηονται με τον 
ςυμπεριφοριςμό και τα ςυςτιματα επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ ςχετίηονται με τισ 
κοινωνικοπολιτιςμικζσ προςεγγίςεισ.  

Γ) Τα ςυςτιματα κακοδθγοφμενθσ διδαςκαλίασ ςχετίηονται με τον ςυμπεριφοριςμό, τα 
περιβάλλοντα μάκθςθσ μζςω ανακάλυψθσ και διερεφνθςθσ ςχετίηονται με τισ 
κοινωνικοπολιτιςμικζσ προςεγγίςεισ και τα ςυςτιματα επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ 
ςχετίηονται με τον εποικοδομιςμό.  
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Ενότθτα 4 

 
Διδακτικι των γνωςτικϊν 
αντικειμζνων  

  

4.1. Ειςαγωγι 

Σκοπόσ τθσ ενότθτασ αυτισ είναι να αποκτιςουν οι 
εκπαιδευτικοί βαςικζσ ικανότθτεσ19 που ςχετίηονται με τθν 
προβλθματικι ςχεδίαςθσ, υλοποίθςθσ και αξιολόγθςθσ 
διδακτικϊν καταςτάςεων με χριςθ ΤΡΕ, όπωσ αυτι προκφπτει 
από τθν τρζχουςα ζρευνα ςτθ Διδακτικι των Επιςτθμϊν. Στθ 
ςφγχρονθ Διδακτικι των Επιςτθμϊν, θ προβλθματικι αυτι 
ακολουκεί κατά κφριο λόγο τισ αρχζσ του εποικοδομιςμοφ και 
τθσ κοινωνικοπολιτιςμικισ προςζγγιςθσ. Στο πλαίςιο αυτό οι 
εκπαιδευτικοί πρζπει να είναι ικανοί να προτείνουν τθν 
κατάλλθλθ παιδαγωγικι κεμελίωςθ και τθν επαρκι διδακτικι 
τεκμθρίωςθ που ςτοιχειοκετοφν τθν ορκολογικι ζνταξθ των ΤΡΕ 
ςε κακθμερινζσ διδακτικζσ και μακθςιακζσ καταςτάςεισ του 
Ρρογράμματοσ Σπουδϊν τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ.  
Για το Νθπιαγωγείο, ειδικότερα, ζμφαςθ κα δοκεί ςτισ 
ικανότθτεσ που αφοροφν ςτθν ενςωμάτωςθ αναπτυξιακά 
κατάλλθλων εφαρμογϊν των ΤΡΕ ςτα βαςικά γνωςτικά 
αντικείμενα του Νθπιαγωγείου: Γλϊςςα, Μακθματικά, Μελζτθ 
Ρεριβάλλοντοσ, Δθμιουργία και Ζκφραςθ, Ρλθροφορικι.  
Για το Δθμοτικό, ειδικότερα, ζμφαςθ κα δοκεί ςτισ ικανότθτεσ 
που αφοροφν ςτθν ενςωμάτωςθ παιδαγωγικά κατάλλθλων 
εφαρμογϊν των ΤΡΕ ςτα βαςικά γνωςτικά αντικείμενα του 
Δθμοτικοφ: Γλϊςςα, Λςτορία, Μακθματικά, Μελζτθ 
Ρεριβάλλοντοσ - Φυςικζσ Επιςτιμεσ, Καλλιτεχνικά, Μουςικι και 
Ρλθροφορικι. 
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται επίςθσ αναφορά ςτο γνωςτικό 
αντικείμενο τθσ Ρλθροφορικισ με τθν υποςθμείωςθ ότι θ 

                                           

19 Η έλλνηα ηεο ικανότητας (competence) νξίδεηαη σο ην εθηεηακέλν ζύλνιν γλώζεσλ, 

δεμηνηήησλ, ζηάζεσλ θαη αμηώλ πνπ δηαζέηεη ν εθπαηδεπηηθόο ζην γλσζηηθό, λνεηηθό θαη 
αμηαθό ηνπ δπλακηθό, ηηο νπνίεο ζέηεη ζε ιεηηνπξγία θαη ρξεζηκνπνηεί θαηά πεξίζηαζε γηα λα 
αληηκεησπίζεη ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο θαη λα δηεμάγεη ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο κε 

επηηπρία.  
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ανάπτυξθ των γνϊςεων και των δεξιοτιτων που το αφοροφν 
είναι ςε μεγάλο βακμό προαπαιτοφμενεσ για τθν κατάλλθλθ 
ζνταξθ των ΤΡΕ ςε όλα τα γνωςτικά αντικείμενα. Δεδομζνου ότι 
δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψθ για διακριτό μάκθμα 
πλθροφορικισ (με τθν αποκλειςτικι ευκφνθ του εκπαιδευτικοφ 
τθσ τάξθσ), οι ςχετικζσ με τθν πλθροφορικι γνϊςεισ και 
δεξιότθτεσ διαχζονται ςε όλο το εφροσ των διαφόρων γνωςτικϊν 
αντικειμζνων. Με άλλα λόγια, ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ 
πρζπει να αντιμετωπιςτεί το κζμα τθσ εξοικείωςθσ των μακθτϊν 
του Νθπιαγωγείου με το περιβάλλον του υπολογιςτι - λόγω 
ζλλειψθσ αντίςτοιχου μακιματοσ Ρλθροφορικισ. Ο ςτόχοσ αυτόσ 
μπορεί να επιτευχκεί με κατάλλθλεσ δραςτθριότθτεσ ςτο πλαίςιο 
των καλλιτεχνικϊν μακθμάτων (εξοικείωςθ με λειτουργικό 
ςφςτθμα, γραφικό περιβάλλον και γραφικά), τθσ Γλϊςςασ 
(επεξεργαςία κειμζνου, λογιςμικό παρουςίαςθσ, λογιςμικό 
ςυγγραφισ ιςτοςελίδων, λογιςμικό αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν) 
και των Μακθματικϊν (λογιςτικό φφλλο). 
Στθν ενότθτα αυτι δεν γίνεται διαφορετικι προςζγγιςθ για 
Νθπιαγωγοφσ και Δαςκάλουσ. Αντίκετα, είναι ςκόπιμο 
νθπιαγωγοί και δάςκαλοι να μοιραςτοφν τθν κοινι 
προβλθματικι ςχεδίαςθσ και υλοποίθςθσ διδακτικϊν 
καταςτάςεων και δραςτθριοτιτων με τισ ΤΡΕ.   

 

Ενδεικτικι διάρκεια: 54 διδακτικζσ ϊρεσ 

 

 

4.2. Διδακτικι του γνωςτικοφ αντικειμζνου και ΣΠΕ 

Ενδεικτικι διάρκεια: 9 διδακτικζσ ϊρεσ 

 

Διδακτικοί 
Στόχοι 

Οι εκπαιδευτικοί πρζπει:  

 να γνωρίςουν τα βαςικά ςτοιχεία τθσ εξζλιξθσ τθσ επιςτιμθσ και 
των εργαλείων υπολογιςτικισ τεχνολογίασ για τθ μάκθςθ των 
γνωςτικϊν αντικειμζνων πρωτοβάκμιασ και προςχολικισ 
εκπαίδευςθσ 

 να γνωρίςουν τισ ςφγχρονεσ αντιλιψεισ για τθ φφςθ τθσ 
μακθςιακισ διαδικαςίασ ςτα γνωςτικά αντικείμενα πρωτοβάκμιασ 
και προςχολικισ εκπαίδευςθσ και τουσ τρόπουσ αξιοποίθςθσ των 
ΤΡΕ ςε αυτό το πλαίςιο 

 να γνωρίςουν τισ ςφγχρονεσ τάςεισ για τθ διδακτικι των γνωςτικϊν 
αντικειμζνων πρωτοβάκμιασ και προςχολικισ εκπαίδευςθσ και τισ 
καινοφργιεσ διδακτικζσ μεκόδουσ αξιοποίθςθσ εκπαιδευτικϊν 
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εργαλείων ςτο πλαίςιο αυτό 

 να γνωρίςουν τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν οι μακθτζσ κακϊσ 
και τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ των δυςκολιϊν αυτϊν γενικά και ειδικά 
με τθ χριςθ των υπολογιςτικϊν εργαλείων και περιβαλλόντων 

 

4.2.1. Βαςικά ςτοιχεία τθσ εξζλιξθσ τθσ επιςτιμθσ και των εργαλείων ΣΠΕ για τθ 
μάκθςθ των επιμζρουσ γνωςτικϊν αντικειμζνων  

 

τόχοσ τθσ ενότθτασ  

Ο βαςικόσ άξονασ τθσ Ενότθτασ ςχετίηεται με τισ αλλαγζσ που επιφζρουν οι ΤΡΕ ςτο 
αναλυτικό πρόγραμμα και ςτθ μάκθςθ των επιμζρουσ γνωςτικϊν αντικειμζνων.  

Αναλυτικό πρόγραμμα (ΑΠ - ΔΕΠΠ) και ΣΠΕ  

Στθν ενότθτα αυτι γίνεται μια πολφ ςυνοπτικι αναφορά ςτθ δομι του Αναλυτικοφ 
Ρρογράμματοσ (όπωσ ςκοπόσ – ςτοχοκεςία - περιεχόμενα - δραςτθριότθτεσ) και ςτθ 
ςυνζχεια γίνεται εξειδίκευςθ ςε αντικείμενα και επιμζρουσ τμιματα του 
Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ όπου οι ΤΡΕ μποροφν να παίξουν ρόλο γνωςτικοφ 
εργαλείου (για παράδειγμα ςε ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ μακθματικϊν και 
φυςικϊν επιςτθμϊν), να υποςτθρίξουν διερευνθτικοφ και ανακαλυπτικοφ τφπου 
μακθςιακζσ καταςτάςεισ (ςε όλα τα γνωςτικά αντικείμενα), να ευνοιςουν 
δραςτθριότθτεσ επίλυςθσ προβλιματοσ, λιψθσ απόφαςθσ και ανάπτυξθσ τθσ 
κριτικισ ςκζψθσ (ςε όλα τα γνωςτικά αντικείμενα) και να υποςτθρίξουν 
δραςτθριότθτεσ ςυμβολικισ ζκφραςθσ, επικοινωνίασ και αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν 
(για παράδειγμα ςτθ γλϊςςα και ςτθν ιςτορία).  
Θ ζμφαςθ, με άλλα λόγια, δίνεται ςτθν υλοποίθςθ διδακτικϊν καταςτάςεων που 
ευνοοφν τθν ανάπτυξθ από τουσ μακθτζσ γνωςτικϊν δεξιοτιτων υψθλοφ επιπζδου, 
που κατά τεκμιριο είναι εγκάρςιεσ ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν, όπωσ επίλυςθ 
προβλιματοσ, πειραματικι διαδικαςία, δραςτθριότθτεσ διερεφνθςθσ και 
ανακάλυψθσ, μοντελοποίθςθ, διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ, λιψθ απόφαςθσ, κριτικι 
ςκζψθ, αναςτοχαςμόσ, νζοσ– κριτικόσ γραμματιςμόσ.    
Στο πλαίςιο αυτό οι εκπαιδευτικοί κα αναπτφξουν ικανότθτεσ διεπιςτθμονικισ 
προςζγγιςθσ ςχετικά με τθ χριςθ των ΤΡΕ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.  

 

4.2.2. φγχρονο κεωρθτικό πλαίςιο για τθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ των 
γνωςτικϊν αντικειμζνων 

 

τόχοσ τθσ ενότθτασ  

Στόχοσ τθσ ενότθτασ αυτισ είναι θ ςφντομθ ειςαγωγι ςε βαςικζσ ζννοιεσ τθσ 
διδακτικισ των επιςτθμϊν και αναφορά ςτισ επιμζρουσ διδακτικζσ βαςικϊν 
γνωςτικϊν αντικειμζνων τθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.  
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4.2.2.1. Βαςικζσ ζννοιεσ Διδακτικισ των Επιςτθμϊν  

τόχοσ τθσ ενότθτασ 

Οι εκπαιδευτικοί γνωρίηουν βαςικζσ ζννοιεσ τθσ Διδακτικισ των Επιςτθμϊν και 
αναπτφςςουν γνϊςεισ ςχετικά με το πϊσ οι ΤΡΕ μποροφν να επθρεάςουν τθν 
εφαρμογι τουσ ςτο πεδίο τθσ εκπαιδευτικισ πρακτικισ. Ραράλλθλα αναπτφςςουν 
τθν ικανότθτα να προςδιορίηουν ςε ποιεσ περιοχζσ του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ 
οι ΤΡΕ μποροφν να ςυμβάλλουν ουςιαςτικά ςτθν παραπάνω κατεφκυνςθ.   

Περιεχόμενο τθσ ενότθτασ 

Στθν ενότθτα αυτι γίνεται ςφντομθ διαπραγμάτευςθ των βαςικϊν εννοιϊν τθσ 
Διδακτικισ των Επιςτθμϊν. Οι ζννοιεσ αυτζσ είναι: Διδακτικό Τρίγωνο, Λδζεσ και 
Ραραςτάςεισ, Γνωςτικζσ δυςκολίεσ και Εμπόδια, Διδακτικόσ Μεταςχθματιςμόσ, 
Γνωςτικι και Κοινωνικογνωςτικι Σφγκρουςθ, Διδακτικό Συμβόλαιο, Διδακτικι 
Βοικεια – Διδακτικι Κατάςταςθ, Εννοιολογικι αλλαγι και Διδακτικζσ Στρατθγικζσ. 
Οι ζννοιεσ αυτζσ προςεγγίηονται επίςθσ, ςτον ζναν ι ςτον άλλο βακμό, ςτο πλαίςιο 
των επιμζρουσ διδακτικϊν (μακθματικά, γλϊςςα, φυςικζσ επιςτιμεσ, ιςτορία). 

Θ Διδακτικι ζχει το δικό τθσ ανεξάρτθτο ερευνθτικό αντικείμενο, το οποίο 
διακρίνεται από τα αντικείμενα άλλων όμορων επιςτθμονικϊν περιοχϊν (όπωσ 
είναι θ παιδαγωγικι, θ εκπαιδευτικι ψυχολογία, θ ψυχολογία τθσ μάκθςθσ, 
κλπ.).Ειδικότερα, θ Διδακτικι ζχει ωσ αντικείμενο τθ μελζτθ των διαδικαςιϊν 
μετάδοςθσ (από τουσ εκπαιδευτικοφσ) και οικοδόμθςθσ (από τουσ μακθτζσ) των 
γνϊςεων ςτο πλαίςιο ενόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου (μακιματοσ) με απϊτερο ςτόχο 
τθ βελτίωςθ αυτϊν των διαδικαςιϊν.  
Με άλλα λόγια, θ Διδακτικι δεν μελετά απλϊσ τισ ςυνκικεσ διδαςκαλίασ και 
μάκθςθσ αλλά ενδιαφζρεται να τισ κατανοιςει όςο το δυνατόν καλφτερα ϊςτε να 
ςυμβάλει ςτθ βελτίωςι τουσ με επιςτθμονικό τρόπο. Το βαςικό ςυνεπϊσ πρόβλθμα 
μελζτθσ τθσ Διδακτικισ είναι οι περιπτϊςεισ εκείνεσ όπου ςυμβαίνει και κυρίωσ 
όπου δεν ςυμβαίνει μάκθςθ. Το πρόβλθμα αυτό είναι ςτενά ςυνδεμζνο με τισ 
γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ που πρζπει να αποκτιςουν οι μακθτζσ και άρα με ζνα 
ςυγκεκριμζνο γνωςτικό αντικείμενο.  
Με απλό τρόπο κα λζγαμε ότι θ Διδακτικι μελετά τα προβλιματα τθσ δουλειάσ των 
εκπαιδευτικϊν όταν διδάςκουν και τα προβλιματα τθσ «δουλειάσ» των μακθτϊν 
όταν μακαίνουν ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ ι δεξιότθτεσ με ςκοπό να δϊςει λφςεισ ςε 
αυτά τα προβλιματα.  
 

Σο διδακτικό τρίγωνο  

Θ Διδακτικι ςυχνά αναπαρίςταται ςτο κζντρο ενόσ τριγϊνου, το οποίο ςυμβολίηει 
το ςφςτθμα που ςυνδζει τισ γνϊςεισ, το μακθτι και τον εκπαιδευτικό (Σχιμα 8). 
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χιμα 8: Το Διδακτικό Τρίγωνο 

 

Στο διδακτικό τρίγωνο πρζπει να λθφκοφν υπόψθ οι κορυφζσ που ςυμβολίηουν τισ 
τρεισ κφριεσ οντότθτεσ που αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ ςτο πλαίςιο τθσ διδακτικισ 
πράξθσ. Ρρζπει να τονιςκεί ότι κάκε μία από τισ κορυφζσ δεν ςυνιςτά ζνα χϊρο 
ζρευνασ που αφορά αυτι κακαυτι τθ διδακτικι: όπωσ κα δοφμε ςτθ ςυνζχεια, θ 
διδακτικι μελετά τισ αλλθλεπιδράςεισ ανάμεςα ςτισ τρεισ αυτζσ οντότθτεσ.  
Συνεπϊσ, το διδακτικό τρίγωνο μασ βοθκά να λάβουμε υπόψθ τισ αλλθλεπιδράςεισ 
ανάμεςα ςτισ κορυφζσ του διδακτικοφ τριγϊνου, γεγονόσ που αποτελεί το κακαυτό 
αντικείμενο τθσ διδακτικισ: οι ςχολικζσ γνϊςεισ και πωσ αυτζσ διδάςκονται από 
τουσ εκπαιδευτικοφσ και οικοδομοφνται από τουσ μακθτζσ μζςω μιασ διαρκοφσ 
ςχζςθσ ανάμεςα ςτουσ πρϊτουσ και τουσ δεφτερουσ. Το διδακτικό τρίγωνο 
αναπροςαρμόηεται όταν ςτθν ςχζςθ αυτι ειςάγονται και οι ΤΡΕ, δεδομζνου ότι τα 
υπολογιςτικά περιβάλλοντα επθρεάηουν όλεσ τισ δυνατζσ αλλθλεπιδράςεισ 
ανάμεςα ςτισ κορυφζσ του τριγϊνου.  

 

Ιδζεσ και παραςτάςεισ 

Οι ιδζεσ και οι αναπαραςτάςεισ των νθπίων και των παιδιϊν του Δθμοτικοφ ςχετικά 
με τισ βαςικζσ ζννοιεσ των μακθματικϊν, των φυςικϊν επιςτθμϊν και τθσ μελζτθσ 
περιβάλλοντοσ (όπωσ προκφπτουν τόςο από το ιςχφον πρόγραμμα ςπουδϊν όςο 
και από το ΔΕΡΡΣ) πρζπει να αποτελοφν ςθμείο εκκίνθςθσ τθσ δουλειάσ του 
εκπαιδευτικοφ.  

Οι άνκρωποι για να κατανοιςουν τον κόςμο που τουσ περιβάλλει δθμιουργοφν 
ιδζεσ, νοθτικά μοντζλα και αναπαραςτάςεισ. Οι αναπαραςτάςεισ είναι μια 
ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα που ςυνίςταται ςτθν παραγωγι νοερϊν εικόνων ι 
ςυμβόλων με βαςικό χαρακτθριςτικό να αντικακιςτοφν άλλεσ (αποφςεσ κατά 
κανόνα) οντότθτεσ. Οι ιδζεσ αυτζσ ςπάνια αντιςτοιχοφν με τισ επιςτθμονικζσ 
αντιλιψεισ για τισ αντίςτοιχεσ ζννοιεσ ι τα τεχνολογικά αντικείμενα. Θ ζρευνα ςτθ 
διδακτικι και τθν ψυχολογία μασ ζχει δείξει ότι οι ιδζεσ των μακθτϊν αλλάηουν 



171                                                    Φξήζε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ 

Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ - Τεύρνο 2β: Κιάδνο ΠΔ60  
ΔΑΙΤΥ - Τνκέαο Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΤΔΚ) 

δφςκολα: βαςικό χαρακτθριςτικό των ιδεϊν των παιδιϊν είναι θ αντίςταςθ ςε κάκε 
μορφι ςυςτθματικισ ι μθ διδαςκαλίασ.  

Οι παραςτάςεισ μποροφν να ειδωκοφν ωσ επεξθγθματικά ςχιματα και ωσ γνωςτικά 
εμπόδια ενϊ οι ΤΡΕ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ εργαλεία και τεχνικζσ για 
ανίχνευςθ των ιδεϊν και των παραςτάςεων. Ειδικότερα, οι ΤΡΕ μποροφν να 
αξιοποιθκοφν ωσ εργαλεία ανάδυςθσ των ιδεϊν και των παραςτάςεων των νθπίων 
(π.χ. με εργαλεία εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ). οι ΤΡΕ μποροφν επίςθσ να 
χρθςιμοποιθκοφν για τθ δθμιουργία και τθ μελζτθ εναλλακτικϊν αναπαραςτάςεων 
(π.χ. οπτικοποιιςεισ, προςομοιϊςεισ, μοντζλα).  

 

Γνωςτικζσ δυςκολίεσ και γνωςτικά εμπόδια  

Θ εκπαιδευτικόσ πρζπει να γνωρίηει τισ γνωςτικζσ δυςκολίεσ και γνωςτικά εμπόδια 
των μακθτϊν τθσ χρθςιμοποιϊντασ τισ καταγεγραμμζνεσ από τθ βιβλιογραφία 
γνωςτικζσ δυςκολίεσ των νθπίων ανά γνωςτικό αντικείμενο αλλά και τθν εν γζνει 
εκπαιδευτικι τθσ εμπειρία. Θ ςχεδίαςθ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων πρζπει να 
βαςίηεται πάνω ςε αυτι τθ γνϊςθ.  

Επιπρόςκετα, θ εκπαιδευτικόσ οφείλει να λάβει υπόψθ τθσ τισ πρότερεσ γνϊςεισ 
(ιδζεσ - αναπαραςτάςεισ) των μακθτϊν τθσ. Από τθν ζρευνα ςτθ διδακτικι 
γνωρίηουμε ότι οι "προεπιςτθμονικζσ" πρότερεσ γνϊςεισ των νθπίων δεν 
εξαλείφονται εφκολα αλλά ςυνιςτοφν ςθμαντικά γνωςτικά εμπόδια ςτθν 
οικοδόμθςθ νζων γνϊςεων. Στθν περίπτωςθ που οι ιδζεσ, οι αντιλιψεισ και οι 
αναπαραςτάςεισ που διακζτουν τα παιδιά αποκλίνουν από τισ επιςτθμονικζσ 
γνϊςεισ και παράλλθλα δεν αλλάηουν κατά τθ διάρκεια μιασ διδακτικισ 
παρζμβαςθσ αναφερόμαςτε ςε αυτζσ ωσ διδακτικά εμπόδια. Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ 
διδαςκαλίασ είναι θ υπζρβαςθ αυτϊν των εμποδίων και ςτο πλαίςιο αυτό 
ςθμαντικό ρόλο μποροφν να παίξουν οι ΤΡΕ. Για παράδειγμα, μια προςομοίωςθ 
μπορεί να βοθκιςει τουσ μακθτζσ να κατανοιςουν ζνα φαινόμενο ι μια 
διαδικαςία.  

 

Διδακτικόσ μεταςχθματιςμόσ  

Στθν ενότθτα αυτι μελετάται θ ζννοια του Διδακτικοφ Μεταςχθματιςμοφ τθσ 
επιςτθμονικισ γνϊςθσ και πωσ αυτόσ ο μεταςχθματιςμόσ επθρεάηεται από τισ ΤΡΕ 
με αναφορά από ςυγκεκριμζνα παραδείγματα του αναλυτικοφ προγράμματοσ. 

Ζνα από τα βαςικά αντικείμενα τθσ Διδακτικισ είναι θ μελζτθ του πωσ γίνεται ο 
μεταςχθματιςμόσ των επιςτθμονικϊν εννοιϊν ςε «ςχολικζσ» ζννοιεσ. Θ μελζτθ αυτι 
γίνεται με τθ βοικεια τθσ ζννοιασ του Διδακτικοφ Μεταςχθματιςμοφ: ο Διδακτικόσ 
Μεταςχθματιςμόσ δθλαδι μελετά τισ διαδικαςίεσ μετατροπισ τθσ επιςτθμονικισ 
γνϊςθσ ςε ςχολικι γνϊςθ. Στο πλαίςιο αυτό είναι απαραίτθτο να γίνει θ διάκριςθ 
ανάμεςα ςτθν “επιςτθμονικι γνϊςθ” (όπωσ αυτι παράγεται από τθν επιςτθμονικι 
ζρευνα) και ςτθ “διδαχκείςα γνϊςθ” (όπωσ αυτι μπορεί να παρατθρθκεί ςτθ 
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ςχολικι πρακτικι). Με άλλα λόγια, ο Διδακτικόσ Μεταςχθματιςμόσ αςχολείται (ςε 
γενικό επίπεδο) με τθ μετάβαςθ από ζνα “αντικείμενο επιςτθμονικισ γνϊςθσ” ςε 
ζνα “αντικείμενο διδαςκαλίασ” (ςε ειδικό επίπεδο) με τθν περιγραφι των γενικϊν 
μθχανιςμϊν που επιτρζπουν το πζραςμα από ζνα “αντικείμενο επιςτθμονικισ 
γνϊςθσ” ςε ζνα “αντικείμενο διδαςκαλίασ”.   

Το περιεχόμενο των εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν υπόκειται ςε διαδικαςίεσ 
διδακτικοφ μεταςχθματιςμοφ (κυρίωσ ςε ζννοιεσ από τα μακθματικά και τισ 
φυςικζσ επιςτιμεσ). Είναι ςυνεπϊσ απαραίτθτο να μελετθκεί πϊσ λειτουργεί ο 
διδακτικόσ μεταςχθματιςμόσ και πϊσ θ ςχολικι γνϊςθ είναι δυνατόν να επθρεαςτεί 
από τθ χριςθ των ΤΡΕ. Επίςθσ, για τθν επιλογι κατάλλθλων εκπαιδευτικϊν 
λογιςμικϊν ςυνεπϊσ πρζπει να λθφκεί υπόψθ πωσ το περιεχόμενό τουσ ζχει 
μεταςχθματιςκεί διδακτικά.  

 

Διδακτικό ςυμβόλαιο - Διδακτικι κατάςταςθ  

Μια βαςικι ζννοια τθσ Διδακτικισ είναι το Διδακτικό ςυμβόλαιο, το οποίο 
προςδιορίηει ςε μεγάλο βακμό τθ διδακτικι κατάςταςθ που λαμβάνει χϊρα ςτθν 
τάξθ με τθ χριςθ των ΤΡΕ. Το διδακτικό ςυμβόλαιο κακορίηει τουσ ρόλουσ, τθ κζςθ 
και τισ λειτουργίεσ ανάμεςα ςτον εκπαιδευτικό, τουσ μακθτζσ και τθ γνϊςθ. 
Ρεριγράφει τισ αλλθλεπιδράςεισ, ςυνειδθτζσ ι αςυνείδθτεσ που λαμβάνουν χϊρα 
ανάμεςα ςε ζνα εκπαιδευτικό και τουσ μακθτζσ του, κυρίωσ όςον αφορά ςτθν 
οικοδόμθςθ των γνϊςεων. Διζπει, με άλλα λόγια, όλθ τθ λειτουργία τθσ ςχολικισ 
τάξθσ.  

Το διδακτικό ςυμβόλαιο ρυκμίηει τθν προςδοκϊμενθ ςυμπεριφορά του κακθγθτι 
από τουσ μακθτζσ, των μακθτϊν από τον κακθγθτι, τισ ςχζςεισ των μεν και των δε 
με τθ ςτοχευόμενθ κατά τθ μάκθςθ γνϊςθ. Σθμαντικό ρόλο ςτο ΔΣ διαδραματίηει το 
ηιτθμα τθσ αξιολόγθςθσ των μακθτϊν.  

Για το λόγο αυτό είναι απαραίτθτθ θ γνωριμία των εκπαιδευτικϊν με τισ ζννοιεσ του 
διδακτικοφ ςυμβολαίου και τθσ διδακτικισ κατάςταςθσ και πωσ αυτζσ με τισ 
κατάλλθλεσ προχποκζςεισ διαμορφϊνονται με τθν παρουςία και τθν χριςθ ΤΡΕ ςτο 
ςχολικό εργαςτιριο ι ςτθν τάξθ. Το διδακτικό ςυμβόλαιο προςδιορίηει επίςθσ τθν 
ανάγκθ παροχισ ςτουσ μακθτζσ αυκεντικϊν και νοθματοδοτθμζνων καταςτάςεων 
μάκθςθσ που υποςτθρίηονται από τισ ΤΡΕ.  

Στα μακιματα τθσ Ρλθροφορικισ (αλλά και τθσ χριςθσ τθσ ςε άλλα μακιματα) το 
ΔΣ πρζπει να λαμβάνει υπόψθ του τον υπολογιςτι και το λογιςμικό που τον 
ςυνοδεφει.  

Μια άλλθ βαςικι ζννοια τθσ Διδακτικισ, που ςχετίηεται άμεςα με το διδακτικό 
ςυμβόλαιο, είναι θ διδακτικι κατάςταςθ. Θ διδακτικι κατάςταςθ ορίηεται ωσ το 
ςφνολο των οργανωμζνων ενεργειϊν του εκπαιδευτικοφ που αφοροφν τισ ςχζςεισ 
ανάμεςα ςε ζνα υποκείμενο που μακαίνει και ςε ζνα υποκείμενο που διδάςκει και 
το περιβάλλον που κινθτοποιεί θ εκπαιδευτικόσ ϊςτε ο μακθτισ να αποκτιςει ι να 
οικοδομιςει μια ςυγκεκριμζνθ γνϊςθ. Οι διδακτικζσ καταςτάςεισ διζπονται από 
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κοινωνικά κεςμοκετθμζνουσ μθχανιςμοφσ όπωσ είναι το ςχολείο, το αναλυτικό 
πρόγραμμα, το διδακτικό υλικό, κλπ.   

 

Γνωςτικι και κοινωνικογνωςτικι ςφγκρουςθ  

Θ διερεφνθςθ των «λακϊν» των μακθτϊν αποτελεί βαςικό ηθτοφμενο ςτθ 
Διδακτικι. Θ κατανόθςθ τθσ προζλευςθσ των λακϊν και θ δθμιουργία διδακτικϊν 
καταςτάςεων για τθν ανάδειξθ και το ξεπζραςμά τουσ οδθγεί ςτθ τεχνικι τθσ 
ανάπτυξθσ γνωςτικϊν ςυγκροφςεων. Με τον όρο γνωςτικι ςφγκρουςθ εννοοφμε τθ 
διαδικαςία κατά τθν οποία ςτθ ςκζψθ ενόσ ατόμου εμφανίηεται μια αντίφαςθ ι μια 
αςυμβατότθτα ανάμεςα ςτισ ιδζεσ του, τισ αναπαραςτάςεισ του και τισ πράξεισ του. 
Συχνά χρθςιμοποιοφμε τον όρο Κοινωνικογνωςτικι ςφγκρουςθ που αποτελεί 
προϊόν διαπροςωπικισ αλλθλεπίδραςθσ.  

Τόςο θ γνωςτικι όςο και θ κοινωνικογνωςτικι ςφγκρουςθ μποροφν να λάβουν 
χϊρα με χριςθ των ΤΡΕ (π.χ. με χριςθ προςομοιϊςεων, εναλλακτικϊν 
αναπαραςτάςεων, ςυςτθμάτων μοντελοποίθςθσ). Επίςθσ, το επικοινωνιακό και το 
τεχνολογικό πλαίςιο που προςφζρουν οι ΤΡΕ ευνοεί τθν εμφάνιςθ και τθν επίλυςθ 
ςυγκροφςεων γνωςτικοφ τφπου.     

 

Διδακτικι βοικεια – διδακτικι διαμεςολάβθςθ  

Θ ζννοια τθσ διδακτικισ βοικειασ αφορά τισ διάφορεσ μορφζσ διδακτικισ 
διαμεςολάβθςθσ που κζτει ςε λειτουργία θ εκπαιδευτικόσ όταν διδάςκει. Θ 
διδακτικι βοικεια ςχετίηεται με τθν υποςτιριξθ και τθν κακοδιγθςθ που 
προςφζρει θ εκπαιδευτικόσ άλλοτε ρθτά και άλλοτε άρρθτα ςτουσ μακθτζσ. Θ 
διδακτικι βοικεια είναι υποςτθρικτικι, ςυνερευνθτικι ι κακοδθγθτικι και 
βαςίηεται ςτον προφορικό λόγο τθσ εκπαιδευτικοφ αλλά και ςτο χρθςιμοποιοφμενο 
διδακτικό υλικό (ςχιματα, καταςκευζσ, λογιςμικό, κλπ.). Επιπρόςκετα, διδακτικι 
βοικεια μπορεί να προςφζρει κάποιοσ μακθτισ ςε κάποιον άλλο μακθτι ςτο 
πλαίςιο μιασ ςυνεργατικισ δραςτθριότθτασ. Συνεπϊσ, θ διδακτικι βοικεια 
βαςίηεται ςτθν ιδζα τθσ κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ και μπορεί να λάβει χϊρα ςε 
ςυνκικεσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ. Είναι προφανζσ ότι θ διδακτικι βοικεια 
εκλαμβάνει νζεσ μορφζσ όταν γίνεται χριςθ των ΤΡΕ. 

Κατθγορίεσ διδακτικισ βοικειασ: 

Α. Ραροχι μακθςιακϊν υλικϊν προσ αλλθλεπίδραςθ και πειραματιςμό. Ρχ. φφλλα 
εργαςίασ, εκπαιδευτικό λογιςμικό όπου ο μακθτισ πειραματίηεται για να βρει 
μόνοσ του τισ λφςεισ και να κάνει υποκζςεισ. 

Β. Ραροχι προφορικισ πλθροφορίασ (περιγραφι προβλιματοσ προσ επίλυςθ ι 
παροχι οδθγίασ). Σε αυτι τθν κατθγορία εντάςςονται οι προφορικζσ ι γραπτζσ 
παρεμβάςεισ του εκπαιδευτικοφ που αφοροφν ςτθν παροχι απαραίτθτων 
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πλθροφοριϊν ςτουσ μακθτζσ ςχετικά με τθν περιγραφι ενόσ προβλιματοσ προσ 
επίλυςθ)   

Γ. Ερωτιςεισ. Σε αυτι τθν κατθγορία εντάςςονται όλοι οι τφποι των ερωτιςεων που 
τίκενται από τον εκπαιδευτικό προφορικά ι γραπτά κατά τθ διάρκεια ενόσ 
μακιματοσ.  

 

Εννοιολογικι αλλαγι  

Οι εννοιολογικζσ δομζσ που ςχθματίηουν αυτοί που μακαίνουν δεν είναι ςτατικζσ, 
αλλά αλλάηουν διαρκϊσ κατά τθν απόκτθςθ νζων γνϊςεων. Το ενδιαφζρον τθσ 
Διδακτικισ δεν εςτιάηεται ςυνεπϊσ μόνο ςτον τρόπο με τον οποίο οργανϊνονται οι 
γνϊςεισ αλλά αφορά και τον τρόπο με τον οποίο οι υπάρχουςεσ γνωςτικζσ δομζσ 
μεταβάλλονται κατά τθ διαδικαςία πρόςκτθςθσ νζων γνϊςεων. Τισ διαδικαςίεσ 
αυτζσ τισ περιγράφει θ ζννοια τθσ εννοιολογικισ αλλαγισ. Με τον όρο αυτό 
εννοοφμε τθ διαδικαςία κατά τθν οποία αλλάηουν οι εννοιολογικζσ δομζσ που 
ςχθματίηουν τα υποκείμενα που μακαίνουν. Θ εννοιολογικι αλλαγι μπορεί να 
προκφψει μζςα από διαδικαςίεσ γνωςτικισ ςφγκρουςθσ, θ οποία με τθ ςειρά τθσ 
μπορεί να λαμβάνει χϊρα ςτο πλαίςιο δραςτθριοτιτων με χριςθ ΤΡΕ. 

Στο πλαίςιο τθσ διδακτικισ χριςθσ των ΤΡΕ βαςικό ςυνεπϊσ ηιτθμα φαίνεται να 
είναι το ακόλουκο: πϊσ οι ΤΡΕ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθ δθμιουργία 
γνωςτικϊν και κοινωνικογνωςτικϊν ςυγκροφςεων και πωσ είναι δυνατόν να 
ςυμβάλλουν ςτθν εννοιολογικι αλλαγι.  

 

Σφποι Διδακτικϊν τρατθγικϊν 

Μποροφμε να χωρίςουμε τισ διδακτικζσ ςτρατθγικζσ (ι διδακτικζσ μεκόδουσ) ςε 
τζςςερισ μεγάλεσ κατθγορίεσ, οι οποίεσ ςχετίηονται με τισ βαςικζσ κεωρίεσ 
μάκθςθσ: εποικοδομιςμόσ, κοινωνικόσ εποικοδομιςμόσ, κοινωνικοπολιτιςμικι 
προςζγγιςθ, ςυμπεριφοριςμόσ. Ο εποικοδομιςμόσ και ο ςυμπεριφοριςμόσ δίνουν 
ζμφαςθ ςτθν ατομικι δραςτθριότθτα του μακθτι ενϊ ο κοινωνικόσ 
εποικοδομιςμόσ και θ κοινωνικοπολιτιςμικι προςζγγιςθ ςτισ ομαδικζσ 
δραςτθριότθτεσ και τθ ςυνεργαςία.  

Είναι προφανζσ ότι ςτο πλαίςιο ενόσ εκπαιδευτικοφ ςεναρίου μποροφμε να 
χρθςιμοποιιςουμε περιςςότερεσ από μία διδακτικζσ ςτρατθγικζσ, οι οποίεσ με τθ 
ςειρά τουσ μπορεί να προζρχονται από διαφορετικζσ κεωρίεσ μάκθςθσ. Στθ 
ςυνζχεια παρουςιάηονται κάποιεσ από τισ πιο διαδεδομζνεσ διδακτικζσ 
ςτρατθγικζσ.  

Α) Επικοδομιςτικζσ διδακτικζσ ςτρατθγικζσ  

1. Διερεφνθςθ: Ρρόκειται για μια προςζγγιςθ τθσ μάκθςθσ που ςχετίηεται 
περιςςότερο με γενικοφ τφπου μθχανιςμοφσ ςκζψθσ και υψθλοφ επιπζδου 
γνωςτικζσ δεξιότθτεσ, που αφοροφν ςτθν επίλυςθ προβλιματοσ και ςτθ λιψθ 
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αποφάςεων. Ενκαρρφνει το μακθτι να εξερευνά και να πειραματίηεται με ςτόχο 
να ανακαλφπτει ςχζςεισ ανάμεςα ςε ζννοιεσ και γεγονότα. Πταν γίνεται χριςθ 
αυτισ τθσ ςτρατθγικισ απαιτείται θ κατανόθςθ ι και θ καταςκευι 
επεξθγθματικοφ μοντζλου, ι θ δθμιουργία ενόσ αλγορίκμου. Στο πλαίςιο αυτισ 
τθσ ςτρατθγικισ, ςυνικωσ, χρθςιμοποιοφμε λογιςμικά προςομοίωςθσ και 
μοντελοποίθςθσ.  

2. Ανακάλυψθ: Δίνεται ζμφαςθ ςτθν κατανόθςθ των δομϊν και των 
επιςτθμονικϊν αρχϊν ενόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου, οι μακθτζσ ανακαλφπτουν 
αρχζσ ι αναπτφςςουν δεξιότθτεσ μζςω πειραματιςμοφ και πρακτικισ ςε ζνα 
χϊρο και εξαγάγουν κανόνεσ και ςυμπεράςματα από τα αποτελζςματα αυτϊν 
των εμπειριϊν. Πταν γίνεται χριςθ αυτισ τθσ ςτρατθγικισ ςυνικωσ απαιτείται 
εμπλοκι ςε πειραματικι διαδικαςία. Κάνουμε ζνα πείραμα που εκπλιςςει τουσ 
μακθτζσ ι εμπλζκουμε τουσ μακθτζσ ςτθ διεξαγωγι ενόσ τζτοιου πειράματοσ. 
Δίνουμε ςτουσ μακθτζσ να εκτελζςουν ζνα ζτοιμο πρόγραμμα ι ζναν ζτοιμο 
αλγόρικμο. Συνικωσ, χρθςιμοποιοφμε λογιςμικά προςομοίωςθσ και 
μοντελοποίθςθσ. Μποροφμε επίςθσ να χρθςιμοποιιςουμε λογιςμικά 
εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ.  

3. τόχοι - Εμπόδια: Τα ςτοιχεία τθσ διδακτικισ ςτρατθγικισ των ςτόχων – 
εμποδίων ςυνοψίηονται ωσ εξισ: 
a) Ρροςδιορίηουμε το εμπόδιο το οποίο κακιςτοφμε ςτόχο τθσ διδακτικισ 

διαδικαςίασ 
b) Κακορίηουμε τα κεμελιϊδθ χαρακτθριςτικά τθσ ζννοιασ τθν οποία κζλουμε 

να κατακτιςουν τα παιδιά 
c) Αποςαφθνίηουμε τισ ακριβείσ δυςκολίεσ κατανόθςθσ που δθμιουργεί το 

ςυγκεκριμζνο εμπόδιο 
d) Εντοπίηουμε τισ νοθτικζσ αναπαραςτάςεισ που απαρτίηουν τισ εν λόγω 

δυςκολίεσ  
e) Ρροςδιορίηουμε τισ κατάλλθλεσ διδακτικζσ καταςτάςεισ για τθν υπζρβαςθ 

των εμποδίων προσ τθν εννοιολογικι αποςτακεροποίθςθ   
Για παράδειγμα, ζνασ ςτόχοσ – εμπόδιο είναι θ κεϊρθςθ τθσ γθσ ωσ το κζντρο του 
κόςμου. Τα λογιςμικά ανοικτοφ τφπου ενδείκνυνται ςε αυτοφ του τφπου τθ 
διδακτικι ςτρατθγικι.   
4. Γνωςτικζσ υγκροφςεισ: αναπτφςςεται όταν ςτθ ςκζψθ ενόσ ατόμου 

εμφανίηεται μια αντίφαςθ ι μια αςυμβατότθτα ανάμεςα ςτισ ιδζεσ του, τισ 
αναπαραςτάςεισ του και τισ πράξεισ του. Θ αςυμβατότθτα αυτι, που αρχικά 
μπορεί να είναι αςυνείδθτθ, γίνεται πθγι ζνταςθσ και μπορεί να αποτελζςει 
κινθτιρια δφναμθ ςτθν ανάπτυξθ νζων γνωςτικϊν δομϊν. Πταν γίνεται χριςθ 
αυτισ τθσ ςτρατθγικισ δίνεται ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ τθσ ςκζψθσ μζςω 
αρνιςεων. Τα λογιςμικά ανοικτοφ τφπου και ιδιαίτερα τα λογιςμικά 
εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ, προςομοίωςθσ και μοντελοποίθςθσ είναι 
δυνατόν να χρθςιμοποιθκοφν ςτο πλαίςιο αυτισ τθσ διδακτικισ ςτρατθγικισ.  

 

Β) Κοινωνικοεποικοδομιςτικζσ διδακτικζσ ςτρατθγικζσ  
5. Επίλυςθ Προβλιματοσ: Ρρόκειται για μια διδακτικι ςτρατθγικι, που ςυνίςταται 

ςτθν ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν και ςτθν εγκακίδρυςθ διαδικαςιϊν που επιτρζπουν 
τθ ςφνδεςθ ανάμεςα ςτθν αρχικι και τθν τελικι κατάςταςθ (κατάςταςθ - 
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ςτόχοσ) μιασ κατάςταςθσ προβλιματοσ και ζχει τθσ κεωρθτικζσ τθσ αρχζσ ςτθν 
κεωρία του κοινωνικοφ εποικοδομιςμοφ, ενϊ ςυνοψίηεται ωσ εξισ: 

 Θ μάκθςθ λαμβάνει χϊρα ςτο πλαίςιο ουςιαςτικϊν και ανοικτοφ τφπου 
προβλθμάτων  

 Το πρόβλθμα οδθγεί τθ μάκθςθ: οι νζεσ γνϊςεισ αποκτοφνται μζςα από τθν 
επίλυςθ του προβλιματοσ  

 Οι μακθτζσ δουλεφουν ςε μικρζσ ομάδεσ (ςτθν περίπτωςθ τθσ ατομικισ 
εργαςίασ, θ επίλυςθ προβλιματοσ ανικει ςτισ εποικοδομιςτικζσ διδακτικζσ 
ςτρατθγικζσ) 

 Οι δάςκαλοι ζχουν το ρόλο του «διευκολυντι» τθσ μάκθςθσ  

Τα λογιςμικά γενικισ χριςθσ και τα λογιςμικά ανοικτοφ τφπου ενδείκνυνται για 
αυτοφ του τφπου τθ διδακτικι ςτρατθγικι.  

6. Κοινωνιογνωςτικζσ υγκροφςεισ: θ δυναμικι τθσ γνωςτικισ ανάπτυξθσ 
προζρχεται βαςικά από μια ςφγκρουςθ κοινωνικισ επικοινωνίασ ανάμεςα ςε 
υποκείμενα ίδιου ι διαφορετικοφ γνωςτικοφ επιπζδου. Πταν γίνεται χριςθ 
αυτισ τθσ ςτρατθγικισ δίνεται ζμφαςθ ςτθ ςυηιτθςθ και ςτον ςχολιαςμό 
αντιφατικϊν καταφάςεων και γίνεται αντιπαράκεςθ λανκαςμζνων αντιλιψεων 
ι παλαιωμζνων πεποικιςεων.  

Τα λογιςμικά ςυνεργατικισ μάκθςθσ και τα λογιςμικά προςομοίωςθσ και 
μοντελοποίθςθσ ενδείκνυνται ςε αυτοφ του τφπου τθ διδακτικι ςτρατθγικι.  

Γ) Κοινωνικοπολιτιςμικζσ διδακτικζσ ςτρατθγικζσ  

7. υμμετοχι ςε ομάδεσ ςυηιτθςθσ (forums). Αφορά ςτθν οργάνωςθ ομάδων 
θλεκτρονικισ ςυηιτθςθσ (μικρζσ ομάδεσ και ολόκλθρθσ τάξθσ) με χριςθ των 
κατάλλθλων εργαλείων.   

8. υνεργατικι δραςτθριότθτα. Αφορά κάκε τφπου δραςτθριότθτα που λαμβάνει 
χϊρα ςε ομάδεσ και απαιτεί ςυνεργαςία ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ ομάδασ και όχι 
απλό καταμεριςμό εργαςιϊν. Στο πλαίςιο αυτισ τθσ ςτρατθγικισ ευνοείται θ 
ενκάρρυνςθ για ςυνεργατικι δουλειά. Συμπεριλαμβάνει όλεσ τισ προφορικζσ 
και γραπτζσ παρεμβάςεισ του κακθγθτι για τθν ενκάρρυνςθ τθσ ςυνεργαςίασ 
ανάμεςα ςε ομάδεσ μακθτϊν. Μια άλλθ τεχνικι αφορά ςτθν οργάνωςθ 
παιγνιδιϊν ρόλων. Συμπεριλαμβάνει όλεσ τισ προφορικζσ και γραπτζσ 
παρεμβάςεισ του κακθγθτι για τθν κατανομι ρόλων ςε μια ομάδα εργαςίασ 
μακθτϊν. Τα λογιςμικά ςυνεργατικισ μάκθςθσ ενδείκνυνται ςε αυτοφ του 
τφπου τθ διδακτικι ςτρατθγικι.  

 

Δ) υμπεριφοριςτικζσ διδακτικζσ ςτρατθγικζσ 

9. Παρουςίαςθ τθσ απαραίτθτθσ κεωρίασ. Αυτι θ διδακτικι ςτρατθγικι αφορά 
τθν παρουςίαςθ όλθσ τθσ κεωρίασ που είναι απαραίτθτθ για τθν κατανόθςθ των 
εννοιϊν προσ μάκθςθ. Τα λογιςμικά κακοδιγθςθσ και τα λογιςμικά πολυμζςων 
ενδείκνυνται ςτο πλαίςιο αυτισ τθσ διδακτικισ ςτρατθγικισ.  

10. Παροχι πλθροφοριϊν: Σε αυτι τθ διδακτικι ςτρατθγικι εντάςςονται οι 
προφορικζσ ι γραπτζσ παρεμβάςεισ του εκπαιδευτικοφ που αφοροφν τθν 
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παροχι πλθροφοριϊν ςτουσ μακθτζσ. Τα λογιςμικά κακοδιγθςθσ και τα 
λογιςμικά πολυμζςων ενδείκνυνται ςτο πλαίςιο αυτισ τθσ διδακτικισ 
ςτρατθγικισ. 

11. Πρακτικι και εξάςκθςθ: Κατά τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ και εξάςκθςθσ (μπορεί 
να γίνει και με κατάλλθλο εκπαιδευτικό λογιςμικό) οι μακθτζσ εκτελοφν μια 
ςειρά από προκακοριςμζνεσ αςκιςεισ που ζχουν ςχεδιαςτεί για  

o να τελειοποιιςουν μια αποκτθκείςα ικανότθτα  
o ι να φρεςκάρουν προθγοφμενεσ ικανότθτεσ 

Τα λογιςμικά εξάςκθςθσ και πρακτικισ ενδείκνυνται ςτο πλαίςιο αυτισ τθσ 
διδακτικισ ςτρατθγικισ. 
12. Παρουςίαςθ επίλυςθσ προβλθμάτων (επίδειξθ):  

 Ραρουςίαςθ επίλυςθσ απλϊν βοθκθτικϊν προβλθμάτων. Σχετίηεται με τθν 
προφορικι ι και γραπτι παρουςίαςθ επίλυςθσ απλϊν βοθκθτικϊν 
προβλθμάτων από τον κακθγθτι τα οποία κα χρθςιμεφςουν ωσ βάςθ για τθν 
αντιμετϊπιςθ των πιο ςφνκετων προβλθμάτων που κα κλθκοφν να 
αντιμετωπίςουν οι μακθτζσ.  

 Ραρουςίαςθ επίλυςθσ παρόμοιων προβλθμάτων. Σχετίηεται με τθν προφορικι ι 
και γραπτι παρουςίαςθ επίλυςθσ παρόμοιων προβλθμάτων από τον 
εκπαιδευτικό.   

 

Θ ζννοια του νζου ψθφιακοφ γραμματιςμοφ  

Στισ μζρεσ μασ γίνεται όλο και περιςςότερο κατανοθτό πόςο ςθμαντικι είναι θ 
ανάπτυξθ τθσ ζννοιασ του νζου ψθφιακοφ γραμματιςμοφ, των νζων δθλαδι 
δεξιοτιτων (τεχνικϊν, λειτουργικϊν, κριτικϊν) που απαιτοφνται για τθν παραγωγι 
και πρόςλθψθ λόγου ςε θλεκτρονικά περιβάλλοντα. Στθν περίπτωςθ τθσ γλϊςςασ 
είναι απαραίτθτο να δοκεί ιδιαίτερθ βαρφτθτα προκειμζνου να γίνει κατανοθτό ότι 
οι ΤΡΕ αποτελοφν ζνα επιπλζον μζςο επικοινωνίασ (όπωσ το ζντυπο), το οποίο 
δθμιουργεί νζα δεδομζνα ςτο γλωςςικό γραμματιςμό που πρζπει να καλλιεργιςει 
το ςθμερινό ςχολείο ςε όλουσ ςχεδόν τουσ γνωςτοφσ τομείσ που ςχετίηονται με τθν 
παραγωγι και πρόςλθψθ λόγου.   

 

4.2.2.2. Θζματα Διδακτικισ Γλϊςςασ 

Στθν ενότθτα αυτι μελετάται ςφντομα ο ςκοπόσ και οι ςτόχοι τθσ γλωςςικισ 
διδαςκαλίασ ςτθν Ρροςχολικι Εκπαίδευςθ και γίνεται ςφντομθ διαπραγμάτευςθ 
διδακτικϊν κεμάτων τθσ Γλϊςςασ ςε ςυνδυαςμό με τισ ΤΡΕ. ζμφαςθ δίνεται ςτισ 
ςφγχρονεσ επιςτθμονικζσ τάςεισ ςτθ γλωςςικι διδαςκαλία: επικοινωνιακι 
αντίλθψθ, κειμενοκεντρικζσ και κριτικζσ προςεγγίςεισ. Συςχετιςμόσ των 
προςεγγίςεων αυτϊν με το Ρρόγραμμα Σπουδϊν.  

Ραράλλθλα γίνεται ιδιαίτερθ αναφορά ςτθ γλωςςικι εκπαίδευςθ ςε ςχζςθ με τισ 
ΤΡΕ: ςφντομθ ιςτορικι αναδρομι (από το λογιςμικό εξάςκθςθσ και διδαςκαλίασ ςτα 
ανοιχτά περιβάλλοντα και ςτθν αντίλθψθ του νζου γραμματιςμοφ). Τονίηονται 
επίςθσ οι πρόςφατεσ αναηθτιςεισ ςχετικά με το κίνθμα των πολυγραμματιςμϊν, 
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που ςυνδυάηει τθν οργανικι ζνταξθ των ΤΡΕ ςτθ γλωςςικι εκπαίδευςθ. Αναφορά 
ςτα υπολογιςτικά περιβάλλοντα που καλφπτουν τθν οπτικι αυτι.  

Το πρόγραμμα τθσ Γλϊςςασ για το Νθπιαγωγείο ςτθρίηεται ςτθν άποψθ ότι θ γνϊςθ 
και θ γλϊςςα οικοδομοφνται ςταδιακά, μζςα από επικοινωνιακζσ ςχζςεισ 
υποςτθρικτικοφ χαρακτιρα (ΔΕΡΡΣ, 2003). Το γνωςτικό αντικείμενο τθσ γλϊςςασ 
ςυμπεριλαμβάνει καταρχιν τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων «γραφισ» και «ανάγνωςθσ». 
Υπάρχουν αρκετά εκπαιδευτικά λογιςμικά που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθ 
διευκόλυνςθ και τθν ανάπτυξθ τθσ γραπτισ ζκφραςθσ και τθσ ανάγνωςθσ και 
μάλιςτα ςε διάφορα πλαίςια.  

Στο γλωςςικό αντικείμενο οι ΤΡΕ ςυντελοφν ςτθν επαφι και γνωριμία των νθπίων 
με τα γράμματα και τισ λζξεισ, ςτθν ςφνδεςθ προφορικοφ και γραπτοφ λόγου, ςτον 
εμπλουτιςμό του λεξιλογίου. Θ πλειονότθτα των λογιςμικϊν που αφοροφν ςτθν 
ανάπτυξθ τθσ γραπτισ ζκφραςθσ προτείνουν ςτα παιδιά διάφορεσ δραςτθριότθτεσ, 
πολλζσ από τισ οποίεσ δεν απαιτοφν κατ’ ανάγκθν ζναν υπολογιςτι για να 
υλοποιθκοφν. Ο υπολογιςτισ τουσ προςφζρει ωςτόςο ζνα διαφορετικό πλαίςιο, 
κυρίωσ όταν παρουςιάηονται δυςκολίεσ ψυχοκινθτικοφ τφπου, όπωσ για 
παράδειγμα δυςκολία ελζγχου των κινιςεων των χεριϊν, και κακίςταται ζνα 
εφκολο μζςο πρόςβαςθσ ςε δραςτθριότθτεσ γραπτισ ζκφραςθσ.  

Ειδικότερα για τθν Ρροφορικι Επικοινωνία - Ομιλία και Ακρόαςθ, οι ΤΡΕ 
λειτουργοφν ωσ αφορμι και κίνθτρο ϊςτε να δοκοφν ευκαιρίεσ ςτα παιδιά να 
αφθγοφνται, διθγοφνται, περιγράφουν, εξθγοφν, ερμθνεφουν, επιχειρθματολογοφν, 
εμπλουτίηουν τον προφορικό τουσ λόγο και  να αποκτοφν ςταδιακά φωνολογικι 
επίγνωςθ. Με αφορμι δθλαδι κάποιο εκπαιδευτικό λογιςμικό ι άλλου είδουσ 
τεχνολογία (λογιςμικό γενικισ χριςθσ, ψθφιακό φωτογραφικό υλικό) τα παιδιά 
ενκαρρφνονται  να εκφράςουν προφορικά όλα αυτά που άκουςαν, είδαν, 
ςκζφτθκαν, ςτα εν λόγω λογιςμικά, εξαςκϊντασ όλεσ τισ παραπάνω δεξιότθτεσ. Για 
παράδειγμα, τα παιδιά κάκε φορά που ζρχονται ςε επαφι  με ζνα θλεκτρονικό 
βιβλίο εμπλουτίηουν το λεξιλόγιό τουσ. 

Ειδικότερα για τθν Ανάγνωςθ, τα παιδιά κα πρζπει να ζρχονται αβίαςτα ςε επαφι 
με διαφορετικζσ εκδοχζσ του γραπτοφ λόγου (ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ πθγζσ 
γραπτοφ λόγου ςε ψθφιακι μορφι) και να τουσ δίνονται ευκαιρίεσ ϊςτε να 
κατανοοφν τθν αξία του γραπτοφ λόγου ςτισ διαφορετικζσ εκδοχζσ του, να 
υιοκετοφν βαςικζσ ςυμβάςεισ ανάγνωςθσ, να ακοφν και να κατανοοφν τον 
προφορικό λόγο, να απομνθμονεφουν μικρά κείμενα, να εντοπίηουν οικείεσ λζξεισ 
από το περιβάλλον τουσ, να μποροφν να δζχονται και να αξιοποιοφν διάφορεσ 
πλθροφορίεσ γραπτοφ λόγου (από αφίςεσ, ζργα τζχνθσ, περιοδικά, θλεκτρονικζσ 
εγκυκλοπαίδειεσ). Για παράδειγμα, τα παιδιά χρθςιμοποιϊντασ πλθροφορίεσ από 
θλεκτρονικζσ  εγκυκλοπαίδειεσ, καταςκευάηουν αφίςεσ, προςκλιςεισ, κλπ. 

Ειδικότερα για τθν Γραπτι Επικοινωνία – Γραφι κα πρζπει τα παιδιά να κατανοοφν 
το γιατί και το πϊσ γράφουμε χρθςιμοποιϊντασ υπολογιςτι, να ςυνειδθτοποιοφν 
δθλαδι τθν κοινωνικι διάςταςθ του θλεκτρονικοφ γραπτοφ λόγου ϊςτε: 
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 Να κατανοοφν τθν αξία τθσ χριςθσ του γραπτοφ λόγου με τθ χριςθ 
υπολογιςτι ϊςτε να μποροφν να επικοινωνοφν, να εκφράηονται και να 
ανταλλάςςουν πλθροφορίεσ. 

 Να μάκουν να χρθςιμοποιοφν το πλθκτρολόγιο ϊςτε να γράφουν το όνομά 
τουσ και μικρζσ λζξεισ ϊςτε να διεκπεραιϊνουν μικρά κακθμερινά τουσ 
προβλιματα. 

Για παράδειγμα, τα παιδιά χρθςιμοποιοφν λογιςμικά γενικισ χριςθσ ι εκπαιδευτικά 
λογιςμικά για να γράψουν γράμματα και να ςυνκζςουν μικρζσ λζξεισ ι φράςεισ.  

Το λογιςμικό που ζχει ςχεδιαςτεί για τθν προετοιμαςία ςτθν ανάγνωςθ και τθ 
γραφι προτείνει ςυνικωσ ςτα μικρά παιδιά διάφορεσ αςκιςεισ αναγνϊριςθσ 
ςυμβολικϊν φιγοφρων, ομοιότθτασ και διαφοράσ ανάμεςα ςε φιγοφρεσ και 
ακολουκίασ ενδείξεων προςανατολιςμοφ.  

Στον τομζα αυτό μπορεί να χρθςιμοποιθκεί είτε ειδικό λογιςμικό για πρϊτθ 
ανάγνωςθ και γραφι (κυρίωσ λογιςμικά κλειςτοφ τφπου, όπωσ το λογιςμικό για τθ 
γλϊςςα Α’ και Β’ Δθμοτικοφ του Ραιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου) είτε λογιςμικό 
επεξεργαςίασ κειμζνου (π.χ. MS Word) που επιτρζπει τθ ςχεδίαςθ παιδαγωγικϊν 
δραςτθριοτιτων ανοικτοφ τφπου. 

4.2.2.3. Θζματα Διδακτικισ Μακθματικϊν 

Στθν ενότθτα αυτι μελετάται ςφντομα ο ςκοπόσ και οι ςτόχοι τθσ διδαςκαλίασ των 
Μακθματικϊν ςτθν Ρροςχολικι Εκπαίδευςθ και γίνεται ςφντομθ διαπραγμάτευςθ 
διδακτικϊν κεμάτων των Μακθματικϊν ςε ςυνδυαςμό με τισ ΤΡΕ. Γίνεται ιδιαίτερθ 
αναφορά ςτισ ςφγχρονεσ τάςεισ ςτα Αναλυτικά Ρρογράμματα Σπουδϊν: ανάπτυξθ 
τθσ μακθματικισ ςκζψθσ και δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων. Οι ςθμαντικότερεσ 
ςφγχρονεσ διδακτικζσ κεωρίεσ για τα Μακθματικά, οι ακολουκοφμενεσ διδακτικζσ 
προςεγγίςεισ και οι εφαρμογζσ τουσ με τθ βοικεια των ΤΡΕ. Ζμφαςθ δίνεται ςτισ 
δυνατότθτεσ αξιοποίθςθσ των ΤΡΕ ςτθ διδαςκαλία των Μακθματικϊν ενϊ γίνεται 
αναφορά και δίνονται παραδείγματα από βαςικά εργαλεία λογιςμικϊν.  

Τα μικρά παιδιά διαμορφϊνουν, τροποποιοφν και δομοφν ιδζεσ μζςα από τθ 
ςυνεχι αλλθλεπίδραςθ µε το φυςικό και το κοινωνικό περιβάλλον. Στο πλαίςιο 
αυτό αναπτφςςουν απλζσ μακθματικζσ δεξιότθτεσ µε τθν εφαρμογι των ιδεϊν τουσ 
ςε κακθμερινζσ πράξεισ και αυκεντικά προβλιματα από τθν κακθμερινι ηωι. 
Χειρίηονται απλζσ μακθματικζσ ζννοιεσ για να αντιλθφκοφν τθ λογικι κακθμερινϊν 
πράξεων και προβλθμάτων, ρωτοφν γφρω από ςχζςεισ, ςχζδια και ακολουκίεσ.   

Σκοπόσ του προγράμματοσ των Μακθματικϊν για το Νθπιαγωγείο (ΔΕΡΡΣ, 2003) 
είναι να υποβοθκιςει τα παιδιά μζςα από βιωματικζσ καταςτάςεισ να επεκτείνουν 
τισ πρϊτεσ μακθματικζσ γνϊςεισ τουσ και να εφαρμόηουν οικείεσ μακθματικζσ 
δομζσ ςε νζεσ καταςτάςεισ. Να επεξεργάηονται και να αξιοποιοφν νζα δεδομζνα, να 
ςυγκρίνουν και να μεταςχθματίηουν απλζσ ςχζςεισ και διαδικαςίεσ µε τθ δοκιμι και 
τον ζλεγχο. Να ενδιαφζρονται να επινοοφν και να επιλφουν προβλιματα και να 
αξιοποιοφν τθ ςφγχρονθ τεχνολογία. Κατά τθ διαδικαςία επίλυςθσ προβλθμάτων, ςε 
ομαδικό και ατομικό πλαίςιο, τα παιδιά αναπτφςςουν ειδικζσ ικανότθτεσ όπωσ να 
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ςυγκρίνουν και να ςυςχετίηουν αντικείμενα, να αντιλαμβάνονται κάποιεσ ιδιότθτεσ, 
ςχζςεισ και ςυνδυαςμοφσ και τζλοσ να μετροφν και να αναγνωρίηουν απλά ςχιματα 
ςτο περιβάλλον.  

Θ ανάπτυξθ μακθματικϊν εννοιϊν αρχίηει ςυνεπϊσ από τθν προςχολικι 
εκπαίδευςθ. Στο γνωςτικό αυτό αντικείμενο, θ χριςθ των Τεχνολογιϊν τθσ 
Ρλθροφορίασ και των Επικοινωνιϊν μπορεί να γίνει για τθν ομαδοποίθςθ και τθν 
ταξινόμθςθ αντικειμζνων, για ςυγκρίςεισ και αντιςτοιχίςεισ των αντικειμζνων, για 
τθν προςζγγιςθ τθσ ζννοιασ των αρικμϊν, για τθν πρόςκεςθ και αφαίρεςθ μικρϊν 
αρικμϊν (μζχρι το δζκα), για τθν αντίλθψθ των γεωμετρικϊν ςχθμάτων.  

Ραράλλθλα, πολλζσ ζρευνεσ ζχουν δείξει ενδιαφζροντα αποτελζςματα ανάπτυξθσ 
λογικομακθματικϊν εννοιϊν από τα νιπια που χρθςιμοποιοφν περιβάλλοντα τφπου 
Logo. Τζτοιου τφπου ζννοιεσ αφοροφν  

 ςτθν τοποκζτθςθ και τον προςανατολιςμό ςτο χϊρο,  

 ςε τοπολογικζσ και προβολικζσ ςχζςεισ (γειτνίαςθ, διαδοχι, κόμβοσ, 
ςφνορα, ανοικτζσ και κλειςτζσ γραμμζσ) 

 ςε γεωμετρικά ςχιματα (επίπεδα και ςτερεά) 

 ςε ποιοτικζσ προςεγγίςεισ μετρικϊν ςχζςεων  

 ςτουσ αρικμοφσ και τθν πλθκικότθτα 

 ςτισ αρικμθτικζσ πράξεισ τθσ πρόςκεςθσ και τθσ αφαίρεςθσ 

 ςτα μεγζκθ 

 ςτθ μζτρθςθ  

Γνωςτά περιβάλλοντα για επίλυςθ προβλθμάτων ςτα μακθματικά ςτθν προςχολικι 
θλικία είναι τα περιβάλλοντα τφπου Logo.  

Το λογιςμικό «Μακθματικά για τθν Α’ και Β’ δθμοτικοφ ςχολείου»  

Στθ ςυνζχεια περιγράφονται ςυνοπτικά κάποιεσ δραςτθριότθτεσ μακθματικϊν 
κλειςτοφ κυρίωσ τφπου για Νθπιαγωγείο από το εκπαιδευτικό λογιςμικό 
«Μακθματικά για τθν Α’ και Β’ δθμοτικοφ ςχολείου» του Ραιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου 
(http://www.pi-schools.sch.gr/logismika1/dimotiko/).   

Το εκπαιδευτικό λογιςμικό «Μακθματικά για τθν Α’ και Β’ δθμοτικοφ» του 
Ραιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου φζρνει ςε επαφι τουσ μακθτζσ των πρϊτων τάξεων του 
Δθμοτικοφ Σχολείου (αλλά και του Νθπιαγωγείου) με τα μακθματικά, ξεκινϊντασ 
από απλζσ μακθματικζσ ζννοιεσ όπωσ θ ομαδοποίθςθ και ταξινόμθςθ, ενϊ 
εξελίςςεται ςταδιακά καταλιγοντασ να εμπλζκει τουσ μακθτζσ ςε ςφνκετεσ πράξεισ 
και προβλιματα. Σφμφωνα με τθ ςφγχρονθ ζρευνα ςτθ Διδακτικι των 
Μακθματικϊν τισ ζννοιεσ αυτζσ τα παιδιά τθσ προςχολικισ θλικίασ, τισ χειρίηονται 

http://www.pi-schools.sch.gr/logismika1/dimotiko/
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με μεγάλθ ευκαιρία και ενδιαφζρον. Ζτςι κεωροφμε ότι ςε ότι αφορά τθν 
Ρροςχολικι αγωγι με κατάλλθλουσ χειριςμοφσ και τθ δθμιουργία αναπτυξιακά 
κατάλλθλων διδακτικϊν πλαιςίων για τισ ςυγκεκριμζνεσ θλικίεσ, κα μποροφςε να 
αποτελζςει μια επιπλζον εκπαιδευτικι εφαρμογι από τθν οποία και οι νθπιαγωγοί 
μποροφν επιλεκτικά να χρθςιμοποιιςουν κάποιεσ δραςτθριότθτεσ μζςα ςτθν τάξθ 
τουσ. 

Κατάλλθλεσ δραςτθριότθτεσ για το νθπιαγωγείο υπάρχουν μζςα ςτα Μακθματικά 
και τισ Διακεματικζσ δραςτθριότθτεσ για τθν Ά Δθμοτικοφ. Τζτοιεσ δραςτθριότθτεσ 
είναι: «0-20: Αρικμοί και Ρράξεισ», «Μετριςεισ», «Γεωμετρία», «1-5: Αρικμοί και 
Ρράξεισ», «0 και 6-10: Αρικμοί και Ρράξεισ», «Ρρόςκετο υλικό».  

Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ μποροφν με μικρι αναπροςαρμογι (εςωτερικόσ 
διδακτικόσ μεταςχθματιςμόσ) να ενταχκοφν ςε θμεριςια προγράμματα ι κεματικζσ 
ενότθτεσ που οργανϊνονται και υλοποιοφνται με παιδιά προςχολικισ θλικίασ.  

4.2.2.4 Θζματα Διδακτικισ Φυςικϊν επιςτθμϊν και Μελζτθσ Περιβάλλοντοσ  

Στθν ενότθτα αυτι μελετάται ςφντομα ο ςκοπόσ και οι ςτόχοι τθσ διδαςκαλίασ των 
Φυςικϊν Επιςτθμϊν και τθσ Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ ςτθν Ρροςχολικι Εκπαίδευςθ. 
Σφντομθ διαπραγμάτευςθ διδακτικϊν κεμάτων των Φυςικϊν επιςτθμϊν ςε 
ςυνδυαςμό με τισ ΤΡΕ. Ζμφαςθ δίνεται ςτισ ςφγχρονεσ τάςεισ ςτα Αναλυτικά 
Ρρογράμματα Σπουδϊν για τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ και τθ Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ 
όπωσ είναι θ επίλυςθ προβλιματοσ ςε αυκεντικζσ μακθςιακζσ καταςτάςεισ. Γίνεται 
αναφορά ςτισ ςθμαντικότερεσ ςφγχρονεσ διδακτικζσ κεωρίεσ για τισ Φυςικζσ 
Επιςτιμεσ και τθ Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ, ςτισ ακολουκοφμενεσ διδακτικζσ 
προςεγγίςεισ και ςτισ εφαρμογζσ τουσ με τθ βοικεια των ΤΡΕ.  

Μελετϊνται οι δυνατότθτεσ αξιοποίθςθσ των ΤΡΕ ςτθ διδαςκαλία των Φυςικϊν 
Επιςτθμϊν και τθσ Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ με ειδικι αναφορά ςε παραδείγματα 
από ςυςτιματα προςομοιϊςεων και εννοιολογικι χαρτογράφθςθ. Οι ΤΡΕ μποροφν 
να αξιοποιθκοφν αποτελεςματικά ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ Μελζτθσ 
Ρεριβάλλοντοσ και ςε μια ςειρά από διακεματικά αντικείμενα που αφοροφν τθ 
Διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ, τθν Επίλυςθ Ρροβλιματοσ, Ρεριβαλλοντικζσ 
δραςτθριότθτεσ. Ειδικότερα, ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ, ιδιαίτερα χριςιμα είναι τα 
λογιςμικά προςομοιϊςεων (βλζπε π.χ. κάποιεσ δραςτθριότθτεσ ςτο GCompris), τα 
λογιςμικά εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ (π.χ. Kidspiration, MindMapJunior, 
CmapTools) και τα λογιςμικά οπτικοποίθςθσ (π.χ. Google Maps, Google Earth).  

Για τη Μελέτη Περιβάλλοντος - Ανρωπογενές περιβάλλον και ΤΠΕ 

Μζςα ςε ζνα αςφαλζσ και πλοφςιο ςε ερεκίςματα περιβάλλον, εμπλουτιςμζνο με 
υπολογιςτικά και τεχνολογικά εργαλεία  δίνονται πολλζσ ευκαιρίεσ ςτα παιδιά ϊςτε 
να αναπτφξουν τθν αυτοεκτίμθςι τουσ, να αναπτφξουν ικανότθτεσ ςυνεργαςίασ, να 
ςυνειδθτοποιοφν τθ μοναδικότθτά τουσ αλλά και να εντοπίηουν τισ ομοιότθτεσ και 
διαφορζσ τουσ με τουσ άλλουσ και να τισ ςζβονται, να μάκουν βαςικοφσ κανόνεσ 
υγιεινισ και προςταςίασ, να ακολουκοφν τουσ κανόνεσ αςφαλείασ και να 
χρθςιμοποιοφν αςφαλι υλικά και μζςα, να γνωρίςουν το εγγφσ ανκρωπογενζσ 
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περιβάλλον, να αντιλαμβάνονται τθν αλλθλεπίδραςθ του περιβάλλοντοσ με τισ 
δραςτθριότθτεσ του ανκρϊπου, να αποκτιςουν κετικζσ ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ 
για το περιβάλλον, να ‘‘διαβάηουν’’ απλά ςφμβολα, ςχεδιαγράμματα και χάρτεσ, να 
αντιλθφκοφν τθ ςυμβολι των μζςων μεταφοράσ και επικοινωνίασ ςτθ μετακίνθςθ 
και επικοινωνία των ανκρϊπων, ςτθ μεταφορά προϊόντων και τθν ανταλλαγι ιδεϊν, 
να γνωρίςουν βαςικοφσ κανόνεσ κυκλοφοριακισ αγωγισ, να αρχίςουν να 
αναγνωρίηουν τθ ςχζςθ τθσ επιςτιμθσ με τθν κακθμερινι ηωι, να αναγνωρίηουν τθ 
χρθςιμότθτα απλϊν μθχανϊν και επινοιςεων ςτθ ηωι μασ, να αντιλαμβάνονται τθ 
χρονικι ακολουκία γεγονότων, να αναπτφςςουν ενδιαφζρον για ιςτορικά γεγονότα, 
προβλιματα και διλιμματα ανκρϊπων διαφορετικϊν εποχϊν.  

Για παράδειγμα, χρθςιμοποιϊντασ κάποια εκπαιδευτικά λογιςμικά τα παιδιά 
μακαίνουν βαςικοφσ κανόνεσ ςυμπεριφοράσ ςε ςχζςθ με το περιβάλλον που τα 
περιβάλλει, χρθςιμοποιϊντασ το Google Earth μακαίνουν να διαβάηουν χάρτεσ.  

Για τη Μελέτη Περιβάλλοντος - Φσσικό περιβάλλον και ΤΠΕ 

Με κατάλλθλεσ διδακτικζσ παρεμβάςεισ οι οποίεσ κα διαμεςολαβοφνται από 
υπολογιςτικά εργαλεία κα πρζπει να τα παιδιά να ικανοποιοφν τθν ανάγκθ τουσ για 
δράςθ και πειραματιςμό ϊςτε να διευρφνουν τισ γνϊςεισ τουσ για τον ανκρϊπινο 
οργανιςμό, για τουσ ηωικοφσ οργανιςμοφσ, για τουσ φυτικοφσ οργανιςμοφσ ςτο 
άμεςο περιβάλλον τουσ, να βιϊνουν και να εξερευνοφν κάποια χαρακτθριςτικά του 
φυςικοφ και τεχνικοφ κόςμου, να αρχίςουν να κατανοοφν τθ ςθμαςία τθσ 
παρατιρθςθσ, των «πειραμάτων» και τθσ περιγραφισ για τθ μελζτθ υλικϊν και 
φαινόμενων, να ανακαλφπτουν βαςικά χαρακτθριςτικά γφρω από τθ δομι και τισ 
ιδιότθτεσ των υλικϊν, να αναγνωρίηουν τθ χρθςιμότθτα οριςμζνων εργαλείων και 
οργάνων για τθ ςυλλογι πλθροφοριϊν και να εξοικειωκοφν με τθ χριςθ τουσ, να 
διευρφνουν τισ γνϊςεισ τουσ για το φυςικό περιβάλλον, να «πειραματιςτοφν» με 
απλζσ μθχανζσ και εφευρζςεισ, να αναγνωρίηουν οριςμζνεσ πθγζσ ενζργειασ, να 
αντιλαμβάνονται τθν κίνθςθ και τισ απλζσ γενικζσ αρχζσ που τθ διζπουν, να 
αντιλθφκοφν οριςμζνεσ χαρακτθριςτικζσ ιδιότθτεσ των μαγνθτϊν, να διερευνοφν το 
χϊρο και να προςανατολίηονται ςε ςχζςθ με ςτακερά ςθμεία αναφοράσ, να 
απεικονίηουν με απλά μζςα το χϊρο και να καταγράφουν μετακινιςεισ και 
διαδρομζσ, να περιγράφουν μεταβολζσ του καιροφ και άλλα μετεωρολογικά 
φαινόμενα.  

Για παράδειγμα, κάνοντασ χριςθ απλϊν εκπαιδευτικϊν προςομοιϊςεων τα παιδιά 
πειραματίηονται με τισ  φυςικζσ ιδιότθτεσ των αντικειμζνων και των φυςικϊν 
φαινόμενων.  

4.2.2.5 Δθμιουργία – Ζκφραςθ  

Στθν ενότθτα αυτι μελετάται ο ςκοπόσ και οι ςτόχοι του αντικειμζνου τθσ 
Δθμιουργίασ και Ζκφραςθσ ςτθν Ρροςχολικι Εκπαίδευςθ. Γίνεται αναφορά ςτθ 
δθμιουργία και ζκφραςθ με ςυμβατικά μζςα και με τισ ΤΡΕ.  

Στθν ενότθτα αυτι προςεγγίηεται και ο πλθροφορικόσ αλφαβθτιςμόσ των μικρϊν 
παιδιϊν. Δυνατότθτεσ αξιοποίθςθσ των ΤΡΕ ςτθ διδαςκαλία των καλλιτεχνικϊν 
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μακθμάτων, ςτθν ανάπτυξθ τθσ ζκφραςθσ και τθσ δθμιουργικότθτασ. Διδακτικζσ 
προεκτάςεισ ςχετικά με τθν εξοικείωςθ των μακθτϊν με βαςικζσ δεξιότθτεσ χριςθσ 
του υπολογιςτι μζςω δραςτθριοτιτων των καλλιτεχνικϊν μακθμάτων.  

Ανάπτυξθ ψυχοκινθτικϊν ικανοτιτων  

Θ χριςθ των ΤΡΕ μπορεί να προωκιςει ςτθν ανάπτυξθ των λεπτϊν χειριςμϊν 
(λεπτι κινθτικότθτα), ςτο ςυντονιςμό χεριοφ και ματιοφ, ςτθν οικοδόμθςθ χωρικϊν 
ςχζςεων και ςτον προςανατολιςμό ςτο χϊρο. Για παράδειγμα, όλεσ οι 
δραςτθριότθτεσ που απαιτοφν χριςθ ποντικιοφ (π.χ. λογιςμικό για ηωγραφικι) ι 
χειριςτθρίου (joystick) για θλεκτρονικά παιγνίδια, βοθκοφν ςτθν ανάπτυξθ τθσ 
λεπτισ κινθτικότθτασ κακϊσ και ςτο ςυντονιςμό χεριοφ και ματιοφ. Από ζρευνεσ 
φαίνεται ότι παιδιά ακόμα και δφο ετϊν μποροφν να χρθςιμοποιιςουν το 
πλθκτρολόγιο (ζνα πλικτρο τθ φορά) με κατάλλθλθ κακοδιγθςθ και υποςτιριξθ 
από τον ενιλικα.  

Θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων γραφισ (ςχθματιςμόσ γραμμάτων και λζξεων) είναι ςε 
ςτενι ςυνάρτθςθ με τθν ανάπτυξθ λεπτϊν κινθτικϊν δεξιοτιτων για τισ οποίεσ 
απαιτείται ιδιαίτεροσ χρόνοσ για τα παιδιά. Θ χριςθ ενόσ επεξεργαςτι κειμζνου 
(χριςθ δθλαδι του πλθκτρολογίου) διευκολφνει τα παιδιά ςτο ςχθματιςμό 
γραμμάτων και λζξεων και προςφζρει πολφ γριγορα ζνα κακαρό αποτζλεςμα. Το 
ίδιο ιςχφει και για τθ ηωγραφικι ςε ανάλογεσ δραςτθριότθτεσ.  

Θ χριςθ εφαρμογϊν ρομποτικισ (Κόμθσ, 2004) με μεγαλφτερα (όπωσ τα ςυςτιματα 
τφπου Logo – Lego ι θ χελϊνα εδάφουσ τθσ Logo) μποροφν να βοθκιςουν ςτθν 
οικοδόμθςθ των εννοιϊν του χϊρου (μπροςτά – πίςω, δεξιά – αριςτερά, κλπ.). 

Ανάπτυξθ δεξιοτιτων αιςκθτικισ αγωγισ  

Οι ΤΡΕ μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν εξοικείωςθ των νθπίων με τισ δυνατότθτεσ και 
τουσ τρόπουσ χριςθσ διαφόρων εργαλείων του εκάςτοτε προγράμματοσ (κυρίωσ με 
λογιςμικά ηωγραφικισ, παρουςιάςεων και επεξεργαςίασ κειμζνου) και ςτθν 
ελεφκερθ ζκφραςθ, δίνοντασ τθ χαρά τθσ προςωπικισ δθμιουργίασ. Επιπλζον, 
μποροφν να ςυντελζςουν ςτθ γνωριμία με τα είδθ των γλωςςικϊν κειμζνων, ςτθ 
δθμιουργία πρωτότυπων ιςτοριϊν και ςτθν επαφι των νθπίων με ελλθνικά και ξζνα 
ζργα τζχνθσ.  

Λογιςμικά για δραςτθριότθτεσ ηωγραφικισ και ανάπτυξθ δθμιουργικότθτασ  

Θ ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικισ ζκφραςθσ μπορεί να υποςτθριχκεί είτε από 
λογιςμικά ςχεδίαςθσ γενικοφ τφπου, είτε από λογιςμικά ςχεδίαςθσ που ζχουν 
ειδικά καταςκευαςτεί για μικρζσ θλικίεσ.  

Ραραδείγματα λογιςμικϊν ηωγραφικισ και ανάπτυξθσ τθσ δθμιουργικότθτασ 

TuxPaint (http://www.tuxpaint.org/)  

Drawing for Children (http://www.cs.uu.nl/people/markov/kids/draw.html)  

http://www.tuxpaint.org/
http://www.cs.uu.nl/people/markov/kids/draw.html
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Μαγικι Δθμιουργία (Magic Artist) (www.disney.com)  

KidPad (http://www.cs.umd.edu/hcil/kiddesign/kidpad.shtml)   

KidPix (www.kidpix.com)  

Revelation Natural Art (http://www.logo.com/cat/view/revelation-natural-art.html) 

 

4.2.3. Ρόλοι, αντιλιψεισ και παραδοχζσ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν αναφορικά 
µε το γνωςτικό αντικείμενο και υπό το πρίςμα των ΣΠΕ  

 

4.2.3.1. τάςεισ και αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν για τισ ΣΠΕ 

 

Τα τελευταία χρόνια παρατθρείται ςτα εκπαιδευτικά ςυςτιματα των περιςςότερων 
αναπτυγμζνων και αναπτυςςόμενων χωρϊν μια ςυνεχϊσ αυξανόμενθ τάςθ 
εφαρμογισ των ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ, με ςτόχο τθν καλφτερθ προετοιμαςία των 
μακθτϊν για τθν κοινωνία του μζλλοντοσ. Ραρά τθν ανάπτυξθ τεχνολογικϊν 
υποδομϊν ςτα ςχολεία και τθ μεγάλθ διακεςιμότθτα υπολογιςτϊν ςτο ςχολικό και 
ςτο οικογενειακό περιβάλλον, τόςο για τουσ μακθτζσ όςο και για τουσ 
εκπαιδευτικοφσ, οι τελευταίοι εμφανίηονται να μθ χρθςιμοποιοφν αποτελεςματικά 
τισ ΤΡΕ ςτο ζργο τουσ.  

Από τθν αναδίφθςθ τθσ διεκνοφσ βιβλιογραφίασ προκφπτει ότι οι περιςςότεροι 
εκπαιδευτικοί αναγνωρίηουν ότι οι ΤΡΕ αποτελοφν ζνα ςθμαντικό εργαλείο για τθν 
εκπαίδευςθ και επικυμοφν να αποκτιςουν τισ ςχετικζσ τεχνικζσ δεξιότθτεσ. Από τθν 
άλλθ μεριά, όμωσ, είναι λιγότερο κετικοί για τθν εκτεταμζνθ χριςθ των ΤΡΕ ςτθν 
τάξθ και ακόμθ λιγότερο πεπειςμζνοι για τισ δυνατότθτζσ τουσ να βελτιϊςουν τθ 
διδαςκαλία. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τισ ΤΡΕ ωσ 
ζνα νζο γνωςτικό αντικείμενο και όχι ωσ ζνα νζο εργαλείο αλλθλεπίδραςθσ των 
μακθτϊν με τθ γνϊςθ.  

Ρολλζσ ζρευνεσ δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί με γνϊςεισ και εμπειρία ςτουσ 
υπολογιςτζσ ζχουν περιςςότερο κετικζσ αντιλιψεισ ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ των 
ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ, ενϊ θ αποτελεςματικι κατάρτιςθ και επιμόρφωςι τουσ 
ευνοεί τισ κετικζσ ςτάςεισ τουσ για τισ ΤΡΕ. Ραρότι οι εκπαιδευτικοί δείχνουν 
μεγάλο ενδιαφζρον να επιμορφωκοφν, τελικά χρθςιμοποιοφν τισ ΤΡΕ 
περιοριηόμενοι ςε μια ςειρά ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν τθσ παραδοςιακισ 
διδαςκαλίασ, όπωσ επεξεργαςία κειμζνου (ςθμειϊςεισ, φυλλάδια, διαγωνίςματα, 
βακμολογία κ.λ.π.) ι αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςτο Διαδίκτυο.  

Διάφορεσ μελζτεσ ςτθ χϊρα μασ ζχουν δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί ζχουν, εν γζνει, 
κετικζσ ςτάςεισ ςχετικά με τισ ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ (Τηιμογιάννθσ & Κόμθσ 2004). 
Από τθν άλλθ μεριά, είναι επιφυλακτικοί και αναγνωρίηουν δυςκολίεσ ςτθν 
εφαρμογι των ΤΡΕ ςτθν εκπαιδευτικι πρακτικι (Ρολίτθσ κ.α. 2000, Τηιμογιάννθσ & 

http://www.disney.com/
http://www.cs.umd.edu/hcil/kiddesign/kidpad.shtml
http://www.kidpix.com/
http://www.logo.com/cat/view/revelation-natural-art.html
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Κόμθσ 2004). Από ςχετικι μελζτθ ςε εκπαιδευτικοφσ τθσ δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ, οι οποίοι επιμορφϊκθκαν ςτισ ΤΡΕ από επιμορφωτζσ του 
προγράμματοσ Ε42, προζκυψε ότι ζδειξαν ενδιαφζρον να χρθςιμοποιιςουν 
εργαλεία των ΤΡΕ με ςτόχο να βελτιϊςουν το ζργο τουσ, αλλά είχαν τθν τάςθ να τα 
προςαρμόςουν ςτο παραδοςιακό δαςκαλοκεντρικό μοντζλο διδαςκαλίασ 
(Demetriadis et al. 2003). 

Θ ςτάςθ (attitude) ςχετικά με τουσ υπολογιςτζσ και τισ ΤΡΕ αποτελεί μια 
πολυπαραγοντικι μεταβλθτι. Ζχουν αναπτυχκεί πολλά εργαλεία με ςτόχο τθν 
καταγραφι των ςτάςεων ςχετικά με τισ ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ. Τα περιςςότερα από 
αυτά ζχουν αναδείξει τζςςερισ άμεςα ςυςχετιηόμενεσ διαςτάςεισ-παραμζτρουσ:  

1. Φόβοσ ι επιφυλακτικότθτα (anxiety) για τθ χριςθ υπολογιςτϊν και 
εργαλείων των ΤΡΕ 

2. Αυτοεκτίμθςθ (self-efficacy) και εμπιςτοςφνθ ςτισ ικανότθτεσ χριςθσ των 
ΤΡΕ 

3. Επικυμία και ευχαρίςτθςθ για τθ χριςθ υπολογιςτϊν και εργαλείων των ΤΡΕ  
4. Αντιλιψεισ ςχετικά με τθν αξία και τθ χρθςιμότθτα των ΤΡΕ ςτθν 

εκπαίδευςθ. 

Οι ςτάςεισ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τισ ΤΡΕ ζχουν μελετθκεί, τα 
τελευταία χρόνια, ςε ςυνάρτθςθ με διάφορεσ μεταβλθτζσ, όπωσ θλικία, φφλο, 
βακμίδα εκπαίδευςθσ και εμπειρία χριςθσ υπολογιςτϊν.  

Σε ότι αφορά ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, θ ζρευνα ζχει δείξει διαφορζσ ςτάςεων και 
αντιλιψεων ανάλογα με το φφλο. Οι γυναίκεσ φαίνεται να ζχουν επιφυλακτικότθτα 
ςε μεγαλφτερο βακμό και εμφανίηουν μικρότερθ αυτοπεποίκθςθ ςτθ χριςθ 
υπολογιςτϊν. Μια πρόςφατθ μελζτθ ζδειξε ότι, ενϊ οι διαφορζσ φφλου ςχετικά με 
τισ ΤΡΕ περιορίηονται, υπάρχουν ακόμθ ςθμαντικζσ διαφορζσ ςτισ ςτάςεισ των 
εκπαιδευτικϊν ανάλογα με τθ βακμίδα εκπαίδευςθσ που διδάςκουν. Οι 
εκπαιδευτικοί τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ εμφανίηουν ςε μεγαλφτερο βακμό 
φόβο για τουσ υπολογιςτζσ (computerphobia) και αποφεφγουν τθ χριςθ τουσ. 
Αντίκετα, οι κακθγθτζσ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ χρθςιμοποιοφν 
περιςςότερο υπολογιςτζσ ςτθν τάξθ τουσ αλλά οι διαφορετικζσ ςτάςεισ ανάμεςα 
ςτα δφο φφλα παραμζνουν. 

Ρολλοί εκπαιδευτικοί ζχουν κετικζσ ςτάςεισ για τισ ΤΡΕ αλλά δεν κεωροφν ότι είναι 
επαρκϊσ προετοιμαςμζνοι ϊςτε να διδάξουν με χριςθ τεχνολογικϊν εργαλείων. 
Φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ζχουν καλφτερθ 
εκπαίδευςθ και υψθλότερθ αυτοπεποίκθςθ από ότι οι εκπαιδευτικοί τθσ 
πρωτοβάκμιασ. Θ βιβλιογραφία δείχνει ότι θ κατάλλθλθ κατάρτιςθ και θ εμπειρία 
χριςθσ υπολογιςτϊν αποτελοφν τουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ που οι 
εκπαιδευτικοί εμφανίηουν αρνθτικζσ ςτάςεισ και δεν χρθςιμοποιοφν εργαλεία των 
ΤΡΕ ςτθ διδαςκαλία τουσ. Από τθν άλλθ μεριά, οι περιςςότερεσ ζρευνεσ δείχνουν 
ότι οι εκπαιδευτικοί με γνϊςεισ και εμπειρία ςτουσ υπολογιςτζσ ζχουν περιςςότερο 
κετικζσ ςτάςεισ ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ των υπολογιςτϊν ςτθν εκπαίδευςθ. 
Επιπρόςκετα, θ αποτελεςματικι κατάρτιςθ των εκπαιδευτικϊν αποτελεί παράγοντα 
ο οποίοσ ευνοεί τισ κετικζσ ςτάςεισ για τισ ΤΡΕ.  
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Σε ότι αφορά ςτισ ςτάςεισ και αντιλιψεισ για τθν εφαρμογι των ΤΡΕ ςτθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία, οι περιςςότεροι εκπαιδευτικοί ςυμφωνοφν ότι οι 
υπολογιςτζσ αποτελοφν για τθν εκπαίδευςθ ζνα ςθμαντικό εργαλείο και είναι 
κετικοί ςτο να αποκτιςουν τισ ςχετικζσ δεξιότθτεσ. Από τθν άλλθ μεριά όμωσ δεν 
επιδεικνφουν τθν ίδια ςυμπεριφορά ςχετικά με τθν ενςωμάτωςθ των ΤΡΕ ςτθ 
διδακτικι πρακτικι. Αν και αναγνωρίηουν τθ ςθμαςία τθσ ειςαγωγισ των ΤΡΕ ςτθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία είναι λιγότερο κετικοί ςχετικά με τθν εκτεταμζνθ χριςθ 
τουσ ςτθν τάξθ και ακόμθ λιγότερο πεπειςμζνοι για τισ δυνατότθτζσ τουσ να 
βελτιϊςουν τθ διδαςκαλία.  

4.2.3.2. τάςεισ και αναπαραςτάςεισ των μακθτϊν για τισ ΣΠΕ 

Δεν είναι προφανζσ ςε όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ ότι, για τα παιδιά, οι ςτάςεισ και 
οι αναπαραςτάςεισ τουσ ζχουν ςθμαντικό νόθμα και μποροφν να εξυπθρετιςουν 
τθν οικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ τουσ. Στθν κακθμερινι μάλιςτα πρακτικι, λίγοι είναι οι 
εκπαιδευτικοί που ζχουν ςυνειδθτοποιιςει ότι θ αναπαράςταςθ που ζχει το παιδί 
είναι ο πρϊτοσ δεςμόσ που μπορεί να ζχει με τθ νζα γνϊςθ. Σε τελικι ανάλυςθ, τθν 
αναπαράςταςθ, δθλαδι το προςωπικό νοθτικό μοντζλο του μακθτι, πρόκειται να 
αναπτφξουμε με τθ διδαςκαλία ενϊ δεν μποροφμε να το αγνοιςουμε για ζναν απλό 
λόγο: αν αγνοιςουμε τθν αναπαράςταςθ, ςτθν πραγματικότθτα δεν τθν 
εξαλείφουμε αλλά απλϊσ τθν απωκοφμε.  

Πταν κζτουμε το ερϊτθμα των τρόπων με τουσ οποίουσ οφείλουμε να 
αντιμετωπίςουμε τισ αναπαραςτάςεισ μποροφμε να διακρίνουμε τρεισ 
διαφορετικζσ κζςεισ. H πρϊτθ κζςθ καταγράφει μια αρνθτικι ςτάςθ που εγγίηει τθν 
πλιρθ απόρριψθ. Αφοφ τα παιδιά ςυνικωσ δεν εκφράηονται ςωςτά αλλά με 
ςυγκεχυμζνο τρόπο, είναι εξαιρετικά δφςκολο για τον εκπαιδευτικό να αναδείξει τισ 
αναπαραςτάςεισ τουσ και, ςυνεπϊσ, να τισ λάβει υπόψθ κατά τθ διδαςκαλία. Θ 
δεφτερθ κζςθ τοποκετείται ςτον αντίποδα τθσ πρϊτθσ. Διατυπϊνεται από ζνα 
μζροσ εκπαιδευτικϊν, οι οποίοι δεν φαίνεται να ενοχλοφνται από τον τρόπο με τον 
οποίο εκφράηονται οι μακθτζσ. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί παίρνουν ωσ ςθμείο 
αναφοράσ για τθ διδαςκαλία τουσ τισ αναπαραςτάςεισ των μακθτϊν. Θ τρίτθ κζςθ 
δεν ςυμφωνεί οφτε με τθν αρνθτικι ςτάςθ τθσ πρϊτθσ, οφτε με τθν αιςιοδοξία τθσ 
δεφτερθσ. Σφμφωνα με αυτι τθν άποψθ, θ εκπαιδευτικόσ οφείλει να μπορεί να 
βοθκιςει τουσ μακθτζσ τθσ να εκφράςουν τισ αναπαραςτάςεισ τουσ με τρόπο 
επαρκϊσ ξεκάκαρο και να τισ λαμβάνει υπόψθ ςτθ διδαςκαλία τθσ. 

Θ ζννοια τθσ αναπαράςταςθσ είναι άρρθκτα ςυνυφαςμζνθ με τθ διδακτικι ζρευνα 
και εμφανίηεται όλο και περιςςότερο ωσ ζνα απαραίτθτο εργαλείο για τθν 
εκπαιδευτικό που κζλει να κατανοιςει τισ πρότερεσ γνϊςεισ, τισ νοθτικζσ 
λειτουργίεσ των μακθτϊν τθσ, και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τθν 
τεχνολογικι και τθ φυςικι πραγματικότθτα. 

Ωςτόςο, ιδιαίτερο ρόλο ςτθ μελζτθ των αναπαραςτάςεων παίηει το επιςτθμολογικό 
πλαίςιο αναφοράσ που χαρακτθρίηει κάκε γνωςτικό αντικείμενο. Οι διάφορεσ 
γνϊςεισ, οι τεχνικζσ, και οι ςυνεπαγόμενεσ μζκοδοι ςτθν κατανόθςθ των εννοιϊν 
είναι διαφορετικζσ ςε κάκε γνωςτικό αντικείμενο. Συνεπϊσ, όταν τίκεται το 
ερϊτθμα του διδακτικοφ ρόλου των αναπαραςτάςεων μζςα ςε ζνα πλαίςιο 
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διδαςκαλίασ των τεχνολογιϊν τθσ Ρλθροφορικισ ι διδαςκαλίασ υποβοθκοφμενθσ 
από τισ τεχνολογίεσ, κα πρζπει να διαςαφθνιςτοφν οριςμζνεσ ιδιαίτερα ςθμαντικζσ 
ειδικζσ πτυχζσ του ηθτιματοσ. 

Πςον αφορά τθ διδαςκαλία τθσ Ρλθροφορικισ, κα ιταν ςκόπιμο να αναδυκοφν οι 
αναπαραςτάςεισ που ςχετίηονται με τισ ιδιαίτερεσ ζννοιεσ τθσ Ρλθροφορικισ ωσ 
επιςτιμθσ (όπωσ, για παράδειγμα, θ ζννοια τθσ μνιμθσ, θ επεξεργαςία τθσ 
πλθροφορίασ, οι διάφορεσ προγραμματιςτικζσ δομζσ, κ.λπ.). Αυτό το ευρφ, λίγο 
διερευνθμζνο μζχρι τϊρα, πεδίο ςχετίηεται με το πρότυπο τθσ τεχνοκεντρικισ 
προςζγγιςθσ για τθν ειςαγωγι των τεχνολογιϊν και των υπολογιςτϊν ςτθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

Στα πλαίςια τθσ διδαςκαλίασ τθσ χριςθσ των ΤΡΕ ςε όλα τα γνωςτικά αντικείμενα 
του αναλυτικοφ προγράμματοσ (πρότυπο τθσ πραγματολογικισ προςζγγιςθσ για τθν 
ζνταξθ των ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ) ι κατά τθ διδαςκαλία των τεχνολογιϊν 
κατανεμθμζνθσ ςτα επιμζρουσ γνωςτικά αντικείμενα (πρότυπο τθσ ολοκλθρωμζνθσ 
θ ολιςτικισ προςζγγιςθσ), κα ιταν χρθςιμότερο να μελετθκεί θ ςτάςθ των μακθτϊν 
απζναντι ςτισ ίδιεσ τισ ζννοιεσ τθσ Ρλθροφορικισ και των Τεχνολογιϊν τθσ 
Ρλθροφορίασ και των Επικοινωνιϊν. Είναι ςκόπιμο επίςθσ να μελετθκεί ο τρόποσ με 
τον οποίο οι μακθτζσ αναπαριςτοφν τα τεχνολογικά αντικείμενα με τα οποία 
βρίςκονται ςε αλλθλεπίδραςθ. 

Στο πλαίςιο αυτό, είναι ςκόπιμο να κατανοιςουμε πωσ λειτουργοφν και 
αναδομοφνται οι αναπαραςτάςεισ των παιδιϊν πάνω ςτισ τεχνολογίεσ τθσ 
Ρλθροφορικισ και πϊσ διαςυνδζονται με τισ κοινωνικζσ πρακτικζσ. H προςζγγιςθ 
αυτι κα μασ επιτρζψει επιπλζον να ςκεφτοφμε με διαφορετικό τρόπο τθ χριςθ των 
τεχνολογικϊν μζςων και των ςυνακόλουκων παιδαγωγικϊν μεκόδων, κακϊσ και τισ 
διαδικαςίεσ τθσ μετάδοςθσ των γνϊςεων. 

Οι αναπαραςτάςεισ που ςχθματίηει το παιδί για ζνα τεχνολογικό αντικείμενο δεν 
είναι ποτζ εντελϊσ «αυκόρμθτεσ», γεγονόσ που γίνεται όλο και περιςςότερο 
κατανοθτό ςτισ ςφγχρονεσ τεχνολογικζσ κοινωνίεσ. Οι αναπαραςτάςεισ αυτζσ 
αποτελοφν αντικείμενο επεξεργαςίασ που υλοποιείται κατά ζνα μζροσ ςε άτυπεσ 
εκπαιδευτικζσ καταςτάςεισ και ςυνκικεσ, μζςα ςτισ οποίεσ το παιδί αποκτά 
εμπειρίεσ από πολφ νωρίσ. 

H αναπαράςταςθ πρζπει λοιπόν να κεωρθκεί ωσ ζνα προςωπικό μοντζλο ερμθνείασ 
του κόςμου, ζνασ ςυνδυαςμόσ επιχειρθςιακισ φφςθσ ςχθμάτων και των μεταβολϊν 
που πραγματοποιοφνται μζςα ςε αυτιν. Ρρζπει επίςθσ να τονιςτεί ότι, για τουσ 
μακθτζσ, το μοντζλο αυτό βρίςκεται ςε κατάςταςθ διαρκοφσ αναςχθματιςμοφ. Οι 
μακθτζσ, όπωσ και κάκε υποκείμενο που μακαίνει, αναπτφςςουν ςχιματα δράςθσ, 
τα οποία ςυνιςτοφν τθν οργάνωςθ τθσ ςυμπεριφοράσ τουσ για μια δεδομζνθ κλάςθ 
καταςτάςεων.  
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4.2.4. Παρουςίαςθ, ςφγκριςθ και προβλθματιςμόσ για τθν επίδραςθ των ΣΠΕ ςτθ 
διαμόρφωςθ τθσ διδακτικισ του γνωςτικοφ αντικειμζνου. Μακθςιακζσ δυςκολίεσ 
και θ διαχείριςι τουσ µε τισ ΣΠΕ 

 

Θ αποτελεςματικι χριςθ των ΤΡΕ απαιτεί εκ μζρουσ του εκπαιδευτικοφ κριτικι 
προςζγγιςθ και αναςτοχαςμό για τισ παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ που ευνοεί κάκε 
κατθγορία λογιςμικοφ και το διδακτικό πλαίςιο που διαμορφϊνεται από τα 
προτεινόμενα ςενάρια και δραςτθριότθτεσ ςτο Μζροσ Β’ του παρόντοσ υλικοφ και 
τουσ άξονεσ που μελετικθκαν ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα (ιδζεσ και παραςτάςεισ 
των παιδιϊν, διδακτικόσ μεταςχθματιςμόσ, γνωςτικι ςφγκρουςθ, διδακτικι 
κατάςταςθ, εννοιολογικι αλλαγι). 

Με βάςθ τθν προβλθματικι που αναπτφχκθκε ςτισ προθγοφμενεσ ενότθτεσ, 
προτείνεται θ ζμφαςθ να δοκεί ςτθ μελζτθ και χριςθ ςεναρίων και 
δραςτθριοτιτων που επικεντρϊνουν ςτα παρακάτω (ςε ςυνάρτθςθ με το γνωςτικό 
αντικείμενο): 

 Εφρεςθ, κωδικοποίθςθ, ταξινόμθςθ, διαχείριςθ, ςυςχζτιςθ και γραφικι 

αναπαράςταςθ δεδομζνων 

 Ανίχνευςθ ςχζςεων μεταξφ δεδομζνων και εξαγωγι ςυμπεραςμάτων που 

αφοροφν τα δεδομζνα αυτά 

 Χριςθ, ερμθνεία, αξιολόγθςθ ςυμβολικϊν αναπαραςτάςεων για τθν εξαγωγι 

εκτιμιςεων και ςυμπεραςμάτων 

 Χριςθ πολλαπλϊν και διαςυνδεόμενων αναπαραςτάςεων για τθ διευκόλυνςθ 

τθσ επιςτθμονικισ κατανόθςθσ 

 Ανάπτυξθ δεξιοτιτων επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ ςτα πλαίςια ομαδικισ 

δουλειάσ. 

Σχετικά ερωτιματα που μπορεί να τεκοφν ςε διαπραγμάτευςθ είναι: 

 Λαμβάνει και πϊσ υπόψθ του το εκπαιδευτικό ςενάριο τισ ιδζεσ και τισ 

παραςτάςεισ των παιδιϊν; 

 Βαςίηεται πάνω ςε αυτζσ και προτείνει λφςεισ μεταςχθματιςμοφ τουσ;  

 Ρϊσ γίνεται ο μεταςχθματιςμόσ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ ςτο πλαίςιο του 

εκπαιδευτικοφ ςεναρίου και πϊσ χρθςιμοποιοφνται για αυτό τα προςφερόμενα 

από το ςφςτθμα τεχνολογικά εργαλεία; 

 Τι τφπου διδακτικζσ καταςτάςεισ ευνοεί το εκπαιδευτικό ςενάριο (όπωσ 

ατομικζσ ι ςυλλογικζσ) και τι τφπου διδακτικζσ βοικειεσ προτείνει;  

 Ρροτείνει γνωςτικοφ τφπου ςυγκροφςεισ και ποιοσ είναι ο ρόλοσ του 

εκπαιδευτικοφ και του υπολογιςτικοφ ςυςτιματοσ ςε αυτι τθ διαδικαςία;  

 Ευνοοφνται και πϊσ οι διαδικαςίεσ εννοιολογικισ αλλαγισ; 

 Ρϊσ οργανϊνονται οι αλλθλεπιδράςεισ ανάμεςα ςε μακθτζσ, λογιςμικό και 

εκπαιδευτικοφσ;  
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Είναι τζλοσ απαραίτθτο να γίνει κατανοθτό πωσ ζνα εκπαιδευτικό ςενάριο που 
αξιοποιεί τισ ΤΡΕ μπορεί να ευνοιςει τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων (ςφνολο γνϊςεων 
και δεξιοτιτων) υψθλοφ επιπζδου από τουσ μακθτζσ, όπωσ 

 Λκανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων,  

 Ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ,  

 Λκανότθτα διερεφνθςθσ και αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν ςε ζνα ευρφ φάςμα 

δεδομζνων, 

 Ανάπτυξθ δεξιοτιτων λιψθσ απόφαςθσ,  

 Δυνατότθτα μοντελοποίθςθσ φαινομζνων και καταςτάςεων των πραγματικοφ 

κόςμου,  

 Λκανότθτα ςυνεργαςίασ και από κοινοφ προςζγγιςθσ και επίλυςθσ 

προβλθμάτων, 

 Διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ, 

 Ανάπτυξθ δεξιοτιτων μεταφοράσ γνϊςεων από ζνα πλαίςιο ςε ζνα άλλο.   

 

4.3. Αξιολόγθςθ και προςαρμογι εκπαιδευτικϊν ςεναρίων και δραςτθριοτιτων 
ςτα γνωςτικά αντικείμενα 

Στθν ενότθτα γίνεται ςυςχζτιςθ του εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ με τουσ επιμζρουσ 
τομείσ και τα γνωςτικά αντικείμενα του νζου Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ ςτο 
ελλθνικό Νθπιαγωγείο όπωσ τα προςδιορίηει το ΔΕΡΡΣ (ΔΕΡΡΣ, 2003) και το πϊσ 
μποροφν να αναπτυχκοφν κατάλλθλα εκπαιδευτικά ςενάρια και δραςτθριότθτεσ με 
τισ ΤΡΕ. Το βαςικό ερϊτθμα ςτθν περίπτωςθ αυτι δεν είναι εάν τα παιδιά είναι ι 
όχι ςε κζςθ να χρθςιμοποιιςουν τισ ΤΡΕ αλλά θ καταλλθλότθτα του εκπαιδευτικοφ 
λογιςμικοφ που χειρίηονται και πωσ αυτό εντάςςεται και υποςτθρίηει με 
αναπτυξιακά κατάλλθλο τρόπο τα επιμζρουσ γνωςτικά αντικείμενα του Αναλυτικοφ 
Ρρογράμματοσ.  

Θ χριςθ των ΤΡΕ μπορεί να γίνει με ουςιαςτικό τρόπο ςτο επίπεδο τθσ ανάπτυξθσ 
γνωςτικϊν ικανοτιτων υψθλοφ επιπζδου που αφοροφν τα επιμζρουσ γνωςτικά 
αντικείμενα ι είναι εγκάρςιεσ ικανότθτεσ, όπωσ θ λιψθ απόφαςθσ, θ επίλυςθ 
προβλιματοσ, θ κριτικι ςκζψθ, ο πειραματιςμόσ, κλπ. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι ΤΡΕ 
μποροφν να ςυμβάλουν ςτθν κατανόθςθ και ςτθν οικοδόμθςθ νζων εννοιϊν, ςτθν 
ενίςχυςθ τθσ παρατθρθτικότθτασ και τθσ μνιμθσ, ςτθν κατανόθςθ τθσ ςχζςθσ 
ανάμεςα ςε αιτία και αποτζλεςμα, ςτθν ανάπτυξθ τθσ ςυμβολικισ ςκζψθσ, ςτθ 
ςυςχζτιςθ ανάμεςα ςτο αφθρθμζνο και το ςυγκεκριμζνο, ςτον πειραματιςμό και 
ςτθ διαδικαςία επίλυςθσ προβλθμάτων. 

Στθν περίπτωςθ αυτι μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν λογιςμικά εννοιολογικισ 
χαρτογράφθςθσ (concept mapping), λογιςμικά οπτικοποίθςθσ (visualisation), 
λογιςμικά προςομοιϊςεων (simulation), λογιςμικά επίλυςθσ προβλθμάτων 
(problem solving), για δραςτθριότθτεσ ςτα μακθματικά, ςτθ μελζτθ περιβάλλοντοσ 
(φυςικζσ επιςτιμεσ, περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ) και ενδεχομζνωσ κάποια από τα 
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λογιςμικά που χρθςιμοποιοφνται και ςτον τομζα ανάπτυξθσ ικανοτιτων 
Δθμιουργίασ και Ζκφραςθσ.  

 

4.3.1. Γλϊςςα  

τόχοσ τθσ ενότθτασ  

Στόχοσ τθσ ενότθτασ είναι θ ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ αξιολόγθςθσ του ςχετικοφ 
λογιςμικοφ υποςτιριξθσ τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ, θ αξιολόγθςθ ςεναρίων που 
κινοφνται ς’ αυτι τθν κατεφκυνςθ και θ ικανότθτα προςαρμογισ ςεναρίων που κα 
αξιοποιοφν τα υπολογιςτικά περιβάλλοντα (όπωσ θ επεξεργαςία κειμζνου) προσ τθν 
κατεφκυνςθ του πολυγραμματιςμοφ.  

Προτεινόμενα λογιςμικά (ενδεικτικά) 

1. Κλειςτά περιβάλλοντα και ςυςχζτιςι τουσ με τισ ςφγχρονεσ γλωςςοδιδακτικζσ 
αντιλιψεισ (π.χ λογιςμικά Ραιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου, κλπ.)  

2. Ανοιχτά περιβάλλοντα και γλωςςικι διδαςκαλία (Επεξεργαςία Κειμζνου)  

3. Θλεκτρονικά περιβάλλοντα παραγωγισ λόγου: ιδιαιτερότθτεσ που παρουςιάηει 
το ψθφιακό κείμενο  

4. Λογιςμικό εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ (π.χ. Inspiration ι Kidspiration, 
CmapTools)  

Παιδαγωγικι προςζγγιςθ  

Θ χριςθ των προτεινόμενων λογιςμικϊν και των ςεναρίων που τα ςυνοδεφουν 
περιςτρζφεται γφρω από τα ακόλουκα ηθτιματα (ςε ςυνάρτθςθ με το επίπεδο 
εκπαίδευςθσ: Νθπιαγωγείο, πρϊτεσ τάξεισ Δθμοτικοφ): 

Α. Θ γλϊςςα ωσ αντικείμενο διδαςκαλίασ  

Θ ζμφαςθ δίνεται ςτθν υποςτιριξθ που παρζχουν τα κλειςτά και ανοιχτά 
περιβάλλοντα ςε ηθτιματα γλωςςικισ ενθμερότθτασ και λειτουργίασ τθσ γλϊςςασ. 

Β. Θ γλϊςςα ωσ μζροσ των κοινωνικϊν πρακτικϊν και ΣΠΕ 

Θ ζμφαςθ δίνεται ςτισ ΤΡΕ ωσ μζςα πρακτικισ γραμματιςμοφ:  

 Τεχνικζσ ιδιαιτερότθτεσ ςε ςχζςθ με τθν παραδοςιακι τεχνολογία 

παραγωγισ και πρόςλθψθσ λόγου (π.χ. ο επεξεργαςτισ κειμζνου και τα 

ςυνοδευτικά εργαλεία του: διορκωτισ, κλπ.).   

 Δθμιουργία αυκεντικϊν περιςτάςεων επικοινωνίασ, χριςθ 

διαφοροποιθμζνου – επικοινωνιακοφ λόγου.  

 Ανάλυςθ των περιςτάςεων επικοινωνίασ και δθμιουργία του κατάλλθλου 

κειμζνου: ςυμβατικοφ, ψθφιακοφ. 
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 Λδιαιτερότθτεσ του ψθφιακοφ κειμζνου. Εξοικείωςθ με διαφορετικά 

κειμενικά είδθ, το υπερκείμενο, τα πολυτροπικά κείμενα, τθν ιδιαιτερότθτα 

των βάςεων δεδομζνων ωσ περιβαλλόντων αναηιτθςθσ γλωςςικοφ υλικοφ.   

 

Γ. Σα θλεκτρονικά περιβάλλοντα ωσ περιβάλλοντα διδαςκαλίασ του γραπτοφ 
λόγου.  

Τζτοια περιβάλλοντα είναι τα προγράμματα Επεξεργαςίασ κειμζνου που επιτρζπουν 
να αντιλθφκοφμε το γράψιμο ωσ διαδικαςία. 

 

4.3.2. Μακθματικά 

τόχοσ τθσ ενότθτασ  

Στόχοσ τθσ ενότθτασ είναι θ ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ αξιολόγθςθσ του ςχετικοφ 
λογιςμικοφ υποςτιριξθσ τθσ διδαςκαλίασ των μακθματικϊν, θ αξιολόγθςθ 
ςεναρίων που κινοφνται ς’ αυτι τθν κατεφκυνςθ και θ ικανότθτα προςαρμογισ 
ςεναρίων που κα αξιοποιοφν κατάλλθλα υπολογιςτικά περιβάλλοντα προσ τθν 
ανάπτυξθ μεκοδικισ και αναλυτικισ ςκζψθσ από τουσ μακθτζσ.  

Προτεινόμενα λογιςμικά (ενδεικτικά) 

Συςτιματα κλειςτοφ τφπου (π.χ. Λογιςμικό Α’ και Β’ Δθμοτικοφ για τα Μακθματικά, 
ΡΛ) για μικρζσ θλικίεσ  

Ρεριβάλλοντα ανοικτοφ τφπου (π.χ. KidPix Deluxe) για μικρζσ θλικίεσ 

Ρεριβάλλοντα τφπου Logo για τισ μικρζσ τάξεισ ςτο Δθμοτικό ι το Νθπιαγωγείο  

Λογιςμικά εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ  

 

4.3.3. Μελζτθ Περιβάλλοντοσ 

τόχοσ τθσ ενότθτασ  

Στόχοι τθσ ενότθτασ θ ανάπτυξθ ικανοτιτων ζρευνασ, πειραματιςμοφ και επίλυςθσ 
προβλθμάτων από τουσ μακθτζσ μζςω κατάλλθλων ςεναρίων με υπολογιςτικά 
περιβάλλοντα.  

Προτεινόμενα λογιςμικά (ενδεικτικά) 

Για τθ Μελζτθ του Περιβάλλοντοσ (φυςικό και ανκρωπογενζσ) 

Ψθφιακζσ εγκυκλοπαίδειεσ 

Λογιςμικό εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ, όπωσ το Inspiration ι το Kidpsiration  
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Για τισ φυςικζσ επιςτιμεσ  

Συςτιματα προςομοιϊςεων (GCompris) 

Χριςθ ςυςτθμάτων οπτικοποίθςθσ μζςω Διαδικτφου (π.χ. applets, Google Earth, 
Google Maps, κλπ.) 

Παιδαγωγικι προςζγγιςθ  

Κατανόθςθ του ρόλου που παίηουν τα υπολογιςτικά περιβάλλοντα (και κυρίωσ τα 
εικονικά εργαςτιρια προςομοίωςθσ) για τθν υποςτιριξθ τθσ μάκθςθσ ςτισ Φυςικζσ 
Επιςτιμεσ και ςτθ Μελζτθ του Ρεριβάλλοντοσ και ειδικότερα ςτο χειριςμό 
αφθρθμζνων ιδεϊν και εννοιϊν, ςτθν οπτικοποίθςθ δυναμικϊν και ςφνκετων 
αλλθλεπιδράςεων, ςτον πειραματιςμό και τθ διερεφνθςθ, ςτθν ανεφρεςθ 
ςχθμάτων, ςτθν αναηιτθςθ ςχζςεων ανάμεςα ςε μεταβλθτζσ και ςτθ μακθματικι 
επεξεργαςία των δεδομζνων.  

Σφνδεςθ των κεωρθτικϊν προςεγγίςεων του γενικοφ μζρουσ με το γνωςτικό 
αντικείμενο και ανάπτυξθ μεταγνωςτικϊν δεξιοτιτων που είναι απαραίτθτεσ για τον 
αναςτοχαςμό ςτθ διδακτικι πρακτικι.  

 

4.3.4. Ανάπτυξθ τθσ Δθμιουργίασ και τθσ Ζκφραςθσ  

Προτεινόμενα λογιςμικά 

Θ ενότθτα αυτι αφορά κυρίωσ τθν προςχολικι και τθν πρϊτθ ςχολικι θλικία αλλά 
ζχει ενδιαφζρον για όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ.  

Γίνεται αναφορά ςε λογιςμικά ανάπτυξθσ τθσ δθμιουργικότθτασ μζςω 
δραςτθριοτιτων δθμιουργίασ εικόνων, ςχεδίων και γραφικϊν  

Γίνεται αναφορά ςε λογιςμικά αναπαραγωγισ και επεξεργαςίασ ιχου και βίντεο: 
υπάρχει πλθκϊρα λογιςμικϊν ςε αυτζσ τισ κατθγορίεσ. Μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν 
αυτά που είναι ενςωματωμζνα ςτο λειτουργικό ςφςτθμα ι ελεφκερα λογιςμικά που 
βρίςκονται ςτο Διαδίκτυο. 

Σχετίηεται με τα εικαςτικά και αφορά καταρχιν τον αιςκθτικό τομζα που αςχολείται 
με τθν αφφπνιςθ και τθν καλλιζργεια τθσ δθμιουργικότθτασ και τθσ αιςκθτικισ 
ευαιςκθςίασ των μικρϊν παιδιϊν και ςτοχεφει ςτθν πλιρθ ανάπτυξθ τθσ 
προςωπικότθτάσ τουσ.   

Ζμφαςθ δίνεται ςτθν ανάπτυξθ του ενδιαφζροντοσ για τθν καλλιτεχνικι δθμιουργία 
και ςτθν επικυμία για ςυμμετοχι ςε καλλιτεχνικζσ δραςτθριότθτεσ (όπωσ θ 
ηωγραφικι και θ μουςικι) και ςτθ χριςθ εναλλακτικϊν εργαλείων (ςυςτιματα 
λογιςμικοφ για ςχζδιο και ηωγραφικι) που επιτρζπουν αφενόσ τθν ζκφραςθ και 
αφετζρου τθν επικοινωνία μεταξφ των παιδιϊν.  
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Εξοικείωςθ των νθπίων με τισ δυνατότθτεσ και τουσ τρόπουσ χριςθσ διαφόρων 
εργαλείων δίνοντασ τθ χαρά τθσ προςωπικισ δθμιουργίασ.  

Χριςθ λογιςμικϊν για αναπαραγωγι και απλι επεξεργαςία ιχου και βίντεο και 
ςχεδίαςθ αναπτυξιακά κατάλλθλων δραςτθριοτιτων.   

Τα ςενάρια είναι ςκόπιμο να ζχουν διακεματικι υφι και να ςυνδζονται με άλλα 
γνωςτικά αντικείμενα του προγράμματοσ ςπουδϊν. 

Ρρζπει επίςθσ να εγγράφονται ςτθ λογικι των εκτεταμζνων ςχεδίων εργαςίασ 
(Project based learning) για τθν υλοποίθςθ των οποίων απαιτείται χριςθ εργαλείων 
των ΤΡΕ.  

Στο πλαίςιο αυτό είναι ςκόπιμο να ςυνδυάηονται και με άλλου τφπου λογιςμικά, 
όπωσ για παράδειγμα είναι τα ςυςτιματα εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ, θ 
επεξεργαςία κειμζνου, τα ςυςτιματα επικοινωνίασ μζςω Διαδικτφου και τα 
περιβάλλοντα ανάπτυξθσ ιςτοςελίδων. 
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Μζροσ Δεφτερο  
 

Ζνταξθ τθσ χριςθσ των ΣΠΕ ςτα ΑΠ 
ειδικότθτασ µζςω ςεναρίων  
 

κοπόσ 

Σκοπόσ τθσ ενότθτασ αυτισ είναι να αποκτιςουν οι εκπαιδευτικοί τισ βαςικζσ 
ικανότθτεσ που ςχετίηονται με τθ προβλθματικι ςχεδίαςθσ, υλοποίθςθσ και 
αξιολόγθςθσ κατάλλθλων εκπαιδευτικϊν ςεναρίων, όπωσ αυτι προκφπτει από τθν 
τρζχουςα ζρευνα ςτθ Διδακτικι των Επιςτθμϊν και ςε ςυνάρτθςθ με τθν ςφγχρονθ 
τεχνολογικι πραγματικότθτα.   

Στο πλαίςιο αυτό οι εκπαιδευτικοί πρζπει να είναι ικανοί να προτείνουν τθν 
κατάλλθλθ παιδαγωγικι κεμελίωςθ και τθν επαρκι διδακτικι τεκμθρίωςθ που 
ςτοιχειοκετοφν τθ ςχεδίαςθ ενόσ εκπαιδευτικοφ ςεναρίου με χριςθ ΤΡΕ ςε 
κακθμερινζσ διδακτικζσ και μακθςιακζσ καταςτάςεισ του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν, 
να χρθςιμοποιοφν τουσ διακζςιμουσ τεχνολογικοφσ πόρουσ για να τθν αναπτφξουν 
και τα απαραίτθτα κεωρθτικά εργαλεία για να το αξιολογιςουν.  
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Ενδεικτικά εκπαιδευτικά ςενάρια με 
λογιςμικά και εκπαιδευτικά 
περιβάλλοντα 
 

1. Αιςκθτικι ζκφραςθ και δθμιουργικότθτα  

Σίτλοσ: Μια κεματικι προςζγγιςθ τθσ άνοιξθσ με χριςθ λογιςμικοφ αιςκθτικισ 
ζκφραςθσ & ανάπτυξθσ τθσ δθμιουργικότθτασ (TuxPaint) 

Δθμιουργόσ: Λϊ Ραπαδθμθτρίου 

 

Εμπλεκόμενεσ Γνωςτικζσ Περιοχζσ 

Το ςενάριο αυτό περιλαμβάνει δραςτθριότθτεσ που καλφπτουν όλα τα γνωςτικά 
αντικείμενα που προβλζπει το ΔΕΡΡΣ για το νθπιαγωγείο. Δθλαδι, γλϊςςα, 
μακθματικά, μελζτθ περιβάλλοντοσ, δθμιουργία και ζκφραςθ και πλθροφορικι.  

 

Σάξεισ ςτισ οποίεσ μπορεί να απευκφνεται 

Το εκπαιδευτικό αυτό ςενάριο απευκφνεται ςτθν προςχολικι αγωγι 

 

υμβατότθτα με το Αναλυτικό πρόγραμμα 

Το ςενάριο είναι ςυμβατό με το ΔΕΡΡΣ για το Νθπιαγωγείο (2003) κακϊσ οι 
δραςτθριότθτεσ και το λογιςμικό που χρθςιμοποιείται ςτο ςενάριο αυτό παρζχουν 
κατάλλθλεσ ευκαιρίεσ ςτα παιδιά να διθγοφνται/αφθγοφνται, να αναγνωρίηουν και 
να χρθςιμοποιοφν απλά γεωμετρικά ςχιματα, να «πειραματίηονται» με διάφορα 
υλικά και χρϊματα για να ςχεδιάηουν και να ηωγραφίηουν. 

 

Οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ και Απαιτοφμενθ υλικοτεχνικι υποδομι 

Θ απαιτοφμενθ υλικοτεχνικι υποδομι είναι υπολογιςτζσ με ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο. 
Οι υπολογιςτζσ κα πρζπει επίςθσ να διακζτουν το πρόγραμμα tuxpaint. Οι 
επιμορφοφμενοι εργάηονται ςε ομάδεσ των δφο ατόμων ανά υπολογιςτι. 
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Εκτιμϊμενθ διάρκεια 

Θ εκτιμϊμενθ διάρκεια του ςεναρίου είναι δφο δίωρα. Οι δραςτθριότθτεσ που 
περιζχει όςον αφορά τθν εφαρμογι τουσ μζςα ςτθν τάξθ του νθπιαγωγείου ζχουν 
διάρκεια περίπου είκοςι λεπτά. Θ διάρκεια τουσ ωςτόςο μπορεί να μειωκεί ι να 
αυξθκεί ανάλογα με το ενδιαφζρον που κα επιδείξουν τα νιπια κατά τθ ςυμμετοχι 
τουσ. 

 

Διδακτικζσ προςεγγίςεισ 

Θ διδακτικι προςζγγιςθ που ακολουκείται ςτο ςενάριο είναι θ κεματικι 
προςζγγιςθ (διερεφνθςθ κζματοσ που επιλζγει να προτείνει θ εκπαιδευτικόσ, θ 
οποία ζχει ςχεδιάςει τθν πορεία τουσ και ζχει προςδιορίςει τθ χρονικι τουσ 
διάρκεια και τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ που κα επιδιϊξει να κατακτιςουν τα 
παιδιά, ΔΕΡΡΣ, 2003). Ο υπολογιςτισ χρθςιμοποιείται ωσ εργαλείο δθμιουργικισ 
ζκφραςθσ και ωσ εργαλείο αξιολόγθςθσ  

 

Σο προτεινόμενο ςενάριο 

Στο ςενάριο αυτό επιχειρείται να παρουςιαςτεί ο τρόποσ με τον οποίο ζνα εργαλείο 
αιςκθτικισ ζκφραςθσ & ανάπτυξθσ τθσ δθμιουργικότθτασ μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί προκειμζνου να υποςτθρίξει δραςτθριότθτεσ ςχετικά με διάφορα 
γνωςτικά αντικείμενα. Καταρχάσ γίνεται μια αναλυτικι παρουςίαςθ του λογιςμικοφ 
Tuxpaint. Ραρουςιάηονται τα εργαλεία που διακζτει κακϊσ και αναλυτικά οι 
δυνατότθτεσ που μασ προςφζρει όςον αφορά τθ χριςθ ζτοιμων εικόνων, τθν 
παρουςίαςθ των ζργων των παιδιϊν.  

Θ πρϊτθ δραςτθριότθτα του ςεναρίου αφορά ςτθ χριςθ του λογιςμικοφ για τθν 
ελεφκερθ ζκφραςθ και δθμιουργία από τα παιδιά που καλοφνται να ηωγραφίςουν 
ζνα ζργο με κζμα το χειμϊνα. Στθ ςυνζχεια παρουςιάηεται πωσ το ίδιο λογιςμικό 
μπορεί να παρζχει τθ δυνατότθτα ςτα παιδιά να χειριςτοφν ςχιματα. Θ τρίτθ 
δραςτθριότθτα αφορά τθν εικονογράφθςθ μιασ ιςτορίασ και τθν αυτόματθ προβολι 
των ζργων των παιδιϊν από το πρόγραμμα. Θ τζταρτθ και τελευταία δραςτθριότθτα 
είναι μια δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ όπου τα παιδιά καλοφνται να χρωματίςουν 
ζνα ςχζδιο με τα χρϊματα που ταιριάηουν ςτθν εποχι τθν οποία μελετιςαμε ςτισ 
προθγοφμενεσ δραςτθριότθτεσ. 

 

Δραςτθριότθτεσ (Φφλλα εργαςίασ) 

Σθμείωςθ: Θα πρζπει εδϊ να ςθμειωκεί ότι ςτθν προςχολικι αγωγι δε ςυνθκίηεται 
(και ςυχνά αποφεφγεται) θ χριςθ φφλλων εργαςίασ κατά τθ διάρκεια τθσ 
διδαςκαλίασ. Για το λόγο αυτό οι παρακάτω δραςτθριότθτεσ με μορφι ςυνοπτικϊν 
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φφλλων εργαςίασ αποτελοφν οδθγίεσ που δίνονται προφορικά από τουσ 
εκπαιδευτικοφσ ςτουσ μακθτζσ του νθπιαγωγείου.  

 

1θ Δραςτθριότθτα: γνωριμία με το λογιςμικό ςχεδίαςθσ  

Ζκφραςθ και δθμιουργία (ηωγραφικι χειμερινοφ τοπίου) με το λογιςμικό tuxpaint 

 

Τα παιδιά ζχουν τθν ευκαιρία να εκφραςτοφν ελεφκερα και να δθμιουργιςουν ζνα 
ζργο-αναπαράςταςθ του χειμϊνα χρθςιμοποιϊντασ πρωτότυπα εργαλεία. 

 

2θ Δραςτθριότθτα: δθμιουργία ςχθμάτων με το λογιςμικό  

Μακθματικά (ςχιματα) με χριςθ του ςχετικοφ εργαλείου δθμιουργίασ ςχθμάτων 
του tuxpaint. Τα παιδιά καλοφνται να ςχθματίςουν ζνα χιονάνκρωπο 
χρθςιμοποιϊντασ τα εργαλεία δθμιουργίασ ςχθμάτων του λογιςμικοφ.  

 

3θ Δραςτθριότθτα: Ηωγραφικι ςειράσ εικόνων και προβολι μζςω από το λογιςμικό  

Γλϊςςα (παραμφκι)  

Τα παιδιά ηωγραφίηουν μια ςειρά από εικόνεσ με κζμα μια ιςτορία που 
δθμιουργοφν μαηί με τθ νθπιαγωγό για το χειμϊνα και τισ προβάλλουν ωσ 
παρουςίαςθ μζςα από το tuxpaint 

4θ Δραςτθριότθτα: Ηωγραφικι με ειδικό κζμα  

Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ 
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Τα παιδιά καλοφνται να ηωγραφίςουν με τα χρϊματα που ταιριάηουν ςτο χειμϊνα 
ζνα προςχεδιαςμζνο από τθ νθπιαγωγό ςχζδιο. 
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2. Παιδαγωγικζσ χριςεισ του Διαδικτφου ςτο νθπιαγωγείο  

 

Δθμιουργόσ: Λϊ Ραπαδθμθτρίου 

 

υνοπτικι Παρουςίαςθ εναρίου  

Τίτλοσ Διδακτικοφ Σεναρίου: Ραιδαγωγικζσ χριςεισ του Διαδικτφου ςτο 
νθπιαγωγείο  

 

Εμπλεκόμενεσ Γνωςτικζσ Περιοχζσ  

Το ςενάριο αυτό περιλαμβάνει δραςτθριότθτεσ που καλφπτουν γνωςτικά 
αντικείμενα που προβλζπει το ΔΕΡΡΣ για το νθπιαγωγείο και ειδικότερα γλϊςςα, 
μελζτθ περιβάλλοντοσ, δθμιουργία και ζκφραςθ και πλθροφορικι. Ριο 
ςυγκεκριμζνα, μζςα από τισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ με κζμα «Εποχζσ του χρόνου» 
επιδιϊκεται τα παιδιά να προςεγγίςουν ςτόχουσ προφορικισ επικοινωνίασ, ομιλίασ 
και ακρόαςθσ, να εκφράηουν τισ ιδζεσ, τισ εμπειρίεσ και τα ςυναιςκιματά τουσ για 
ζνα κζμα μζςα από τα ζργα τουσ και να διευρφνουν τθ γνϊςθ τουσ για τον καιρό, τα 
καιρικά φαινόμενα και τθν επίδραςι τουσ ςτο περιβάλλον.  

Το ςενάριο εμπλζκει εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ ςε μια μακθςιακι διαδικαςία που 
εμπεριζχει προβλθματιςμό για τθν παιδαγωγικι αξιοποίθςθ των ΤΡΕ, τισ μορφζσ 
αξιολόγθςθσ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ και τθν ανάλογθ μεκοδολογία 
διδαςκαλίασ.  

Το ςενάριο είναι ςυμβατό με το ΔΕΡΡΣ για το Νθπιαγωγείο (2003), κακϊσ 
προβλζπει απλζσ και βαςικζσ χριςεισ των ΤΡΕ ωσ εποπτικό μζςο διδαςκαλίασ, ωσ 
γνωςτικό και διερευνθτικό εργαλείο κακϊσ και ωσ εργαλείο ανακάλυψθσ, 
δθμιουργίασ και ζκφραςθσ ςτο πλαίςιο των κακθμερινϊν δραςτθριοτιτων των 
μακθτϊν.  

Οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ και απαιτοφμενθ υλικοτεχνικι υποδομι  

Θ απαιτοφμενθ υλικοτεχνικι υποδομι είναι υπολογιςτζσ με ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο. 
Οι υπολογιςτζσ κα πρζπει επίςθσ να διακζτουν μικρόφωνο. Τα νιπια εργάηονται ςε 
ομάδεσ των δφο ατόμων ανά υπολογιςτι.  

 

Διδακτικοί ςτόχοι  

Ο βαςικόσ ςκοπόσ του ςεναρίου είναι οι μακθτζσ να γνωρίςουν τισ παιδαγωγικζσ 
χριςεισ που μπορεί να ζχει το διαδίκτυο ςτθν προςχολικι εκπαίδευςθ.  

Ειδικότερα όςον αφορά τισ επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ οι διδακτικοί ςτόχοι που 
ορίηονται από το παρόν ςενάριο ποικίλλουν. Μζςω των δραςτθριοτιτων που 
περιλαμβάνει το ςενάριο παρζχονται ςτα νιπια οι ευκαιρίεσ για να αναπτφξουν 
δεξιότθτεσ που ςχετίηονται με τον εντοπιςμό γραμμάτων ςτο πλθκτρολόγιο, τθν 
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τοποκζτθςθ του ποντικιοφ ςε ςυγκεκριμζνθ κζςθ ςτθν οκόνθ (πλθροφορικι), τθν 
περιγραφι αντικειμζνων, τθ ςυμμετοχι ςε ςυηθτιςεισ, τθ βελτίωςθ και τον 
εμπλουτιςμό του προφορικοφ τουσ λόγου (προφορικι επικοινωνία - γλϊςςα), τθ 
κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ γραφισ ωσ μζςου επικοινωνίασ (γραφι και γραπτι 
ζκφραςθ - γλϊςςα), τθν αναγνϊριςθ των μεταβολϊν του καιροφ (μελζτθ 
περιβάλλοντοσ).  

Εκτιμϊμενθ διάρκεια  

Θ εκτιμϊμενθ διάρκεια του ςεναρίου είναι τρία δίωρα. Οι δραςτθριότθτεσ που 
περιζχει όςον αφορά τθν εφαρμογι τουσ μζςα ςτθν τάξθ του νθπιαγωγείου ζχουν 
διάρκεια περίπου είκοςι λεπτά. Θ διάρκειά τουσ ωςτόςο μπορεί να μειωκεί ι να 
αυξθκεί ανάλογα με το ενδιαφζρον που κα δείξουν τα νιπια κατά τθ ςυμμετοχι 
τουσ.  

Διδακτικζσ προςεγγίςεισ  

Θ διδακτικι προςζγγιςθ που ακολουκείται ςτο ςενάριο είναι ςφμφωνθ με το ΔΕΡΡΣ 
για το νθπιαγωγείο (2003) το οποίο προτείνει ωσ διδακτικι προςζγγιςθ τισ 
«κεματικζσ προςεγγίςεισ». Ρρόκειται για «διερευνιςεισ κεμάτων που επιλζγει να 
προτείνει θ εκπαιδευτικόσ, θ οποία ζχει ςχεδιάςει τθν πορεία τουσ και ζχει 
προςδιορίςει τθ χρονικι τουσ διάρκεια και τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ που κα 
επιδιϊξει να κατακτιςουν τα παιδιά. Τα προγράμματα οργανϊνονται γφρω από 
«κζματα» που ενδιαφζρουν και είναι παιδαγωγικά κατάλλθλα για τα παιδιά».  

Ο υπολογιςτισ χρθςιμοποιείται ςτθν περίπτωςθ αυτι ςαν ζνα εργαλείο αναηιτθςθσ 
πλθροφοριϊν και επικοινωνίασ.  

Περιγραφι του ςεναρίου  

Το ςενάριο αποτελείται από μια ςειρά δραςτθριοτιτων που καλφπτουν τα γνωςτικά 
αντικείμενα τθσ γλϊςςασ, τθσ πλθροφορικισ και τθσ μελζτθσ περιβάλλοντοσ. Το 
κζμα του ςεναρίου είναι θ άνοιξθ.  

Στθ πρϊτθ φάςθ του ςεναρίου οι εκπαιδευτικοί μποροφν να αναηθτιςουν υλικό, 
προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ και εικόνεσ μζςω μθχανϊν αναηιτθςθσ (π.χ. 
www.google.gr) προκειμζνου να εμπλουτίςουν και να οργανϊςουν τθ διδαςκαλία 
τουσ.  

Στθ δεφτερθ δραςτθριότθτα του ςεναρίου οι εκπαιδευτικοί ζρχονται ςε επαφι με 
ζτοιμεσ δραςτθριότθτεσ εφαρμογζσ που παρζχουν ιςτότοποι, τισ οποίεσ μποροφν να 
εφαρμόςουν με τθν τάξθ τουσ. Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ είναι ςχεδιαςμζνεσ για 
παιδιά προςχολικισ θλικίασ και καλφπτουν ζνα ευρφ φάςμα γνωςτικϊν 
αντικειμζνων και δεξιοτιτων. Ραραδείγματα τζτοιων εφαρμογϊν βρίςκονται ςτισ 
ακόλουκεσ ιςτοςελίδεσ:  

http://www.uptoten.com/ 

http://www.uptoten.com/
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http://akidsheart.com/holidays/spring/spring.htm 
http://www.primarygames.com/seasons/spring/games.htm 
http://www.primarygames.com/puzzles/simon/spring/springsimon.htm  

Θ τρίτθ δραςτθριότθτα του ςεναρίου κα ειςάγει εκπαιδευτικοφσ κα μακθτζσ ςτθ 
ςφγχρονθ επικοινωνία μζςω διαδικτφου και ειδικότερα με το να γνωρίςουν τθ 
χριςθ εφαρμογϊν, όπωσ το Skype ι το Windows Messenger. Θ χριςθ τζτοιων 
εφαρμογϊν μπορεί να υποςτθρίξει δραςτθριότθτεσ για τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων 
προφορικισ επικοινωνίασ.  

Αντίςτοιχα ςτθ τζταρτθ δραςτθριότθτα οι εκπαιδευτικοί εξετάηουν τθ χριςθ του 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου μζςα από μια νζα οπτικι γωνία, αυτι τθσ υποςτιριξθσ 
τθσ ανάπτυξθσ από τα παιδιά δεξιοτιτων τθσ γραπτισ επικοινωνίασ. Δθλαδι, μζςα 
από αυτζσ τισ εφαρμογζσ, οι εκπαιδευτικοί ζχουν τθ δυνατότθτα να αναπτφξουν και 
να οργανϊςουν μια ςειρά από δραςτθριότθτεσ που εννοοφν τθν ανάπτυξθ 
δεξιοτιτων προφορικισ και γραπτισ επικοινωνίασ από τουσ μακθτζσ.  

 

Δραςτθριότθτεσ για το ενάριο «Παιδαγωγικζσ χριςεισ του Διαδικτφου ςτο 
νθπιαγωγείο» 

1
θ 

Δραςτθριότθτα: Μθχανζσ αναηιτθςθσ (για υλικό, προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ, 
εικόνεσ)  

Ρρόκειται για μια δραςτθριότθτα όπου τα παιδιά αναηθτοφν εικόνεσ ςχετικζσ με τθ 
κεματικι του ςεναρίου, επιλζγουν μια από αυτζσ και επιχειρθματολογοφν για τθν 
επιλογι τθσ εικόνασ. Ρεριγράφουν τισ εικόνεσ που επζλεξαν.  

1 Θ νθπιαγωγόσ ανοίγει ζνα πρόγραμμα περιιγθςθσ του διαδικτφου και 
επιςκζπτεται τθν ιςτοςελίδα www.google.gr . Ενδεχομζνωσ τα ίδια τα παιδιά 
μποροφν να κάνουν αυτι τθ διαδικαςία, ανάλογα με το βακμό εξοικείωςισ τουσ με 
τθ χριςθ του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, αντιγράφοντασ τθ διεφκυνςθ από μια 
καρτζλα ι επιλζγοντάσ τθν εφόςον αυτι είναι αποκθκευμζνθ ςτα «Αγαπθμζνα»  

2 Στθ ςυνζχεια γίνεται αναηιτθςθ εικόνων για όλεσ τισ εποχζσ του χρόνου με 
τθν ειςαγωγι ςχετικϊν λζξεων-κλειδιϊν ςτο πεδίο αναηιτθςθσ τθσ μθχανισ.  

3 Οι εικόνεσ αποκθκεφονται τοπικά ςτον Υπολογιςτι (εναλλακτικι: οι εικόνεσ 
εκτυπϊνονται και αναρτϊνται ςτθν τάξθ)  

4 Οι εικόνεσ επιδεικνφονται ςτα παιδιά και τουσ ηθτείται να επιλζξουν μια που 
να αντιπροςωπεφει τθν άνοιξθ. Τουσ ηθτάμε να επιχειρθματολογιςουν. Γιατί τθν 
επζλεξαν; Τι βλζπουν ςε αυτι;  
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2
θ 

Δραςτθριότθτα: Online δραςτθριότθτεσ  

 
1. Επιςκεφτείτε τθν ιςτοςελίδα http://www.uptoten.com/kids/boowakwala-events-
spring-gardening.html   

2. Διαλζξτε το ςπόρο που κζλετε να φυτζψετε  

3. Ρατιςτε πάνω ςτο κοάλα για να το καλφψει με χϊμα  

4. Ρατιςτε πάνω ςτο ςφννεφο για να ρίξει βροχι  
 
Εναλλακτικά ι και ςυμπλθρωτικά μποροφν να γίνουν οι δραςτθριότθτεσ που 
υπάρχουν ςτισ παρακάτω διευκφνςεισ  

http://www.primarygames.com/seasons/spring/games/bloomingardens/index.htm   

Ρρόκειται για ζνα παιχνίδι όπου τα παιδιά καλοφνται να μεταφυτζψουν λουλοφδια 
προκειμζνου να φτιάξουν ομάδεσ ίδιων λουλουδιϊν.  

 
 

 

 

http://www.uptoten.com/kids/boowakwala-events%1fspring-gardening.html
http://www.uptoten.com/kids/boowakwala-events%1fspring-gardening.html
http://www.primarygames.com/seasons/spring/games/bloomingardens/index.htm
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http://www.primarygames.com/season_match/spring_match/start.htm  

Ρρόκειται για ζνα παιχνίδι μνιμθσ. Τα παιδιά γυρίηουν τισ κάρτεσ και προςπακοφν 
να βρουν ίδια ηευγάρια εικόνων που ςχετίηονται με τθν άνοιξθ.  

3
θ 

Δραςτθριότθτα: Σφγχρονθ επικοινωνία (Skype – Messenger)  

Τα παιδιά ζρχονται ςε επαφι με ζνα νζο εργαλείο επικοινωνίασ, τα ςυςτιματα 
ςφγχρονθσ επικοινωνίασ μζςω του διαδικτφου. Με αφορμι ςχετικι ςυηιτθςθ με τα 
παιδιά και εφόςον προκφψει θ ανάγκθ για επικοινωνία με κάποιο άτομο που 
βρίςκεται εκτόσ του χϊρου του νθπιαγωγείου προτείνουμε ςτα παιδιά να 
χρθςιμοποιιςουν ζνα νζο μζςο για τθν επικοινωνία. Για παράδειγμα, μποροφμε να 
πραγματοποιιςουμε ςφνδεςθ και επικοινωνία με ζνα άλλο νθπιαγωγείο.  

4
θ 

Δραςτθριότθτα: Αςφγχρονθ Επικοινωνία (E-mail) 

Τα παιδιά ζρχονται ςε επαφι με ζνα ακόμθ εργαλείο επικοινωνίασ. Στα πλαίςια 
δραςτθριοτιτων για τθν παραδοςιακι αλλθλογραφία μποροφμε να ειςάγουμε και 
τθν θλεκτρονικι αλλθλογραφία ωσ ζναν εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίασ.  

 

Βιβλιογραφία  

Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογραμμάτων Σπουδϊν για το Νθπιαγωγείο (2003)  

Κόμθσ, Β. 2004, Ειςαγωγι ςτισ εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ των Τεχνολογιϊν τθσ 
Ρλθροφορίασ και των Επικοινωνιϊν, Εκδόςεισ Νζων Τεχνολογιϊν, Ακινα.  

Κόμθσ, Β. 2005, Ειςαγωγι ςτθ Διδακτικι τθσ Ρλθροφορικισ, Εκδόςεισ Κλειδάρικμοσ, 
Ακινα.  

άπτθσ, Α., & άπτθ, Α. (1997). Ρλθροφορικι και Εκπαίδευςθ Συνολικι προςζγγιςθ, 
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άπτθσ, Α., & άπτθ, Α. (2002). Μάκθςθ και διδαςκαλία ςτθν εποχι τθσ 
πλθροφορίασ, ολικι προςζγγιςθ», τ.: Αϋ, εκδ.: Αρ. άπτθσ, Ακινα.  

Σολομωνίδου, Χ., & Καβαλάρθ, Ε. (2001). Αποτελεςματικι ειςαγωγι του υπολογιςτι 
ςτθν προςχολικι εκπαίδευςθ: μια πιλοτικι μελζτθ περίπτωςθσ. Ρρακτικά του 
πανελλινιου ςυνεδρίου με διεκνι ςυμμετοχι Νζεσ τεχνολογίεσ  
ςτθν εκπαίδευςθ και εκπαίδευςθ από απόςταςθ, (επιμ.: Μακράκθσ, Β.), ζκυμνο, 
689-704.  

ΥΡΕΡΚ, Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο (2006), Οδθγόσ Νθπιαγωγοφ: Εκπαιδευτικοί 
ςχεδιαςμοί-Δθμιουργικά περιβάλλοντα μάκθςθσ, Ακινα.  
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3. Δθμιουργία ψθφιακοφ παραμυκιοφ   

 

Δθμιουργόσ: Αγγελικι Τηαβάρα 

 

υνοπτικι Παρουςίαςθ εναρίου  

1. Σίτλοσ 

«Ψθφιακό Ραραμφκι» 

 

2. Εμπλεκόμενεσ γνωςτικζσ περιοχζσ 

Α. Ραιδί και Ζκφραςθ/Δθμιουργία: Εικαςτικά 
Β. Ραιδί και Γλϊςςα: Γραφι και Γραπτι Ζκφραςθ 
Γ. Ραιδί και Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ: Ανκρωπογενζσ περιβάλλον και αλλθλεπίδραςθ 
Δ. Ραιδί και Ρλθροφορικι 

 

3. Γνϊςεισ και πρότερεσ αντιλιψεισ των παιδιϊν 

Τα παιδιά κα πρζπει να είναι εξοικειωμζνα με τθ δομι ενόσ παραμυκιοφ (αρχι, 
μζςθ, τζλοσ) ϊςτε να μποροφν να φτιάχνουν μία δικι τουσ ιςτορία ςυνδζοντασ 
διάφορα τμιματά τθσ. Κα πρζπει να ζχουν ςυνειδθτοποιιςει τον ρόλο του 
υπολογιςτι ωσ εργαλείου ανακάλυψθσ, δθμιουργίασ και ζκφραςθσ ςτο πλαίςιο των 
κακθμερινϊν τουσ δραςτθριοτιτων και ςυγκεκριμζνα χρειάηεται να γνωρίηουν τα 
βαςικά εργαλεία ενόσ προγράμματοσ ηωγραφικισ, ενόσ προγράμματοσ 
παρουςίαςθσ και να μποροφν να θχογραφοφν δικζσ τουσ αφθγιςεισ.  

 

4. κοπόσ και ςτόχοι 

Σκοπόσ 

Σκοπόσ του ςεναρίου είναι να αναπτφξουν τα παιδιά του νθπιαγωγείου ζνα 
ψθφιακό παραμφκι, να αναγνωρίςουν τθν πρόςκετθ αξία τθσ χριςθσ του 
υπολογιςτι και να μάκουν να ςυνεργάηονται για τθν επίτευξθ ςυγκεκριμζνου 
ςκοποφ. 

Στόχοι 

(Από Εικαςτικά)  

Να «πειραματίηονται» με διάφορα υλικά και χρϊματα, να μακαίνουν ι να επινοοφν 
διάφορεσ τεχνικζσ και να τισ εφαρμόηουν για να ςχεδιάηουν και να ηωγραφίηουν  
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Να ςχεδιάηουν διάφορα είδθ γραμμϊν και περιγραμμάτων και να ςυνκζτουν 
διάφορα ςχιματα και μορφζσ  

(Από Γλϊςςα) 

Να ενκαρρφνονται να γράφουν όπωσ μποροφν  

Να κατανοιςουν τθ ςθμαςία τθσ γραφισ ωσ μζςου επικοινωνίασ, ανάπτυξθσ ιδεϊν  

Να αντιγράφουν λζξεισ που εξυπθρετοφν λειτουργικζσ ανάγκεσ  

(Από Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ) 

Να αναπτφξουν ικανότθτεσ ςυνεργαςίασ  

Να κατανοοφν τθν αξία τθσ ομαδικισ εργαςίασ και τθσ από κοινοφ ανακάλυψθσ  

(Από Ρλθροφορικι) 

Να επιλζγουν με το ποντίκι (π.χ. ζτοιμο ςχιμα, ςχζδιο ι εικόνα, εργαλείο 
ςχεδίαςθσ, χρϊμα από τθν παλζτα κ.λπ.)  
Να «παίηουν» με τα εργαλεία ελεφκερθσ ςχεδίαςθσ (μολφβι, πινζλο, ςπρζι κ.λ.π. ) 
και τα ζτοιμα γεωμετρικά ςχιματα για να κάνουν τισ δικζσ τουσ ςυνκζςεισ  
Να ςυνεργάηονται ςε ομάδεσ για τθν παραγωγι κάποιου ζργου και να ςζβονται τισ 
απόψεισ και τθν εργαςία των άλλων  
Να εντοπίηουν γράμματα ςτο πλθκτρολόγιο  

 

5. Κατθγορία λογιςμικοφ – ςυνδυαςμόσ κατθγοριϊν λογιςμικοφ 

Για τθν επίτευξθ του παραπάνω ςκοποφ κα χρθςιμοποιθκοφν δφο κατθγορίεσ 
λογιςμικϊν: 

1. Λογιςμικό ανάπτυξθσ δθμιουργικότθτασ και ηωγραφικισ (π.χ. MSPaint ι Tux 
Paint): το λογιςμικό κα χρθςιμοποιθκεί για να φτιάξουν τα παιδιά τισ εικόνεσ – 
ηωγραφιζσ που κα αποτελζςουν τισ ςελίδεσ τισ παραμυκοςαλάτασ.  

2. Λογιςμικό γενικισ χριςθσ-παρουςίαςθσ (π.χ. Power Point): κα χρθςιμοποιθκεί 
για να ειςαχκοφν όλεσ οι ηωγραφιζσ και οι θχογραφθμζνεσ αφθγιςεισ των παιδιϊν 
ςε μία ςυνολικι παρουςίαςθ.  

 

6. Διάρκεια 

Το παρόν ςενάριο κα μποροφςε να αποτελζςει ζνα ςχζδιο εργαςίασ (project) θ 
διάρκεια του οποίου κα ξεπερνοφςε το ζνα θμεριςιο πρόγραμμα.  

 

7. Οργάνωςθ τάξθσ & απαιτοφμενθ υλικοτεχνικι υποδομι 

Ο προβλθματιςμόσ και θ ςυηιτθςθ για τθ δθμιουργία του παραμυκιοφ κα γίνει ςτθν 
ολομζλεια ενϊ ςτθ ςυνζχεια τα παιδιά κα δουλζψουν εκ περιτροπισ το κακζνα 
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ξεχωριςτά ςτθ 'γωνιά' του υπολογιςτι για να ηωγραφίςουν τθν αντίςτοιχθ ςελίδα 
του παραμυκιοφ. Θ ςυνολικι παρουςίαςθ κα γίνει μζςα από τθ ςυνεργαςία των 
παιδιϊν ςτο πρόγραμμα παρουςίαςθσ. Ο ρόλοσ τθσ/του νθπιαγωγοφ είναι 
βοθκθτικόσ, διευκολυντικόσ ι ςυνεργατικόσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ των παιδιϊν. 

 

8. Περιγραφι και αιτιολόγθςθ του ςεναρίου 

Θ νθπιαγωγόσ και τα παιδιά αποφαςίηουν να φτιάξουν τθ δικι τουσ ψθφιακι 
παραμυκοςαλάτα.  

Αφοφ ειπωκεί θ ιςτορία από όλα τα παιδιά, φτιάχνει το κακζνα τθ ηωγραφιά που 
αντιςτοιχεί ςε κάκε ςκθνι του παραμυκιοφ ςε ζνα πρόγραμμα ηωγραφικισ 
(TuxPaint ι το πρόγραμμα Ηωγραφικισ των Windows). Στθ ςυνζχεια, όλεσ οι 
ηωγραφιζσ ειςάγονται ςε ζνα πρόγραμμα παρουςίαςθσ (π.χ. το PowerPoint) ενϊ 
παράλλθλα ειςάγεται θ θχογραφθμζνθ αφιγθςθ κάκε παιδιοφ ςτθν αντίςτοιχθ 
διαφάνεια. Τζλοσ, δίνεται ςτθν ιςτορία ζνα όνομα, γράφονται οι ςυγγραφείσ ςτθν 
αρχικι διαφάνεια και θ παρουςίαςθ ξεκινά.  

Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ςεναρίου ζγινε για τρείσ βαςικοφσ λόγουσ. Ο πρϊτοσ 
ζχει να κάνει με το ότι τα παιδιά αρζςκονται ςτο να φτιάχνουν δικζσ τουσ ιςτορίεσ, 
ο δεφτεροσ με το ότι με τθ χριςθ των ΤΡΕ ζρχονται ςε επαφι με ζνα τρόπο 
ςυγγραφισ παραμυκιϊν πζρα από τον ςυμβατικό και τρίτον για να αναδειχκεί θ 
ςθμαςία τθσ ςυνεργατικότθτασ και τθσ από κοινοφ δθμιουργίασ.  

 

9. Πρόςκετεσ πλθροφορίεσ 

Μια επζκταςθ του ςεναρίου κα μποροφςε να είναι θ εξ αποςτάςεωσ ςυνεργαςία 
δφο νθπιαγωγείων μζςω διαδικτφου για τθν ςυγγραφι ενόσ ψθφιακοφ 
παραμυκιοφ. 
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4. Προφορικι και γραπτι επικοινωνία   

 

Δθμιουργόσ: Αγγελικι Τηαβάρα 

 

υνοπτικι Παρουςίαςθ εναρίου  

1. Σίτλοσ 

«Μακαίνω να επικοινωνϊ» 

2. Εμπλεκόμενεσ γνωςτικζσ περιοχζσ 

Α. Ραιδί και Γλϊςςα: Ρροφορικι Επικοινωνία, Γραφι και Γραπτι Ζκφραςθ 
Β. Ραιδί και Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ: Ανκρωπογενζσ περιβάλλον και αλλθλεπίδραςθ 
Γ. Ραιδί και Ρλθροφορικι 

 

3. Γνϊςεισ και πρότερεσ αντιλιψεισ των παιδιϊν 

Τα παιδιά κα πρζπει να είναι εξοικειωμζνα με τθν ζννοια τθσ επικοινωνίασ, με τουσ 
τρόπουσ που μποροφν να επικοινωνιςουν κακϊσ και με τα πικανά μζςα μεταφοράσ 
ενθμερωτικϊν μθνυμάτων. Κα πρζπει να ζχουν ςυνειδθτοποιιςει τον ρόλο του 
υπολογιςτι ωσ εργαλείου ανακάλυψθσ, δθμιουργίασ και ζκφραςθσ ςτο πλαίςιο των 
κακθμερινϊν τουσ δραςτθριοτιτων και ςυγκεκριμζνα χρειάηεται να γνωρίηουν τα 
βαςικά εργαλεία ενόσ προγράμματοσ εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ, ενόσ 
κειμενογράφου και να μποροφν να αναηθτοφν εικόνεσ ςε μθχανζσ αναηιτθςθσ. 

 

4. κοπόσ και ςτόχοι 

Σκοπόσ 

Σκοπόσ του ςεναρίου είναι να δθμιουργιςουν τα παιδιά του νθπιαγωγείου ‘φζι 
βολάν’ για τθν ενθμζρωςθ των γονζων ςχετικά με τθν επερχόμενθ κεατρικι τουσ 
παράςταςθ, να αναγνωρίςουν τθν πρόςκετθ αξία τθσ χριςθσ του υπολογιςτι και να 
μάκουν να ςυνεργάηονται για τθν επίτευξθ ςυγκεκριμζνου ςκοποφ. 

 

Στόχοι 

(Από Γλϊςςα) 

Ρροφορικι Επικοινωνία:  
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Να ςυμμετζχουν ςε ςυηθτιςεισ και να χρθςιμοποιοφν ςτοιχειϊδθ 
επιχειρθματολογία 

Να βελτιϊνουν και να εμπλουτίηουν τον προφορικό τουσ λόγο  

Γραφι και Γραπτι Ζκφραςθ:  

Να κατανοιςουν τθ ςθμαςία τθσ γραφισ ωσ μζςου επικοινωνίασ, ανάπτυξθσ ιδεϊν, 
μεταφοράσ πλθροφοριϊν και ωσ πθγισ ευχαρίςτθςθσ και απόλαυςθσ 

Να αντιγράφουν λζξεισ που εξυπθρετοφν λειτουργικζσ ανάγκεσ  

Να ενκαρρφνονται να γράφουν όπωσ μποροφν 

(Από Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ) 

Να αναπτφξουν ικανότθτεσ ςυνεργαςίασ  

Να κατανοοφν τθν αξία τθσ ομαδικισ εργαςίασ και τθσ από κοινοφ ανακάλυψθσ  

(Από Ρλθροφορικι) 

Να ταυτίηουν τον υπολογιςτι με μια μθχανι που βοθκάει τον άνκρωπο ςτθν 
εργαςία του και που μπορεί να τον χρθςιμοποιιςει για παιχνίδι και διαςκζδαςθ  
Να «γράφουν» χρθςιμοποιϊντασ κεφαλαία και πεηά γράμματα  
Να χρθςιμοποιοφν τα ειδικά πλικτρα του κενοφ, τθσ διαγραφισ και του 
enter/return  
Να επιλζγουν με το ποντίκι (π.χ. ζτοιμο ςχιμα, ςχζδιο ι εικόνα, εργαλείο 
ςχεδίαςθσ, χρϊμα από τθν παλζτα κ.λπ.)   
Να εντοπίηουν γράμματα ςτο πλθκτρολόγιο  

 

5. Κατθγορία λογιςμικοφ – ςυνδυαςμόσ κατθγοριϊν λογιςμικοφ 

Για τθν επίτευξθ του παραπάνω ςκοποφ κα χρθςιμοποιθκοφν τρείσ κατθγορίεσ 
λογιςμικϊν: 

1. Λογιςμικό εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ (Kidspiration): κα χρθςιμοποιθκεί για 
να ανιχνευτοφν οι αρχικζσ αναπαραςτάςεισ των παιδιϊν αναφορικά με τουσ 
πικανοφσ τρόπουσ επικοινωνίασ για τθν επίτευξθ του βαςικοφ τουσ ςκοποφ, τθν 
ενθμζρωςθ των γονζων για τθ κεατρικι τουσ παράςταςθ.  

2. Λογιςμικό γενικισ χριςθσ-κειμενογράφοσ (π.χ. WordPad): κα χρθςιμοποιθκεί για 
τθ δθμιουργία των ‘φζι βολάν’. 

3. Μθχανζσ αναηιτθςθσ (π.χ. google): κα χρθςιμοποιθκεί για τθν ανεφρεςθ εικόνων 
ςτο Διαδίκτυο. 

 

6. Διάρκεια 
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Το παρόν ςενάριο κα μποροφςε να αποτελζςει ζνα ςχζδιο εργαςίασ (project), θ 
διάρκεια του οποίου κα ξεπερνοφςε το ζνα θμεριςιο πρόγραμμα.  

 

7. Οργάνωςθ τάξθσ & απαιτοφμενθ υλικοτεχνικι υποδομι 

Ο προβλθματιςμόσ και θ ςυηιτθςθ για τον τρόπο ενθμζρωςθσ των γονζων ςχετικά 
με τθν επερχόμενθ κεατρικι παράςταςθ κα γίνει ςτθν ολομζλεια όπου και μζςα 
από τθ χριςθ ενόσ προγράμματοσ εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ κα αποτυπωκοφν 
οι αρχικζσ παραςτάςεισ των παιδιϊν ςχετικά με τουσ πικανοφσ τρόπουσ μεταφοράσ 
μθνυμάτων. Στθ ςυνζχεια τα παιδιά κα δουλζψουν εκ περιτροπισ το κακζνα 
ξεχωριςτά ςτθ 'γωνιά' του υπολογιςτι για να φτιάξουν τα ζντυπά τουσ 
χρθςιμοποιϊντασ εικόνεσ που κα ζχουν βρει με τισ μθχανζσ αναηιτθςθσ. Ο ρόλοσ 
τθσ νθπιαγωγοφ είναι βοθκθτικόσ, διευκολυντικόσ ι ςυνεργατικόσ ανάλογα με τισ 
ανάγκεσ των παιδιϊν. 

 

8. Περιγραφι και αιτιολόγθςθ του ςεναρίου 

Θ νθπιαγωγόσ και τα παιδιά κζλουν να ανεβάςουν ζνα κεατρικό ζργο και 
προςπακοφν να ςκεφτοφν τρόπουσ για να το ανακοινϊςουν. Χρθςιμοποιϊντασ ζνα 
πρόγραμμα εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ, αποτυπϊνονται οι αρχικζσ παραςτάςεισ 
των παιδιϊν ςχετικά με τα μζςα που κα μποροφςαν να χρθςιμοποιιςουν για τθν 
επίτευξθ του ςκοποφ τουσ. Εν τζλει, αποφαςίηουν να φτιάξουν ‘φζι βολάν’ ενϊ 
παράλλθλα, μζςα από ςυηιτθςθ, αναδεικνφεται θ χρθςιμότθτα του υπολογιςτι και 
εντοπίηονται οι πλθροφορίεσ που κα πρζπει να αναγράφονται ςε κάκε ζντυπο. 
Κάκε παιδί καλείται να φτιάξει ζνα φυλλάδιο, όπωσ το ζχει φανταςτεί ςε ζνα 
πρόγραμμα κειμενογράφου. Για τθν ανεφρεςθ ςχετικϊν εικόνων χρθςιμοποιοφνται 
μθχανζσ αναηιτθςθσ.  

Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ςεναρίου ζγινε για τρείσ βαςικοφσ λόγουσ. Ο πρϊτοσ 
ζχει να κάνει με το ότι τα παιδιά ζχουν τθν ανάγκθ να επικοινωνοφν τα μθνφματά 
τουσ ςτουσ ενιλικεσ, ο δεφτεροσ με το ότι με τθ χριςθ των ΤΡΕ ζρχονται ςε επαφι 
με ευζλικτουσ τρόπουσ επικοινωνίασ πζρα από τουσ ςυμβατικοφσ και ο τρίτοσ για να 
αναδειχκεί θ ςθμαςία τθσ ςυνεργατικότθτασ και τθσ από κοινοφ δθμιουργίασ.  

 

9. Πρόςκετεσ πλθροφορίεσ 

Μια επζκταςθ του ςεναρίου κα μποροφςε να είναι θ δθμιουργία μίασ ψθφιακισ 
αφίςασ. 
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5. Διαχείριςθ Απορριμμάτων – Ανακφκλωςθ - Επαναχρθςιμοποίθςθ 
ανακυκλϊςιμων υλικϊν 

 

Δθμιουργόσ: Αναςταςία Μιςιρλι  

Α. Σο διδακτικό αντικείμενο του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου 

Σίτλοσ ςεναρίου 

«Διαχείριςθ Απορριμμάτων – Ανακφκλωςθ – Επαναχρθςιμοποίθςθ ανακυκλϊςιμων 
υλικϊν». 

 

Θεματικζσ περιοχζσ του ςεναρίου/γνωςτικά αντικείμενα 

 

Μελζτθ περιβάλλοντοσ - φυςικό και ανκρωπογενζσ περιβάλλον, Τεχνολογίεσ τθσ 
Ρλθροφορίασ και των Επικοινωνιϊν.  

 

Εμπλεκόμενα γνωςτικά αντικείμενα 

Οι δραςτθριότθτεσ του ςεναρίου μποροφν να ενταχκοφν ςτθ διακεματικι προςζγγιςθ 
όπωσ αναφζρεται ςτο ΔΕΡΡΣ για το νθπιαγωγείο (2003) και ςυγκεκριμζνα ςτα 
γνωςτικά αντικείμενα «Μελζτθ περιβάλλοντοσ, φυςικό και ανκρωπογενζσ 
περιβάλλον», «Τεχνολογίεσ τθσ Ρλθροφορίασ και των Επικοινωνιϊν» και με επζκταςι 
τουσ, ςτα γνωςτικά αντικείμενα «Ραιδί και Γλϊςςα» (προφορικι επικοινωνία, γραφι, 
ανάγνωςθ), «Ραιδί και Μακθματικά», και «Ραιδί και Δθμιουργία κ Ζκφραςθ – 
εικαςτικά». 

 

Περιεχόμενο ςεναρίου 

Διαχείριςθ απορριμμάτων μζςα από τθν ανάπτυξθ τθσ ζννοιασ τθσ ανακφκλωςθσ και 
τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ ανακυκλϊςιμων υλικϊν με κατάλλθλθ χριςθ ψθφιακϊν 
ςυςκευϊν και εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ.  

 

Προαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ παιδιϊν 

Να ζχουν εξοικειωκεί με τθν ζννοια τθσ αποικοδόμθςθσ. Να ζχουν βαςικζσ γνϊςεισ 
χριςθσ υπολογιςτι (ενεργοποίθςθ/απενεργοποίθςθ υπολογιςτι, εκκίνθςθ 
λογιςμικϊν, χριςθ πλθκτρολογίου/ποντικιοφ), βαςικόσ χειριςμόσ ψθφιακισ 
φωτογραφικισ μθχανισ και βιντεοκάμερασ.  

 

Πρότερεσ γνϊςεισ παιδιϊν 

Αποκομιδι – διαχείριςθ: 

 Αναγνωρίηουν ότι τα απορρίμματα καταλιγουν ςτουσ κάδουσ 
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Ανακφκλωςθ: 

 Αναγνωρίηουν ότι τα απορρίμματα καταλιγουν ςε διαφορετικοφσ κάδουσ 

(μόνο αν ζχουν πρότερθ εμπειρία) 

 

Β. Οι αναπαραςτάςεισ των μακθτϊν και οι πικανζσ δυςκολίεσ τθσ ςκζψθσ τουσ 

Από τθ βιβλιογραφία γνωρίηουμε ότι τα παιδιά:  

 Δυςκολεφονται να προςδιορίςουν τθν τελικι κατάλθξθ των απορριμμάτων 
(χωματερι, εργοςτάςιο ανακφκλωςθσ). 

 Δυςκολεφονται να ερμθνεφςουν τθ διαδικαςία που ακολουκείται ςτουσ 
διαφορετικοφσ χϊρουσ κατάλθξθσ των απορριμμάτων. 

 Δυςκολεφονται να ςυνδζςουν το διαχωριςμό των απορριμμάτων με τθν 
φπαρξθ διαφορετικϊν κάδων  

 Δυςκολεφονται να αντιλθφκοφν τθν πραγματικι ςθμαςία τθσ ανακφκλωςθσ 
ακόμα και αν αναγνωρίηουν το ςιμα ι τθ λζξθ. 

 

Γ. Οι ςτόχοι του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου  

χετικά με το γνωςτικό αντικείμενο «Παιδί και Περιβάλλον: Φυςικό/Ανκρωπογενζσ 
Περιβάλλον και Αλλθλεπίδραςθ» 

 Σφνδεςθ των διαφορετικϊν κατθγοριϊν ςκουπιδιϊν με τουσ διαφορετικοφσ 

κάδουσ 

 Σφνδεςθ διαφορετικϊν κάδων με διαφορετικι διαχείριςθ 

 Ανακφκλωςθ ωσ περιβαλλοντικά υπεφκυνθ ςυμπεριφορά 

 

χετικά με το γνωςτικό αντικείμενο «Παιδί και Πλθροφορικι» 

 - Ανάπτυξθ βαςικϊν δεξιοτιτων των ΤΡΕ 

 - Αξιοποίθςθ διαδικτφου με χριςθ φυλλομετρθτϊν και μθχανϊν αναηιτθςθσ 

(εικόνεσ και αναηιτθςθ πλθροφορίασ) 

 - Αξιοποίθςθ ςυςκευϊν όπωσ ψθφιακι φωτογραφικι μθχανι και ψθφιακι 

κάμερα 

 - Γνωριμία και εξοικείωςθ με λογιςμικά γενικισ χριςθσ και εννοιολογικισ 

χαρτογράφθςθσ 

Δ. Σο διδακτικό υλικό του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου 

Τα λογιςμικά που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο ςενάριο είναι α) γενικισ χριςθσ όπωσ 
λογιςμικό παρουςίαςθσ και κειμενογράφοσ και β) εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ 
όπωσ το Kidspiration ι το CmapTools. Επίςθσ κα χρθςιμοποιθκοφν λογιςμικά 
ζκφραςθσ και δθμιουργικότθτασ όπωσ το Tux Paint και το Revelation Natural Art. 

Στο "Υποςτθρικτικό διδακτικό υλικό" περιζχονται τα μζρθ τθσ δραςτθριότθτασ που 
ζχει προετοιμάςει θ νθπιαγωγόσ, οι προφορικζσ οδθγίεσ που δίνονται από τθ 
νθπιαγωγό και τα αρχεία των λογιςμικϊν/εφαρμογϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν. 
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Στθν υλικοτεχνικι υποδομι περιλαμβάνεται ζνα υπολογιςτικό ςφςτθμα (κεντρικι 
μονάδα, οκόνθ, πλθκτρολόγιο, ποντίκι, εκτυπωτισ) με ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο, μια 
ψθφιακι φωτογραφικι μθχανι και μια ψθφιακι κάμερα Θ δυνατότθτα χριςθσ 
προβολικοφ ι διαδραςτικοφ ςυςτιματοσ ευνοεί τθν κινθτοποίθςθ και οργάνωςθ των 
ομάδων. 

Ε. Οι δραςτθριότθτεσ υλοποίθςθσ του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου ςτθν τάξθ (με χριςθ 
κατάλλθλων διδακτικϊν ςτρατθγικϊν)  

 

 

α) Δραςτθριότθτεσ ψυχολογικισ και γνωςτικισ προετοιμαςίασ, αποτίμθςθ 
υπάρχουςασ γνϊςθσ και ανίχνευςθ γνωςτικϊν δυςκολιϊν και αναπαραςτάςεων 

Ρροετοιμαςία τθσ τάξθσ για το αντικείμενο του ςεναρίου μζςα από κατάλλθλεσ 
απλζσ δραςτθριότθτεσ. Ανίχνευςθ πρότερων γνϊςεων και αναπαραςτάςεων των 
παιδιϊν ςχετικά με τισ διαφορετικζσ κατθγορίεσ απορριμμάτων, τουσ 
διαφορετικοφσ κάδουσ κακϊσ και τθ διαδικαςία αποκομιδισ τουσ. Αποτφπωςθ των 
πρότερων γνϊςεων και των αναπαραςτάςεων ςτο λογιςμικό Kidspiration με τθ 
δθμιουργία εννοιολογικοφ χάρτθ.  

β) Δραςτθριότθτεσ διδαςκαλίασ του γνωςτικοφ αντικειμζνου 

 

1οσ ςτόχοσ: φνδεςθ των διαφορετικϊν κατθγοριϊν απορριμμάτων με τουσ 
διαφορετικοφσ κάδουσ 

 

Οργάνωςθ τάξθσ: 

Θ οργάνωςθ τθσ τάξθσ για τθν υλοποίθςθ των δραςτθριοτιτων μπορεί να είναι ςε 
ομάδεσ ανάλογα με τισ κατθγορίεσ απορριμμάτων: Ομάδα απορριμμάτων 
αποικοδόμθςθσ και ομάδα απορριμμάτων ανακφκλωςθσ. Ο διαχωριςμόσ 
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ςυνιςτάται να γίνει αφοφ ζχουν προθγθκεί οι ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ 
διαχωριςμοφ των απορριμμάτων ςε κατθγορίεσ.   

 

Στθριηόμενοι ςτισ πρότερεσ γνϊςεισ ςχετικά με τθν αποικοδόμθςθ, τα παιδιά 
προςπακοφν να διαχωρίςουν τα υλικά που υπάρχουν ςτο καλάκι τθσ τάξθσ τουσ με 
κριτιριο τθ δυνατότθτα αποικοδόμθςισ τουσ. 

 

Δραςτθριότθτα 1 

Ο διαχωριςμόσ καταγράφεται από τα παιδιά με τθ λιψθ φωτογραφιϊν των 
απορριμμάτων. Με αυτό τον τρόπο δίνεται θ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ τθσ 
ψθφιακισ φωτογραφικισ μθχανισ και λιψθσ μεγάλου όγκου δεδομζνων που 
μπορεί να προκφψει ειδικά για τθν περίπτωςθ των απορριμμάτων που 
αποικοδομοφνται (φυςικά υλικά, όπωσ υπολείμματα τροφισ), αφοφ δεν είναι 
δυνατι θ διατιρθςι τουσ για παρατεταμζνο χρονικό διάςτθμα. 

Διδακτικι ςτρατθγικι: Ομαδικι (με το ςφνολο τθσ τάξθσ) και ςυνεργατικι 
δραςτθριότθτα με διερευνθτικι προςζγγιςθ.  

Αξιοποίθςθ ΤΡΕ – Ανάπτυξθ ικανοτιτων: Τα παιδιά μζςα από κατάλλθλθ ςυηιτθςθ 
και προβλθματιςμό και ςφμφωνα με τισ προαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ τουσ ςχετικά με 
τθν αποικοδόμθςθ των φυςικϊν υλικϊν, αναπτφςςουν ικανότθτεσ διερεφνθςθσ και 
κριτικισ ςκζψθσ για το διαχωριςμό των απορριμμάτων. Θ ψθφιακι φωτογραφικι 
μθχανι χρθςιμοποιείται ωσ εργαλείο για τθν καταγραφι τθσ γνϊςθσ με τθν 
ενεργθτικι ςυμμετοχι και επικοινωνία μεταξφ των μακθτϊν. 

Ρικανόσ χϊροσ υλοποίθςθσ: γωνιά ςυηιτθςθσ, γωνιά ελεφκερων δραςτθριοτιτων. 

Δραςτθριότθτα 2 

Θ κάκε κατθγορία απορριμμάτων με τισ αντίςτοιχεσ φωτογραφίεσ αποκθκεφεται 
από τθν ψθφιακι μθχανι ςτον υπολογιςτι ςε αντίςτοιχο φάκελο που ζχει 
δθμιουργθκεί. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά και θ νθπιαγωγόσ κα ζχουν τθ 
δυνατότθτα πρόςβαςθσ για ανατροφοδότθςθ, ςφγκριςθ, και εμπλουτιςμό 
ψθφιακοφ υλικοφ χωρίσ τον περιοριςμό όγκου και χϊρου όπωσ ςτθν περίπτωςθ 
χριςθσ μόνο ςυμβατικϊν υλικϊν. Θ κάκε κατθγορία απορριμμάτων ομαδοποιείται 
ςε ζνα ενιαίο αρχείο επεξεργαςίασ κειμζνου ι παρουςίαςθσ ι ακόμα και 
εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ.  

Κάκε ςελίδα ςτθν επεξεργαςία κειμζνου ι κάκε διαφάνεια του λογιςμικοφ 
παρουςίαςθσ μπορεί δθμιουργθκεί από διαφορετικό παιδί τθσ ομάδασ και δίνεται 
ζτςι ςε όλουσ θ δυνατότθτα τόςο ςυμμετοχισ ςτθν οργάνωςθ όςο και τθν 
παρουςίαςθ γνωρίηοντασ ζναν διαφορετικό τρόπο από τθν απλι επικόλλθςθ 
εικόνων και τθ δθμιουργία κολλάη. 

Ραράδειγμα δθμιουργίασ νοθτικοφ χάρτθ 
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Ομάδα φυςικϊν υλικϊν που αποικοδομοφνται 

 
 
 
 
                                                      Τι ςυμβαίνει 
 
 
  
                                                        Ροια είναι; 
  
 
 
 
 
 
  

 

Διδακτικι ςτρατθγικι: Ομαδικι (ομάδεσ παιδιϊν ανάλογα με τισ κατθγορίεσ 
απορριμμάτων) και ςυνεργατικι δραςτθριότθτα κατά τθν οποία τα παιδιά 
εμπλζκονται ςε αυκεντικι δραςτθριότθτα οργάνωςθσ τθσ πλθροφορίασ με τθν 
χριςθ ΤΡΕ.  

Αξιοποίθςθ ΤΡΕ – Ανάπτυξθ ικανοτιτων: Θ ψθφιακι φωτογραφικι μθχανι 
χρθςιμοποιείται ωσ εργαλείο για τθν καταγραφι/αποκικευςθ τθσ πλθροφορίασ με 
τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι και επικοινωνία μεταξφ των μακθτϊν και τα 
χρθςιμοποιοφμενα λογιςμικά ωσ εργαλεία οργάνωςθσ τθσ πλθροφορίασ και 
ενδεχομζνωσ ωσ γνωςτικά εργαλεία οργάνωςθσ και διαχείριςθσ τθσ γνϊςθσ. Τα 
παιδιά οργανωμζνα ςε μικρότερεσ ομάδεσ αναπτφςςουν ικανότθτεσ ςυνεργαςίασ 
και επίλυςθσ προβλιματοσ μζςα από τθν αξιοποίθςθ των ψθφιακϊν δεδομζνων τθσ 
φωτογραφικισ μθχανισ για τθν αποτφπωςθ και οργάνωςθ τθσ πλθροφορίασ με 
χριςθ των λογιςμικϊν επεξεργαςίασ κειμζνου, παρουςίαςθσ και εννοιολογικισ 
χαρτογράφθςθσ. Ραρζχεται θ δυνατότθτα ςτα παιδιά να επικοινωνιςουν 
προφορικά αλλά με τθν υποςτιριξθ αναπαράςταςθσ των δεδομζνων με ςφμβολα 
και εικόνεσ. Θ κάκε ομάδα, χρθςιμοποιϊντασ το λογιςμικό παρουςίαςθσ ειςάγει 
από τον αντίςτοιχο φάκελο τισ ανάλογεσ εικόνεσ που τθσ αντιςτοιχοφν και 
παρουςιάηει τα αποτελζςματά τθσ ςτθν άλλθ ομάδα. Αναπτφςςεται ςυνεπϊσ θ 
αυτενζργεια και δθμιουργικότθτα των μελϊν των ομάδων μζςα από τθν 
αλλθλεπίδραςι τουσ. 

Ρικανόσ χϊροσ υλοποίθςθσ: γωνιά υπολογιςτι και γωνιά ςυηιτθςθσ. 

Δραςτθριότθτα 3 

Επζκταςθ τθσ δραςτθριότθτασ 2, που περιλαμβάνει τθν καταγραφι των λζξεων ςε 
μερικζσ ι όλεσ τισ εικόνεσ των απορριμμάτων μζςω του κειμενογράφου. 

Φπζηθά 

Υιηθά 

Απνηθνδνκνύληαη 

Δηθόλα 
θπζηθνύ 

πιηθνύ 

Δηθόλα 
θπζηθνύ 
πιηθνύ 

 

Δηθόλα 
θπζηθνύ 
πιηθνύ 

 

Δηθόλα 
θπζηθνύ 
πιηθνύ 

 

Δηθόλα 

θπζηθνύ 
πιηθνύ 
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Μετά τθν παρουςίαςθ και των δυο ομάδων καταλιγουμε ςτα ςυμπεράςματα 
ςχετικά με τα είδθ ςκουπιδιϊν και κζτουμε τον προβλθματιςμό τθσ αποκομιδισ 
τουσ. Ανάλογα με τισ απαντιςεισ (χριςιμεσ οι πρότερεσ εμπειρίεσ και θ καταγραφι 
των αναπαραςτάςεων) προτείνουμε τθν επιτόπια παρατιρθςθ ςτο εγγφσ 
ανκρωπογενζσ περιβάλλον (κοντινι ζξοδοσ ςτθ γειτονιά του ςχολείου).  

Δραςτθριότθτα 4 

Τα παιδιά παρατθροφν και διαπιςτϊνουν τθν φπαρξθ διαφορετικϊν κάδων ςχετικά 
με το χρϊμα και γίνεται λιψθ φωτογραφιϊν. Με αυτό τον τρόπο μεταφζρεται 
εφκολα και γριγορα θ πλθροφορία από το εγγφσ ανκρωπογενζσ περιβάλλον ςτο 
ςχολικό πλαίςιο. Άλλωςτε ο κάκε διμοσ ακολουκεί διαφορετικζσ πρακτικζσ ςχετικά 
με το διαχωριςμό των κάδων και θ ψθφιακι φωτογραφικι μθχανι παρζχει τθ 
δυνατότθτα αποτφπωςθσ τθσ εκάςτοτε ρεαλιςτικισ κατάςταςθσ. 

Διδακτικι ςτρατθγικι: Ομαδικι (με το ςφνολο τθσ τάξθσ) και ςυνεργατικι 
δραςτθριότθτα με διερευνθτικι προςζγγιςθ.  

Αξιοποίθςθ ΤΡΕ – Ανάπτυξθ ικανοτιτων: Στθ δραςτθριότθτα αυτι, θ ψθφιακι 
φωτογραφικι μθχανι χρθςιμοποιείται ωσ εργαλείο για τθν καταγραφι τθσ 
πλθροφορίασ με τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι και επικοινωνία μεταξφ των μακθτϊν. 
Τα παιδιά μζςα από τθν παρατιρθςθ που απαιτείται για τθ διερεφνθςθ και 
αναηιτθςθ τθσ πλθροφορίασ, αναπτφςςουν ικανότθτεσ ςυνεργαςίασ και επίλυςθσ 
προβλιματοσ για τθ λιψθ φωτογραφιϊν διαφορετικϊν κάδων. 

Ρικανόσ χϊροσ υλοποίθςθσ: εγγφσ ανκρωπογενζσ περιβάλλον (γειτονιά ςχολείου). 

Δραςτθριότθτα 5 

Στθ δραςτθριότθτα αυτι, τα παιδιά καταγράφουν τισ παρατθριςεισ τουσ 
ςυμπλθρϊνοντασ τα αρχεία που ζχουν ιδθ δθμιουργιςει με φωτογραφίεσ από τουσ 
αντίςτοιχουσ κάδουσ. Εμπλουτίηουν ςυνεπϊσ τα αρχεία τθσ επεξεργαςίασ κειμζνου 
ι του λογιςμικοφ παρουςίαςθσ ι του εννοιολογικοφ χάρτθ με τα δεδομζνα των 
εικόνων από τουσ διαφορετικοφσ κάδουσ. Τα παιδιά και θ νθπιαγωγόσ κα ζχουν τθ 
δυνατότθτα πρόςβαςθσ για ανατροφοδότθςθ, ςφγκριςθ, και εμπλουτιςμό 
ψθφιακοφ υλικοφ χωρίσ τον περιοριςμό όγκου και χϊρου όπωσ ςτθν περίπτωςθ 
χριςθσ μόνο ςυμβατικϊν υλικϊν. 

Διδακτικι ςτρατθγικι: Ομαδικι (ομάδεσ παιδιϊν ανάλογα με τισ κατθγορίεσ 
απορριμμάτων) και ςυνεργατικι δραςτθριότθτα. 

Αξιοποίθςθ ΤΡΕ – Ανάπτυξθ ικανοτιτων: Θ ψθφιακι φωτογραφικι μθχανι 
χρθςιμοποιείται ωσ εργαλείο για τθν καταγραφι τθσ πλθροφορίασ με τθν 
ενεργθτικι ςυμμετοχι και επικοινωνία μεταξφ των μακθτϊν και τα 
χρθςιμοποιοφμενα λογιςμικά ωσ εργαλεία οργάνωςθσ τθσ πλθροφορίασ και 
ενδεχομζνωσ ωσ γνωςτικά εργαλεία οργάνωςθσ τθσ γνϊςθσ. Τα παιδιά μζςα από τθ 
ςυνεργαςία και τθν αλλθλεπίδραςθ ςε μικρότερεσ ομάδεσ για τον εμπλουτιςμό των 
αρχείων τουσ αναπτφςςουν τθν κριτικι τουσ ςκζψθ.  

Ρικανόσ χϊροσ υλοποίθςθσ: γωνιά υπολογιςτι. 
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Δραςτθριότθτα 6 

Δραςτθριότθτα εμπζδωςθσ-αξιολόγθςθσ. 

Υποςτθρικτικό Διδακτικό Υλικό: Δθμιουργία από τθ νθπιαγωγό αρχείων ςτο 
λογιςμικό Tux Paint ι το λογιςμικό παρουςίαςθσ, των διαφορετικϊν κάδων και των 
διαφορετικϊν κατθγοριϊν απορριμμάτων. Τα παιδιά ςε ομάδεσ ι ατομικά 
καλοφνται να αντιςτοιχίςουν τισ κατθγορίεσ των απορριμμάτων ςτουσ αντίςτοιχουσ 
κάδουσ και το αντίςτροφο. Υπάρχει και θ δυνατότθτα οργάνωςθσ τθσ 
δραςτθριότθτασ από τισ ίδιεσ ομάδεσ των παιδιϊν για ανταλλαγι απόψεων και 
ανατροφοδότθςθ μεταξφ των ομάδων. Θ χριςθ λογιςμικϊν προςφζρει τθ 
δυνατότθτα αποκικευςθσ των ατομικϊν ι ομαδικϊν εργαςιϊν για ςφγκριςθ και 
αντιπαραβολι. Τα παιδιά αξιολογοφν τα προϊόντα τθσ γνϊςθσ για τθν οποία 
ςυμμετείχαν ενεργά ςτθ διαδικαςία ςυλλογισ, καταγραφισ και οργάνωςθσ των 
δεδομζνων. 

 

2οσ ςτόχοσ: φνδεςθ διαφορετικϊν κάδων με διαφορετικι διαχείριςθ 

Οργάνωςθ τάξθσ: 

Τα παιδιά μποροφν να οργανωκοφν ςε ομάδεσ ανάλογα με τισ κατθγορίεσ 
απορριμμάτων. Ομάδα απορριμμάτων αποικοδόμθςθσ και ομάδα απορριμμάτων 
ανακφκλωςθσ. Ρεραιτζρω επζκταςθ περιλαμβάνει χωριςμό των παιδιϊν ςε ομάδεσ 
διαφορετικϊν υλικϊν τθσ ανακφκλωςθσ (χαρτί, πλαςτικό, γυαλί, αλουμίνιο). 

 

Σφνδεςθ με τισ προαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ τθσ αποικοδόμθςθσ 

Δραςτθριότθτα 1 

Θ αποκομιδι των απορριμμάτων προςεγγίηεται με τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςτο 
διαδίκτυο κζτοντασ λζξεισ-κλειδιά ςε μθχανζσ αναηιτθςθσ π.χ. ’ςκουπίδια 
αποκομιδι’, ‘μπλε κάδοσ αποκομιδι’ και χρθςιμοποιϊντασ ψθφιακζσ 
εγκυκλοπαίδειεσ (όπωσ θ wikipedia) και ςυγκρίνοντασ τα αποτελζςματα. Θ 
νθπιαγωγόσ ζχει υποςτθρικτικό και διευκολυντικό ρόλο διαβάηοντασ ςτα παιδιά τισ 
πλθροφορίεσ που εμφανίηονται και ςυηθτϊντασ για τθν επιλογι των κατάλλθλων με 
το περιεχόμενο πλθροφοριϊν. Αποτφπωςθ των πλθροφοριϊν ςε εννοιολογικό 
χάρτθ με τθ χριςθ λογιςμικοφ εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ. Δθμιουργοφνται 
ςυνεπϊσ οι κατθγορίεσ απορριμμάτων που εκπροςωπεί κάκε ομάδα ςε ψθφιακι 
μορφι με ξεχωριςτό αρχείο.  

Διδακτικι ςτρατθγικι: Ομαδικι (με το ςφνολο τθσ τάξθσ) και ςυνεργατικι 
δραςτθριότθτα, κατά τθν οποία ο υπολογιςτισ χρθςιμοποιείται ωσ γνωςτικό 
εργαλείο για τθν αναηιτθςθ και επιλογι τθσ κατάλλθλθσ πλθροφορίασ με τθν 
ενεργθτικι ςυμμετοχι και επικοινωνία μεταξφ των μακθτϊν και του εκπαιδευτικοφ. 

Αξιοποίθςθ ΤΡΕ – Ανάπτυξθ ικανοτιτων: Τα παιδιά αναπτφςςουν τθν ικανότθτα 
διερεφνθςθσ και αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν ςε ζνα ευρφ φάςμα δεδομζνων. Επίςθσ 
αναπτφςςουν κατάλλθλεσ ςτρατθγικζσ για τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςτο 
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διαδίκτυο με χριςθ των μθχανϊν αναηιτθςθσ. Σε αντίςτοιχθ περίπτωςθ χριςθσ 
ςυμβατικϊν υλικϊν κα ζπρεπε να χρθςιμοποιθκεί μια ςυμβατικι εγκυκλοπαίδεια θ 
οποία ςτθν πραγματικότθτα είναι δφςχρθςτθ από τα παιδιά τθσ προςχολικισ 
θλικίασ ςε αντίκεςθ με τθν ευκολία πρόςβαςθσ που παρζχουν οι ψθφιακζσ 
εγκυκλοπαίδειεσ. 

Ρικανόσ χϊροσ υλοποίθςθσ: γωνιά υπολογιςτι. 

Δραςτθριότθτα 2 

Χριςθ τθσ επιλογισ ενόσ φυλλομετρθτι για αναηιτθςθ εικόνων ςχετικά με τισ 
λζξεισ-κλειδιά που χρθςιμοποιικθκαν παραπάνω. Εμπλουτίηεται θ προθγοφμενθ 
αποτφπωςθ με εικόνεσ ςτο λογιςμικό εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ άρα και οι 
κατθγορίεσ απορριμμάτων που εκπροςωπεί κάκε ομάδα ςε ψθφιακι μορφι με 
ξεχωριςτό αρχείο.  

Διδακτικι ςτρατθγικι: Ομαδικι (με το ςφνολο τθσ τάξθσ) και ςυνεργατικι 
δραςτθριότθτα, κατά τθν οποία ο υπολογιςτισ χρθςιμοποιείται ωσ γνωςτικό 
εργαλείο για τθν αναηιτθςθ και επιλογι τθσ γνϊςθσ με τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι 
και επικοινωνία μεταξφ των μακθτϊν. 

Αξιοποίθςθ ΤΡΕ – Ανάπτυξθ ικανοτιτων: Τα παιδιά αναπτφςςουν τθν ικανότθτα 
διερεφνθςθσ και αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν ςε ζνα ευρφ φάςμα δεδομζνων. Επίςθσ 
αναπτφςςουν κατάλλθλεσ ςτρατθγικζσ για τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν. Τα παιδιά 
και θ νθπιαγωγόσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ για ανατροφοδότθςθ, 
ςφγκριςθ, και εμπλουτιςμό ψθφιακοφ υλικοφ χωρίσ τον περιοριςμό όγκου και 
χϊρου όπωσ ςτθν περίπτωςθ χριςθσ μόνο ςυμβατικϊν υλικϊν. 

Ρικανόσ χϊροσ υλοποίθςθσ: γωνιά υπολογιςτι. 

Δραςτθριότθτα 3 

Επιλζγονται οι κατάλλθλεσ εικόνεσ που ικανοποιοφν τθν αναηιτθςθ και 
αποκθκεφονται ςε αντίςτοιχο φάκελο του υπολογιςτι. Τα παιδιά και θ νθπιαγωγόσ 
κα ζχουν τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ για ανατροφοδότθςθ, ςφγκριςθ και 
εμπλουτιςμό ψθφιακοφ υλικοφ χωρίσ τον περιοριςμό όγκου και χϊρου όπωσ ςτθν 
περίπτωςθ χριςθσ μόνο ςυμβατικϊν υλικϊν. Εκτφπωςθ εικόνων για τθ δθμιουργία 
εννοιολογικοφ χάρτθ με ςυμβατικά υλικά και τθν καταγραφι τθσ πορείασ κάκε 
κατθγορίασ απορριμμάτων. Εναλλακτικά αποτφπωςθ τθσ πορείασ των διαφορετικϊν 
κατθγοριϊν απορριμμάτων με χριςθ λογιςμικοφ παρουςίαςθσ. Κάκε ομάδα 
ςυνολικά ι κάκε μζλοσ ομάδασ οργανϊνει τθν πορεία τθσ κατθγορίασ 
απορριμμάτων ςτθν οποία ανικει και τθν αποτυπϊνει χρθςιμοποιϊντασ το 
λογιςμικό παρουςίαςθσ ι δθμιουργϊντασ ζναν εννοιολογικό χάρτθ. 

Διδακτικι ςτρατθγικι: Ομαδικι (με το ςφνολο τθσ τάξθσ ι οι επιμζρουσ ομάδεσ) και 
ςυνεργατικι δραςτθριότθτα.  

Αξιοποίθςθ ΤΡΕ – Ανάπτυξθ ικανοτιτων: Ο υπολογιςτισ και ςυγκεκριμζνα θ χριςθ 
του διαδικτφου για τθν επιλογι των κατάλλθλων εικόνων χρθςιμοποιείται ωσ 
γνωςτικό εργαλείο για τθν αναηιτθςθ και τθν επιλογι τθσ πλθροφορίασ με τθν 
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ενεργθτικι ςυμμετοχι και επικοινωνία μεταξφ των μακθτϊν. Υποςτθρίηει τθν 
προφορικι επικοινωνία μεταξφ νθπιαγωγοφ και παιδιϊν αναπτφςςοντασ τθν κριτικι 
τουσ ςκζψθ προκειμζνου να προβοφν ςτισ κατάλλθλεσ επιλογζσ εικόνων. 
Αξιοποιείται θ δυνατότθτα εκτφπωςθσ των ςυγκεκριμζνων εικόνων που ζχουν 
επιλεγεί από τθν κάκε ομάδα, για τον εμπλουτιςμό του εννοιολογικοφ χάρτθ με 
ςυμβατικά υλικά. Αναπτφςςεται ςτα παιδιά θ αυτενζργεια και θ δθμιουργικότθτα 
χρθςιμοποιϊντασ το λογιςμικό παρουςίαςθσ ι το λογιςμικό δθμιουργίασ 
εννοιολογικοφ χάρτθ ατομικά. Συγχρόνωσ γνωρίηουν να λειτουργοφν ςυλλογικά 
αφοφ ανικουν ςε μια ομάδα και μεταξφ τουσ αλλθλεπιδροφν και 
αλλθλοχποςτθρίηονται. 

Ρικανόσ χϊροσ υλοποίθςθσ: γωνιά υπολογιςτι. 

Δραςτθριότθτα 4 

Οι δραςτθριότθτεσ 2 και 3 ικανοποιοφν και τισ ανάγκεσ για τθν ζννοια τθσ 
ανακφκλωςθσ αν υλοποιθκοφν ξεχωριςτά για τα διαφορετικά υλικά που αποτελοφν 
τθν ανακφκλωςθ (χαρτί, πλαςτικό, γυαλί, αλουμίνιο). 

γ) Δραςτθριότθτεσ εμπζδωςθσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου  

Για τθν περαιτζρω εμπζδωςθ τθσ ςφνδεςθσ των διαφορετικϊν κάδων με τισ 
διαφορετικζσ κατθγορίεσ απορριμμάτων και τθν αντίςτοιχθ πορεία τουσ 
χρθςιμοποιοφνται οι ακόλουκεσ δραςτθριότθτεσ. 

Δραςτθριότθτα 1 

Ραρατιρθςθ των διαφορετικϊν απορριμματοφόρων (ςτθ γειτονιά του ςχολείου) 
για τουσ αντίςτοιχουσ κάδουσ και λιψθ φωτογραφιϊν με τθ ψθφιακι φωτογραφικι 
μθχανι. Ρροςκικθ ςτα αντίςτοιχα αρχεία ςχετικά με τισ διαφορετικζσ κατθγορίεσ 
απορριμμάτων. Εμπλουτιςμόσ τθσ αποτφπωςθσ των διαφορετικϊν κατθγοριϊν 
απορριμμάτων ςε διαφορετικοφσ κάδουσ και με διαφορετικι πορεία αποκομιδισ 
ςτο λογιςμικό του κειμενογράφου ι ςτο λογιςμικό παρουςίαςθσ ι ςτον 
εννοιολογικό χάρτθ, με τισ εικόνεσ των διαφορετικϊν απορριμματοφόρων. 

 

Διδακτικι ςτρατθγικι: Ομαδικι (με το ςφνολο τθσ τάξθσ ι με τισ επιμζρουσ ομάδεσ) 
και ςυνεργατικι δραςτθριότθτα. 

Αξιοποίθςθ ΤΡΕ – Ανάπτυξθ ικανοτιτων: Κατά τθ δραςτθριότθτα αυτι θ ψθφιακι 
φωτογραφικι μθχανι χρθςιμοποιείται από τα παιδιά προωκϊντασ τθν ενεργθτικι 
ςυμμετοχι και επικοινωνία μεταξφ τουσ. Αναπτφςςουν τθν ικανότθτα διερεφνθςθσ 
και λιψθσ κατάλλθλων αποφάςεων αφοφ ζχουν εξοικειωκεί και αξιοποιιςει τθν 
ψθφιακι ςυςκευι ςε προθγοφμενεσ δραςτθριότθτεσ.  

Ρικανόσ χϊροσ υλοποίθςθσ: γωνιά υπολογιςτι. 

 

Δραςτθριότθτα 2 
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Αποτφπωςθ των παραςτάςεων για τουσ διαφορετικοφσ κάδουσ, τισ διαφορετικζσ 
κατθγορίεσ απορριμμάτων και τθ διαφορετικι πορεία τουσ με λογιςμικό ζκφραςθσ 
και δθμιουργικότθτασ π.χ. Tux Paint, Revelation Natural Art. Συγκεκριμζνα 
αποτυπϊνεται θ πορεία αποκομιδισ των απορριμμάτων (πράςινοσ κάδοσ → 
απορριμματοφόρο → χωματερι → ενταφιαςμόσ, μπλε κάδοσ → απορριμματοφόρο 
→ εργοςτάςιο ανακφκλωςθσ) χρθςιμοποιϊντασ τθ λειτουργία του Revelation 
Natural Art που παρουςιάηει τισ πλθροφορίεσ ςαν ταινία. Εναλλακτικά μπορεί να 
δθμιουργθκεί νοθτικόσ χάρτθσ.  

 

3οσ ςτόχοσ: Ανακφκλωςθ ωσ περιβαλλοντικά υπεφκυνθ ςυμπεριφορά 

Δραςτθριότθτα 1 

Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν και εικόνων ςτο διαδίκτυο ςχετικά με τθν 
επαναχρθςιμοποίθςθ υλικϊν. Θ νθπιαγωγόσ υποςτθρίηοντασ και διευκολφνοντασ τα 
παιδιά προτρζπει τθν χριςθ του διαδικτφου και τθν αναηιτθςθ τθσ πλθροφορίασ 
εφαρμόηοντασ ςχετικζσ ςτρατθγικζσ από προθγοφμενθ δραςτθριότθτα. Οι 
πλθροφορίεσ φυλάςςονται ςε αντίςτοιχο αρχείο και προβάλλονται προσ ςυηιτθςθ 
ςτο ςφνολο τθσ τάξθσ. 

 

Διδακτικι ςτρατθγικι: Ομαδικι (με το ςφνολο τθσ τάξθσ ι με τισ επιμζρουσ ομάδεσ 
των υλικϊν τθσ ανακφκλωςθσ )και ςυνεργατικι δραςτθριότθτα. 

Αξιοποίθςθ ΤΡΕ – Ανάπτυξθ ικανοτιτων: Ο υπολογιςτισ ςε αυτι τθ δραςτθριότθτα 
υπθρετεί το ςκοπό του γνωςτικοφ εργαλείου αναπτφςςοντασ ςτα παιδιά ικανότθτεσ 
κριτικισ ςκζψθσ μζςα από τθ διερεφνθςθ και τθν αναηιτθςθ τθσ πλθροφορίασ.  

Ρικανόσ χϊροσ υλοποίθςθσ: γωνιά υπολογιςτι. 

 

δ) Δραςτθριότθτεσ αξιολόγθςθσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου  

Θ εκπαιδευτικόσ προτρζπει τα παιδιά να αποτυπϊςουν με ηωγραφικι ανά ομάδεσ τθ 
διαδικαςία αποκομιδισ με τθν οποία αςχολικθκαν κατά τθ διάρκεια του 
εκπαιδευτικοφ ςεναρίου. Στθ ςυνζχεια κα τθν παρουςιάςουν προφορικά ςτουσ 
υπόλοιπουσ.  

Εναλλακτικά μπορεί κάκε ομάδα να χωριςτεί ςε υποομάδεσ όπου θ κακεμία 
αναλαμβάνει να αποτυπϊςει ζνα ςτάδιο τθσ αποκομιδισ. Στθ ςυνζχεια ενοποιοφν τα 
ςτάδια και όλθ θ ομάδα το παρουςιάηει ςτουσ υπόλοιπουσ.  

Τα παιδιά ενκαρρφνονται για τθ δθμιουργία ψθφιακισ ιςτορίασ ςχετικά με τθ 
διαδικαςία αποκομιδισ των κατθγοριϊν απορριμμάτων. Μζςα από αυτι διαδικαςία 
δίνεται θ δυνατότθτα τθσ αποτφπωςθσ των γνϊςεων που ζχουν οικοδομιςει για τισ 
κατθγορίεσ απορριμμάτων, τουσ διαφορετικοφσ κάδουσ κακϊσ και τθ διαφορετικι 
διαδικαςία αποκομιδισ. 
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Ζναν άλλο τρόπο αξιολόγθςθσ των μακθτϊν αποτελεί θ αναπαράςταςθ από τα ίδια 
τα παιδιά τθσ διαδικαςίασ αποκομιδισ τθσ εκάςτοτε κατθγορίασ απορριμμάτων με 
βάςθ τθν ιςτορία που ζχουν δθμιουργιςει. 

Με τθν επαναχρθςιμοποίθςθ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν που ςυλλζγονται ςτθν τάξθ 
ςε ςυνδυαςμό με τισ πλθροφορίεσ που ζχουν βρει από το διαδίκτυο, δθμιουργοφνται 
καταςκευζσ. Δίνεται ζμφαςθ ςτθν ζννοια τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ κακϊσ και τθσ 
ανακφκλωςθσ ωσ περιβαλλοντικά υπεφκυνθσ ςυμπεριφοράσ. 

ε) Μεταγνωςτικζσ δραςτθριότθτεσ  

Μετά τισ παραπάνω δραςτθριότθτεσ θ επίςκεψθ ςε ΧΥΤΑ με εργοςτάςιο 
ανακφκλωςθσ και βιντεοςκόπθςθ τθσ διαδικαςίασ διαλογισ και επεξεργαςίασ των 
ανακυκλωμζνων απορριμμάτων παρζχει τθ δυνατότθτα μεταφοράσ τθσ 
οικοδομθμζνθσ γνϊςθσ ςε διαφορετικό πλαίςιο. Θ νθπιαγωγόσ ςε ςυνεργαςία με τα 
παιδιά κα ζχει τθ δυνατότθτα να ςυγκρίνει και να αντιπαραβάλει αρχικζσ απόψεισ 
των παιδιϊν ςχετικά με τθν πορεία των απορριμμάτων του κάδου ανακφκλωςθσ με 
τθ χριςθ των ΤΡΕ όπωσ ειςαγωγι και αποκικευςθ των δεδομζνων τθσ κάμερασ ςε 
λογιςμικό αναπαραγωγισ ιχου και εικόνασ για τθ δθμιουργία ταινίασ μικροφ μικουσ 
ι με τθ λειτουργία του λογιςμικοφ Revelation Natural Art για δθμιουργία και 
αναπαραγωγι ςυνεχόμενων εικόνων.  

Σ. Θ αξιολόγθςθ του ςεναρίου  

Θ αξιολόγθςθ του ςεναρίου μπορεί να περιλαμβάνει αποτφπωςθ ςτο λογιςμικό 
εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ με τθ δθμιουργία εννοιολογικοφ χάρτθ, των 
απόψεων των παιδιϊν ςχετικά με τθ ςυςχζτιςθ με τθν ανάλογθ διαδικαςία που 
ακολουκείται ςε κάκε χϊρο κακϊσ και τθ ςφνδεςθ διαφορετικϊν κάδων με το 
διαχωριςμό των απορριμμάτων και τον προςδιοριςμό τθσ τελικισ κατάλθξθσ των 
απορριμμάτων (χωματερι, εργοςτάςιο ανακφκλωςθσ). Στθ ςυνζχεια γίνεται 
ςφγκριςθ με τουσ αρχικοφσ νοθτικοφσ χάρτεσ που ζχουν δθμιουργθκεί από τα 
παιδιά ςτθ δραςτθριότθτα ανίχνευςθσ και θ εκπαιδευτικόσ μπορεί να εκτιμιςει τθ 
γνωςτικι πρόοδο των παιδιϊν.  

 

Η. Παρατθριςεισ – οδθγίεσ για τισ εκπαιδευτικοφσ   

 

Διδακτικζσ ςτρατθγικζσ 

Οι διδακτικζσ ςτρατθγικζσ που χρθςιμοποιοφνται ςτο εκπαιδευτικό ςενάριο 
ςυνάδουν με τισ ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ από τισ οποίεσ προκφπτει 
ότι υπάρχει ανάγκθ για ομαδικι και ςυνεργατικι δράςθ των παιδιϊν. Ζχει 
υποςτθριχκεί από διάφορεσ ζρευνεσ παγκοςμίωσ ότι θ δράςθ των παιδιϊν ςε 
ομάδεσ ευνοεί τθ μάκθςθ και προωκεί τθν οικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ μζςα από τθν 
αλλθλεπίδραςθ μεταξφ τουσ, με τθ νθπιαγωγό και με το περιβάλλον τουσ, που ςτθ 
ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ διαμορφϊνεται από τισ ΤΡΕ (Οδθγόσ Νθπιαγωγοφ, 2006). 
Ραρατθρείται ότι θ ειςαγωγι των ΤΡΕ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία ευνοεί και 
υποςτθρίηει τθν ομαδικότθτα και επικοινωνία μεταξφ των ομάδων και 
παροτρφνεται θ νθπιαγωγόσ για τθ χριςθ τουσ. 
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Διδακτικζσ προςεγγίςεισ 
Το ςενάριο εντάςςεται ςτθ διδακτικι προςζγγιςθ τθσ κεματικισ προςζγγιςθσ όπωσ 
αυτι ορίηεται από το ΔΕΡΡΣ (2003). Σφμφωνα με το ΔΕΡΡΣ (2003) ςτθ κεματικι 
προςζγγιςθ θ νθπιαγωγόσ ζχει επιλζξει το κζμα και ζχει οργανϊςει τουσ 
μακθςιακοφσ ςτόχουσ και τθν εκτιμϊμενθ διάρκεια που κρίνεται απαραίτθτθ για 
τθν υλοποίθςι τουσ. Ανάλογα με τθν ομάδα των παιδιϊν τροποποιείται το επίπεδο 
των δραςτθριοτιτων προκειμζνου να καλφψουμε τισ μακθςιακζσ ανάγκεσ τθσ 
εκάςτοτε ομάδασ που υπάρχει ςτα διαφορετικά ςχολικά πλαίςια. 
 
Εκτιμϊμενθ διάρκεια 

Το χρονικό πλαίςιο υλοποίθςθσ του ςεναρίου τροποποιείται ανάλογα με τθ 
διδακτικι μεκοδολογικι προςζγγιςθ ςτθν οποία ζχει ενταχκεί. Συγκεκριμζνα ςτθν 
περίπτωςθ που υλοποιείται ςτα πλαίςια τθσ κεματικισ προςζγγιςθσ είναι δυνατόν 
να υλοποιοφνται 1-2 δραςτθριότθτεσ κάκε θμζρα. Στθν περίπτωςθ υλοποίθςθσ του 
ςεναρίου ςτα πλαίςια ςχεδίου εργαςίασ (project) υπάρχει ευελιξία υλοποίθςθσ 
ανάλογα με τθ χρονικι διαχείριςθ που τίκεται από τον εκπαιδευτικό. Συνικωσ οι 
δραςτθριότθτεσ των ςχεδίων εργαςίασ υλοποιοφνται μια φορά τθν εβδομάδα, κατά 
ςυνζπεια θ διάρκεια του ςεναρίου ςτα πλαίςια ενόσ ςχεδίου εργαςίασ εκ των 
πραγμάτων κα παρατακεί. Θ κζςθ των δραςτθριοτιτων ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα 
εντάςςεται ςτθν ανάπτυξθ διακεματικϊν δραςτθριοτιτων με διάρκεια τουλάχιςτον 
είκοςι λεπτϊν για τθν κάκε μία. Θ διάρκεια αυξομειϊνεται ανάλογα με το 
ενδιαφζρον των παιδιϊν.  
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6. «Χάρτες – Προσανατολισμός στο χώρο – Κλίμακα» 

 

Δθμιουργόσ: Αναςταςία Μιςιρλι 

 

Α. Σο διδακτικό αντικείμενο του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου 

Σίτλοσ ςεναρίου: «Χάρτεσ. Ρροςανατολιςμόσ ςτο χϊρο. Κλίμακα». 

 

Θεματικζσ περιοχζσ του ςεναρίου/γνωςτικά αντικείμενα 

Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ (Φυςικό και Ανκρωπογενζσ Ρεριβάλλον), Μακθματικά και 
Τεχνολογίεσ τθσ Ρλθροφορίασ και των Επικοινωνιϊν. 

 

Εμπλεκόμενα γνωςτικά αντικείμενα 

Οι δραςτθριότθτεσ του ςεναρίου μποροφν να ενταχκοφν ςτθ διακεματικι προςζγγιςθ 
όπωσ αναφζρεται ςτο ΔΕΡΡΣ για το νθπιαγωγείο (2003) και ςυγκεκριμζνα ςτα 
γνωςτικά αντικείμενα «Ραιδί και Ρεριβάλλον (φυςικό και ανκρωπογενζσ περιβάλλον 
και Αλλθλεπίδραςθ)», «Ραιδί και Μακθματικά», «Ραιδί και Ρλθροφορικι», και με 
επζκταςι τουσ, ςτα γνωςτικά αντικείμενα «Ραιδί και Γλϊςςα» (προφορικι 
επικοινωνία, γραφι, ανάγνωςθ), και «Ραιδί και Δθμιουργία και Ζκφραςθ». 

 

Περιεχόμενο ςεναρίου: Ανάπτυξθ χωρικϊν εννοιϊν, επαφι και γνωριμία με το 
χάρτθ, χριςθ χαρτϊν και ζννοια τθσ κλίμακασ με τθ βοικεια κατάλλθλων 
εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν και διαδικτυακϊν εφαρμογϊν. 

 

Προαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ παιδιϊν: 

Μελζτθ περιβάλλοντοσ 

 Γνωρίηουν τθν ζννοια τθσ πόλθσ  

 Γνωρίηουν τθν ζννοια τθσ χϊρασ  

Ρροςανατολιςμόσ ςτο χϊρο 

 Αναγνωρίηουν και διατυπϊνουν λεκτικά κζςεισ αντικειμζνων ςτο χϊρο με 

ςθμείο αναφοράσ το ςϊμα τουσ. 

 Αναγνωρίηουν και διατυπϊνουν λεκτικά κζςεισ και ςυςχετίςεισ αντικειμζνων 

ςτο χϊρο με ςθμείο αναφοράσ κάποιο αντικείμενο. 

Τεχνολογίεσ τθσ Ρλθροφορικισ 

 Διακζτουν βαςικζσ γνϊςεισ χριςθσ υπολογιςτι 

(ενεργοποίθςθ/απενεργοποίθςθ υπολογιςτι, εκκίνθςθ λογιςμικϊν και 

διαδικτυακϊν εφαρμογϊν, χριςθ πλθκτρολογίου/ποντικιοφ). 
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Β. Οι αναπαραςτάςεισ των μακθτϊν και οι πικανζσ δυςκολίεσ τθσ ςκζψθσ τουσ  

 Δυςκολεφονται να ‘διαβάηουν’ απλά ςφμβολα και χάρτεσ. 

 Δυςκολεφονται να προςανατολιςτοφν ςε ςχζςθ με ςτακερά ςθμεία 
αναφοράσ.   

 Δυςκολεφονται να προςδιορίςουν τισ χωρικζσ ζννοιεσ. 

 Δυςκολεφονται να ερμθνεφςουν τισ χωρικζσ ζννοιεσ. 

 Δυςκολεφονται να ςυνδζςουν τισ χωρικζσ ζννοιεσ ςε ςχζςθ με τον 
προςανατολιςμό ςτο χϊρο.  

 

Γ. Οι ςτόχοι του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου 

χετικά με το γνωςτικό αντικείμενο «Φυςικό και Ανκρωπογενζσ περιβάλλον» 

 Ανάπτυξθ γνϊςεων ςχετικϊν με τα είδθ χαρτϊν και τισ πλθροφορίεσ που 

παρζχουν (απλά ςφμβολα, πόλεισ, βουνά, ξθρά, κάλαςςα, διαδρομι). 

 Σφγκριςθ χαρτϊν διαφορετικισ κλίμακασ (ο κόςμοσ ςε μικρογραφία). 

χετικά με το γνωςτικό αντικείμενο «Παιδί και Μακθματικά» 

 Ανάπτυξθ εννοιϊν προςανατολιςμοφ ςτο χϊρο. 

 Διαιςκθτικι προςζγγιςθ τθσ ζννοιασ τθσ κλίμακασ μζςα από ζννοιεσ χωρικζσ 
(πάνω – κάτω, δίπλα), απόςταςθσ (κοντά-μακριά) και μεγζκουσ (μικρό - 
μεγάλο). 

χετικά με το γνωςτικό αντικείμενο «Παιδί και Πλθροφορικι» 

 Ανάπτυξθ βαςικϊν δεξιοτιτων των ΤΡΕ 

 Γνωριμία και εξοικείωςθ με τθ διαδικτυακι εφαρμογι GoogleEarth 

 Γνωριμία και εξοικείωςθ με λογιςμικά γενικισ χριςθσ και εννοιολογικισ 

χαρτογράφθςθσ και με λογιςμικά ανάπτυξθσ δθμιουργίασ και ζκφραςθσ 

 

Δ. Σο διδακτικό υλικό του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου 

Κα χρθςιμοποιθκοφν α) λογιςμικά γενικισ χριςθσ όπωσ λογιςμικό παρουςίαςθσ και 
κειμενογράφοσ, β) λογιςμικά εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ όπωσ το Kidspiration ι 
το CmapTools, γ) λογιςμικό ζκφραςθσ και δθμιουργικότθτασ όπωσ το TuxPaint και το 
RevelationNaturalArt και δ) θ διαδικτυακι εφαρμογι GoogleEarth. 

Στο "Υποςτθρικτικό διδακτικό υλικό" περιζχονται τα μζρθ τθσ δραςτθριότθτασ που 
ζχει προετοιμάςει θ νθπιαγωγόσ, οι προφορικζσ οδθγίεσ που δίνονται από τθ 
νθπιαγωγό, τα αρχεία των λογιςμικϊν/εφαρμογϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν. Στθν 
υλικοτεχνικι υποδομι περιλαμβάνεται ζνα υπολογιςτικό ςφςτθμα (κεντρικι μονάδα, 
οκόνθ, πλθκτρολόγιο, ποντίκι, εκτυπωτισ) με ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο. Θ δυνατότθτα 
χριςθσ προβολικοφ ι διαδραςτικοφ ςυςτιματοσ ευνοεί τθν κινθτοποίθςθ και 
οργάνωςθ των ομάδων. 
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Ε. Οι δραςτθριότθτεσ υλοποίθςθσ του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου ςτθν τάξθ  

α) Δραςτθριότθτεσ ψυχολογικισ και γνωςτικισ προετοιμαςίασ: αποτίμθςθ 
υπάρχουςασ γνϊςθσ και ανίχνευςθ γνωςτικϊν δυςκολιϊν και αναπαραςτάςεων 

Στα πλαίςια τθσ υλοποίθςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ Fibonacci ςχετικά με 
τθ Διερευνθτικι Διδαςκαλία και μάκθςθ των Κετικϊν Επιςτθμϊν ςτο νθπιαγωγείο, 
παρζχεται θ δυνατότθτα ςτισ νθπιαγωγοφσ να ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα 
Greenwave. Το Greenwave (http://www.greenwave-europe.eu/) περιλαμβάνει τθν 
παρατιρθςθ και καταγραφι των ενδείξεων του ερχομοφ τθσ άνοιξθσ και τον τρόπο 
εξάπλωςισ τουσ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ. Οι παρατθριςεισ και καταγραφζσ κάκε 
ςχολείου καταχωροφνται ςε μια διαδικτυακι εφαρμογι από το Φεβρουάριο μζχρι 
τον Λοφνιο. Στο τζλοσ κάκε μινα τα δεδομζνα όλων των Ευρωπαϊκϊν χωρϊν που 
ςυμμετζχουν παρουςιάηονται ςε αντίςτοιχα ςχεδιαγράμματα. Επιπρόςκετα, μια 
βαςικι λειτουργία τθσ πλατφόρμασ είναι θ αποτφπωςθ των ςχολείων κάκε χϊρασ 
ςτο χάρτθ τθσ Ευρϊπθσ, που γίνεται μζςω τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ 
GoogleMaps. Στο πλαίςιο αυτό, τα παιδιά των νθπιαγωγείων εξοικειϊνονται με το 
διαδικτυακό χάρτθ ωσ εργαλείο και πιο ςυγκεκριμζνα αςχολοφνται και εμπλζκονται 
με τθν ζννοια τθσ Ευρϊπθσ.  

Θ γενικότερθ ιδζα του ςεναρίου βαςίηεται ςε ζνα ταξίδι ςτισ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ για 
να παρατθριςουν από ψθλά τθν εξάπλωςθ του ερχομοφ τθσ άνοιξθσ. 

Στο πλαίςιο αυτό, οργανϊνονται δραςτθριότθτεσ ανίχνευςθσ των αναπαραςτάςεων 
των παιδιϊν για τθν ζννοια του χάρτθ και τθν ζννοια τθσ Ευρϊπθσ.  

Δραςτθριότθτα 1 

Οργάνωςθ τάξθσ: Τα παιδιά ςτο ςφνολο τθσ τάξθσ διατυπϊνουν προφορικά τισ 
απόψεισ τουσ και αποδίδουν ατομικά ι ομαδικά μζςω τθσ ηωγραφικισ ςτο 
λογιςμικό TuxPaint τθν αναπαράςταςθ που ζχουν για το χάρτθ. Οι αναπαραςτάςεισ 
των παιδιϊν αποκθκεφονται ςε προςωπικό φάκελο που μπορεί να υπάρχει για το 
κάκε παιδί. Πλεσ μαηί οι απόψεισ τουσ μποροφν να δθμιουργιςουν ζνα νοθτικό 
χάρτθ χρθςιμοποιϊντασ το λογιςμικό εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ Kidspiration ςε 
ςυνδυαςμό με τα ςχζδια που ζχουν δθμιουργιςει ςτο περιβάλλον του TuxPaint. 
Σχετικά με τθν τελευταία εναλλακτικι, θ νθπιαγωγόσ ζχει υποςτθρικτικό ρόλο για τθ 
διαμόρφωςθ και ειςαγωγι των εικόνων.  

 

Διδακτικι ςτρατθγικι: Ατομικι ι ομαδικι (με επιμζρουσ ομάδεσ) και ςυνεργατικι 
δραςτθριότθτα που προάγει τθ χριςθ εικόνων και ςυμβόλων για τθν οργάνωςθ τθσ 
γνϊςθσ.  

Αξιοποίθςθ ΤΡΕ – Ανάπτυξθ ικανοτιτων: Το λογιςμικό TuxPaint παρζχει φιλικό 
περιβάλλον ςτα παιδιά προςχολικισ θλικίασ για τθν ανάπτυξθ τθσ ζκφραςθσ και 
δθμιουργικότθτάσ τουσ. Το λογιςμικό εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ Kidspiration 
είναι προςιτό για τθν θλικία που απευκφνεται παρζχοντασ τθ δυνατότθτα 
μοντελοποίθςθσ των αναπαραςτάςεων των παιδιϊν.       

http://www.greenwave-europe.eu/
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Ρικανόσ χϊροσ υλοποίθςθσ: γωνιά υπολογιςτι ι γωνιά ςυηιτθςθσ. 

 

β) Δραςτθριότθτεσ διδαςκαλίασ του γνωςτικοφ αντικειμζνου 

 

1οσ ςτόχοσ: Ανάπτυξθ γνϊςεων ςχετικϊν με τα είδθ χαρτϊν και τισ πλθροφορίεσ που 
παρζχουν (απλά ςφμβολα, πόλεισ, βουνά, ξθρά, κάλαςςα, διαδρομι). 

2οσ ςτόχοσ: Σφγκριςθ χαρτϊν διαφορετικισ κλίμακασ (ο κόςμοσ ςε μικρογραφία). 

Δραςτθριότθτα 1 

Οργάνωςθ τάξθσ: Τα παιδιά μπορεί να χωριςτοφν ςε τόςεσ ομάδεσ (και υποομάδεσ) 
όςα είναι τα είδθ των χαρτϊν που ειςάγονται, αλλιϊσ επιλζγουν ομαδικά κάποιο 
είδοσ χάρτθ και το επεξεργάηονται. Ραρουςιάηουν προφορικά ςτο ςφνολο τθσ τάξθσ 
τισ παρατθριςεισ τουσ ϊςτε να υπάρξει διάχυςθ των πλθροφοριϊν και 
αλλθλεπίδραςθ των ομάδων ςχετικά με τα διαφορετικά είδθ χαρτϊν και του 
μεγζκουσ τουσ.       

Υποςτθρικτικό διδακτικό υλικό: Χάρτεσ διαφορετικϊν ειδϊν (πολιτικόσ – 
γεωμορφολογικόσ) και διαφορετικισ κλίμακασ. Ρροτείνεται τοπικόσ χάρτθσ τθσ 
κάκε περιοχισ ι εναλλακτικά τθσ Ελλάδασ με ζμφαςθ ςτθν κάκε περιοχι (πόλθ ι 
χωριό).  

 

Διδακτικι ςτρατθγικι: Ομαδικι (με επιμζρουσ ομάδεσ και με το ςφνολο τθσ τάξθσ) 
και ςυνεργατικι δράςθ των παιδιϊν. Ρροάγεται θ διερεφνθςθ και θ χριςθ εικόνων 
και ςυμβόλων για τθν οργάνωςθ τθσ γνϊςθσ.  

Αξιοποίθςθ ΤΡΕ – Ανάπτυξθ ικανοτιτων: Για τθν καταγραφι των παρατθριςεων για 
τα διαφορετικά είδθ χαρτϊν ενδείκνυται θ χριςθ του λογιςμικοφ εννοιολογικισ 
χαρτογράφθςθσ Kidspiration για τθ δθμιουργία νοθτικοφ χάρτθ. Με το λογιςμικό 
TuxPaint αποδίδουν τα διαφορετικά είδθ χαρτϊν τα οποία μπορεί να 
ενςωματωκοφν ςτο νοθτικό τουσ χάρτθ. Επιπρόςκετα το TuxPaint παρζχει τθ 
δυνατότθτα ςτθ νθπιαγωγό να ειςάγει εικόνεσ τισ επιλογισ τθσ από τα διαφορετικά 
είδθ χαρτϊν και να προτρζψει τα παιδιά για ομαδοποίθςθ τουσ.  

Ρικανόσ χϊροσ υλοποίθςθσ: γωνιά ςυηιτθςθσ, τραπζηια και γωνιά υπολογιςτι. 

 

Δραςτθριότθτα 2 

Οργάνωςθ τάξθσ: Θ νθπιαγωγόσ χρθςιμοποιεί τθ διαδικτυακι εφαρμογι 
GoogleEarth ωσ εποπτικό μζςο διδαςκαλίασ προκειμζνου να δείξει το 
γεωμορφολογικό χάρτθ και χρθςιμοποιϊντασ τθν πλευρικι εργαλειοκικθ επιλζγει 
ςτοιχεία των πλθροφοριϊν που παρζχει ανάλογα με αυτά που ζχουν καταγράψει τα 
παιδιά από τθν επεξεργαςία των ςυμβατικϊν χαρτϊν. Στθ ςυνζχεια τα παιδιά ςε 
ομάδεσ πειραματίηονται με τθ διαδικτυακι εφαρμογι GoogleEarth και 
ανακαλφπτουν τθ ράβδο μεγζκυνςθσ και ςμίκρυνςθσ.      
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Υποςτθρικτικό διδακτικό υλικό: επιλογι τθσ πλευρικισ εργαλειοκικθσ του 
GoogleEarth 

Διδακτικι ςτρατθγικι: Ομαδικι (με το ςφνολο τθσ τάξθσ και με επιμζρουσ ομάδεσ). 
Εκκετικι διδαςκαλία και ανακαλυπτικι προςζγγιςθ.    

 

Αξιοποίθςθ ΤΡΕ – Ανάπτυξθ ικανοτιτων: Με τθ χριςθ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ 
GoogleEarth και των ςυγκεκριμζνων λειτουργιϊν παρζχεται θ δυνατότθτα άμεςθσ 
οπτικοποίθςθσ και ςφνδεςθσ πολλαπλϊν πλθροφοριϊν που ςε ςυνκικεσ χριςθσ 
ςυμβατικϊν χαρτϊν είναι αδφνατο να ςυμβεί. 

Ρικανόσ χϊροσ υλοποίθςθσ: γωνιά υπολογιςτι και γωνιά ςυηιτθςθσ. 

 

3οσ ςτόχοσ: Ανάπτυξθ εννοιϊν προςανατολιςμοφ ςτο χϊρο και διαιςκθτικι 
προςζγγιςθ τθσ ζννοιασ τθσ κλίμακασ μζςα από ζννοιεσ απόςταςθσ (κοντά – 
μακριά) και μεγζκουσ (μικρό - μεγάλο). 

 

Δραςτθριότθτα 3 

Οργάνωςθ τάξθσ: Τα παιδιά ςτο ςφνολο τθσ τάξθσ ξεκινοφν το φανταςτικό «ταξίδι» 
τουσ με μεταφορικό μζςο το αερόςτατο. 

 

Υποςτθρικτικό διδακτικό υλικό: Αρχείο δθμιουργθμζνο από τθ νθπιαγωγό με χριςθ 
λογιςμικοφ παρουςίαςθσ για τθν προβολι εικόνων με λιψθ διαφορετικισ 
απόςταςθσ από το GoogleEarth. Αρχικά εμφανίηεται θ κοντινι λιψθ τθσ πρόςοψθσ 
του νθπιαγωγείου, ςυνεχίηεται με 2-3 λιψεισ μζχρι να εμφανιςτεί θ πόλθ, 
ςυνεχίηεται με ανάλογεσ λιψεισ για τθν εμφάνιςθ τθσ χϊρασ και ςιγά ςιγά 
απομακρφνεται μζχρι να εμφανιςτεί όλθ θ γθ. Στο ςφνολο εμφανίηονται περίπου 8-
10 διαφάνειεσ / ςτιγμιότυπα / λιψεισ από κοντινό πλάνο ςε μακρινό με 
προοδευτικι μεγζκυνςθ.  

Θ νθπιαγωγόσ προβάλλει το αρχείο του λογιςμικοφ παρουςίαςθσ ςτο ςφνολο τθσ 
τάξθσ και τα παιδιά για κάκε διαφάνεια καλοφνται να περιγράψουν τθν αλλαγι που 
παρατθροφν. Ρροςεγγίηεται διαιςκθτικά θ κλίμακα μζςα από τθν ζννοια τθσ 
απόςταςθσ δθλαδι τθν απομάκρυνςθ του αερόςτατου από ζνα κοντινό ςθμείο 
αναφοράσ ςε πιο μακρινι απόςταςθ. Διευκολφνεται περιςςότερο θ παρατιρθςθ 
και ςυςχζτιςθ του μεγζκουσ ενόσ αντικειμζνου με τθν απόςταςι του και τον 
προςανατολιςμό του ςτο χϊρο.   
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Διδακτικι ςτρατθγικι: Ομαδικι (με το ςφνολο τθσ τάξθσ) δραςτθριότθτα με χριςθ 
εκκετικισ διδαςκαλίασ (παρουςίαςθ). Ενεργθτικι ςυμμετοχι και επικοινωνία των 
παιδιϊν με τθ νθπιαγωγό. 

Αξιοποίθςθ ΤΡΕ – Ανάπτυξθ ικανοτιτων: Το λογιςμικό παρουςίαςθσ ςτθν παροφςα 
δραςτθριότθτα ειςάγεται ωσ εποπτικό μζςο από τθ νθπιαγωγό. Ραρζχει τθ 
δυνατότθτα εφκολου χειριςμοφ των εικόνων και άμεςθσ μεγζκυνςθσ  περιςςότερο 
από οποιαδιποτε άλλο λογιςμικό γενικισ χριςθσ για τθν κατανόθςθ τθσ διαφοράσ 
απόςταςθσ και μεγζκουσ. Σε αυτι τθ δραςτθριότθτα οι δυνατότθτεσ του λογιςμικοφ 
παρουςίαςθσ είναι ςθμαντικζσ προκειμζνου να ενιςχφςουν τθν αφξθςθ τθσ 
παρατθρθτικότθτασ και το ενδιαφζρον των παιδιϊν ςχετικά με τον προςανατολιςμό 
ςτο χϊρο για τθν ζννοια «πάνω από» με ςτακερό ςθμείο αναφοράσ το ςϊμα τουσ 
και το χϊρο που βρίςκονται.  

Ρικανόσ χϊροσ υλοποίθςθσ: γωνιά υπολογιςτι ι γωνιά ςυηιτθςθσ. 

 

Δραςτθριότθτα 4 

Οργάνωςθ τάξθσ: Τα παιδιά χωρίηονται ςε ομάδεσ, οι οποίεσ παραμζνουν ίδιεσ ςε 
όλθ τθ διάρκεια του ςεναρίου. Θ μια ομάδα βρίςκεται ςτον υπολογιςτι και οι άλλεσ 
ςτα τραπζηια. Οι ομάδεσ αλλάηουν όλεσ διαδοχικά ϊςτε να περάςουν από τθ γωνιά 
του υπολογιςτι. 

 

Ομάδεσ παιδιϊν ςτα τραπζηια: καλοφνται να διατάξουν τισ φωτοτυπθμζνεσ εικόνεσ 
του αρχείου παρουςίαςθσ τθσ προθγοφμενθσ δραςτθριότθτασ  και να 
παρουςιάςουν τισ παρουςιάςουν ςτο ςφνολο τθσ τάξθσ αφοφ ολοκλθρϊςουν και 
από τθ γωνιά υπολογιςτι. 

 

Ομάδα παιδιϊν ςτον υπολογιςτι: γνωρίηουν και εξοικειϊνονται ςτο 
χειριςμό των  εργαλείων τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ GoogleEarth με 
ζμφαςθ ςτθ ράβδο μεγζκυνςθσ – ςμίκρυνςθσ του 
αντικειμζνου.  

 

Υποςτθρικτικό διδακτικό υλικό: 

Οι φωτοτυπθμζνεσ εικόνεσ του αρχείου παρουςίαςθσ 

 

Διδακτικι ςτρατθγικι: Ομαδικι (με επιμζρουσ ομάδεσ) και ςυνεργατικι 
δραςτθριότθτα για όλεσ τισ ομάδεσ. Τα παιδιά ςτα τραπζηια προςεγγίηουν τθ γνϊςθ 
μζςα από τθν επίλυςθ προβλιματοσ ενϊ θ ομάδα ςτον υπολογιςτι μζςω 
πειραματιςμοφ. 

Αξιοποίθςθ ΤΡΕ – Ανάπτυξθ ικανοτιτων: Θ διαδικτυακι εφαρμογι GoogleEarth 
αποτελεί ζνα δυναμικό εργαλείο άμεςου χειριςμοφ τθσ απόςταςθσ με επακόλουκθ 
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αλλαγι μεγζκουσ του αντικειμζνου. Σε αυτι τθ δραςτθριότθτα ο χειριςμόσ από τα 
παιδιά προςφζρει άμεςεσ παρατθριςεισ και αλλθλεπιδράςεισ ςτθν ομάδα 
αναπτφςςοντασ τθν ικανότθτα κριτικισ ςκζψθσ και δθμιουργίασ ςυςχετιςμϊν τθσ 
απόςταςθσ ενόσ αντικειμζνου και του μεγζκουσ του. 

Ρικανόσ χϊροσ υλοποίθςθσ: γωνιά υπολογιςτι και τραπζηια. Εναλλακτικά όποια 
άλλθ γωνιά κρίνεται κατάλλθλθ για τθ διευκόλυνςθ των ομάδων να χειριςτοφν τα 
ςυμβατικά υλικά. 

 

Δραςτθριότθτα 5 

Οργάνωςθ τάξθσ:  

Ομάδεσ παιδιϊν ςτα τραπζηια: Αναηθτοφν το ςθμείο αναφοράσ τουσ που είναι θ 
Ελλάδα ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ. 

 

Ομάδα παιδιϊν ςτον υπολογιςτι: Ειςάγουν το ςθμείο αναφοράσ, τθ λζξθ ‘Ελλάδα’ 

ςτο πεδίο πτιςθσ  του GoogleEarth. 

 

Υποςτθρικτικό διδακτικό υλικό: Χάρτεσ τθσ Ευρϊπθσ. Τοποκζτθςθ ‘πινζηασ’ με το 
νθπιαγωγείο ςτθν αντίςτοιχθ κζςθ του GoogleEarth και αποκικευςθ ςτα "Μζρθ 
μου". 

 

Διδακτικι ςτρατθγικι: Ομαδικι (με επιμζρουσ ομάδεσ) και ςυνεργατικι 
δραςτθριότθτα με ενεργθτικι ςυμμετοχι και επικοινωνία μεταξφ των παιδιϊν. 
Ρειραματιςμόσ και ανακαλυπτικι προςζγγιςθ για τθν ομάδα που βρίςκεται ςτον 
υπολογιςτι. Ανακαλυπτικι προςζγγιςθ για τθν ομάδα με τουσ χάρτεσ. 

Αξιοποίθςθ ΤΡΕ – Ανάπτυξθ ικανοτιτων: Στθν παροφςα δραςτθριότθτα θ χριςθ του 
GoogleEarth διευκολφνει τα παιδιά-χριςτεσ ςτθν αναηιτθςθ τθσ πλθροφορίασ για 
το ςθμείο αναφοράσ, τθν Ελλάδα, με το οποίο είναι εξοικειωμζνα μόνο από τθν 
αποτφπωςθ του ςυμβατικοφ χάρτθ. Ωσ ενδεικτικό εργαλείο οπτικοποίθςθσ παρζχει 
ρεαλιςτικι απεικόνιςθ των χρωμάτων και των μορφϊν τθσ περιοχισ με 
περιςςότερθ εγκυρότθτα, θ οποία υπολείπεται με τθ χριςθ των ςυμβατικϊν 
χαρτϊν. Επιπρόςκετα παρζχει τθ δυνατότθτα ςτα παιδιά άμεςου χειριςμοφ τθσ 
μεγζκυνςθσ – ςμίκρυνςθσ λειτουργϊντασ ωσ δυναμικό/γνωςτικό εργαλείο για τθν 
παρατιρθςθ και αναγνϊριςθ απλϊν ςυμβόλων όπωσ πόλεισ, δρόμοι, ποτάμια κ.α.  

Ρικανόσ χϊροσ υλοποίθςθσ: γωνιά υπολογιςτι και τραπζηια. Εναλλακτικά όποια 
άλλθ γωνιά κρίνεται κατάλλθλθ για τθ διευκόλυνςθ των ομάδων να χειριςτοφν το 
χάρτθ. 

 

Δραςτθριότθτα 6 
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Οργάνωςθ τάξθσ: 

Ομάδεσ παιδιϊν ςτα τραπζηια: Αποφαςίηουν από κοινοφ για τθ χϊρα που κα 
επιςκεφτοφν με το GoogleEarth. 

 

Ομάδα παιδιϊν ςτον υπολογιςτι: Ειςάγουν ςτο πεδίο πτιςθσ  του 
GoogleEarth τθ χϊρα που επζλεξαν να επιςκεφτοφν. 

 

Υποςτθρικτικό διδακτικό υλικό: Χάρτθσ τθσ Ευρϊπθσ ζνασ για κάκε ομάδα. 
Αποκικευςθ ςτα ‘Μζρθ μου’ τθ χϊρα τθσ κάκε ομάδασ. Εναλλακτικά τοποκζτθςθ 
‘πινζηασ’ με χρϊμα επιλογισ τθσ κάκε ομάδασ. 

 

Διδακτικι ςτρατθγικι: Ομαδικι (με επιμζρουσ ομάδεσ) και ςυνεργατικι 
δραςτθριότθτα με ενεργθτικι ςυμμετοχι και επικοινωνία μεταξφ των παιδιϊν. 
Διερευνθτικι προςζγγιςθ για τθν ομάδα που βρίςκεται ςτον υπολογιςτι.  

Αξιοποίθςθ ΤΡΕ – Ανάπτυξθ ικανοτιτων: Σε αυτό το ςθμείο εξζλιξθσ του ςεναρίου 
τα παιδιά ζχουν εξοικειωκεί με το GoogleEarth και αναπτφςςουν κριτικι ςκζψθ για 
τθ ςυςχζτιςθ τθσ απόςταςθσ με το μζγεκοσ του αντικειμζνου. Ραρζχεται από τθν 
εφαρμογι θ δυνατότθτα ςτο χριςτθ επιλογισ τθσ επικυμθτισ απόςταςθσ και 
ανάλογου μεγζκουσ. Συνεπϊσ τα παιδιά οπτικοποιοφν τισ διαφορετικζσ ςε μζγεκοσ 
εικόνεσ και άμεςα ςυςχετίηουν τθν αλλαγι μεγζκουσ με τισ χωρικζσ ζννοιεσ. 

Ρικανόσ χϊροσ υλοποίθςθσ: γωνιά υπολογιςτι και τραπζηια. Εναλλακτικά όποια 
άλλθ γωνιά κρίνεται κατάλλθλθ για τθ διευκόλυνςθ των ομάδων να χειριςτοφν το 
χάρτθ. 

 

γ) Δραςτθριότθτεσ εμπζδωςθσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου  

Δραςτθριότθτα 7 

Οργάνωςθ τάξθσ: 

Ομάδα παιδιϊν ςτον Θ/Υ: Γίνεται λιψθ τθσ χϊρασ που επιςκζφτθκαν, ςε απόςταςθ 
που να απεικονίηεται και θ Ελλάδα ωσ ςτακερό ςφςτθμα αναφοράσ, με χριςθ από 
τθν εκπαιδευτικό τθσ λειτουργίασ ‘PrintScreen’ και ‘Αντιγραφι-Επικόλλθςθ’ του 
αρχείου ςε αντίςτοιχο αρχείο για τθν κάκε ομάδα. Κάκε ομάδα περιγράφει τθν 
τοποκεςία τθσ χϊρασ που επιςκζφτθκε ςε ςχζςθ με τθν Ελλάδα (ςφςτθμα 
αναφοράσ). 

Ομάδεσ παιδιϊν ςτα τραπζηια: Απεικονίηουν τθ χϊρα που επιςκζφτθκαν με 
ςυμβατικά υλικά. 

 

Υποςτθρικτικό διδακτικό υλικό: 
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Ρλαςτελίνεσ, μαρκαδόροι και χαρτόνι. Εναλλακτικά οποιοδιποτε υλικό τθσ 
αρεςκείασ των παιδιϊν. 

 

Διδακτικι ςτρατθγικι: Ομαδικι (με επιμζρουσ ομάδεσ) και ςυνεργατικι 
δραςτθριότθτα με ενεργθτικι ςυμμετοχι και επικοινωνία μεταξφ των παιδιϊν.  

Αξιοποίθςθ ΤΡΕ – Ανάπτυξθ ικανοτιτων: Σε αυτι τθ δραςτθριότθτα οι 
ςυγκεκριμζνεσ λειτουργίεσ του Θ/Υ παρζχουν τθ δυνατότθτα αποκικευςθσ τθσ 
πλθροφορίασ για άμεςθ παροχι ανατροφοδότθςθσ των παιδιϊν. Λειτουργεί και ωσ 
εποπτικό μζςο διδαςκαλίασ για τθ νθπιαγωγό. 

Ρικανόσ χϊροσ υλοποίθςθσ: γωνιά υπολογιςτι και τραπζηια. 

 

Δραςτθριότθτα 8 

Οργάνωςθ τάξθσ: 

Ομάδα παιδιϊν ςτον Θ/Υ: Απεικόνιςθ τθσ χϊρασ που επιςκζφτθκαν με χριςθ του 
λογιςμικοφ TuxPaint. 

 

Διδακτικι ςτρατθγικι: Ομαδικι (με επιμζρουσ ομάδεσ) και ςυνεργατικι 
δραςτθριότθτα με ενεργθτικι ςυμμετοχι και επικοινωνία μεταξφ των παιδιϊν. 
Ρειραματιςμόσ των λειτουργιϊν του λογιςμικοφ από τα ίδια τα παιδιά και ανάπτυξθ 
αλλθλεπίδραςθσ ανάμεςά τουσ. 

Αξιοποίθςθ ΤΡΕ – Ανάπτυξθ ικανοτιτων: Το λογιςμικό TuxPaint μζςα από ζνα 
φιλικό ςτθ χριςθ περιβάλλον για τα παιδιά προςχολικισ θλικίασ, παρζχει τθ 
δυνατότθτα ανάπτυξθσ τθσ ζκφραςθσ και δθμιουργικότθτασ κακϊσ και τθν 
αποκικευςθ τθσ πλθροφορίασ για άμεςθ ανατροφοδότθςι τουσ. 

Ρικανόσ χϊροσ υλοποίθςθσ: γωνιά υπολογιςτι. 

 

δ) Δραςτθριότθτεσ αξιολόγθςθσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου  

Δραςτθριότθτα 9 

Θ νθπιαγωγόσ με τα παιδιά βρίςκονται ςτον υπολογιςτι και με τθ χριςθ του 
λογιςμικοφ Kidspiration δθμιουργοφν ζνα νοθτικό χάρτθ για τθν ζννοια του χάρτθ 
και το ςυγκρίνουν με τον αρχικό. Εναλλακτικά μπορεί να δθμιουργθκεί ζνασ 
νοθτικόσ χάρτθσ για κάκε ομάδα παιδιϊν και να ειςάγουν και τθν αντίςτοιχθ χϊρα 
που επιςκζφτθκαν από προθγοφμενθ δραςτθριότθτα (PrintScreen).  

 

Διδακτικι ςτρατθγικι: Ομαδικι (με το ςφνολο τθσ τάξθσ) με ενεργθτικι ςυμμετοχι 
και επικοινωνία των παιδιϊν με τθ νθπιαγωγό. 
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Αξιοποίθςθ ΤΡΕ – Ανάπτυξθ ικανοτιτων: Το λογιςμικό Kidspiration απευκφνεται ςε 
παιδιά προςχολικισ θλικίασ και παρζχει τθ δυνατότθτα ανάπτυξθσ τθσ οργάνωςθσ 
και αναπαράςταςθ τθσ γνϊςθσ με ςφμβολα και εικόνεσ. 

 

Ρικανόσ χϊροσ υλοποίθςθσ: γωνιά υπολογιςτι ι γωνιά ςυηιτθςθσ. 

 

Θ αποτφπωςθ του περιγράμματοσ τθσ Ευρϊπθσ και του ςτακεροφ ςθμείου 
αναφοράσ τθσ Ελλάδασ ςε φφαςμα, παρζχει τθ δυνατότθτα χριςθσ του λεξιλογίου 
προςανατολιςμοφ ςτο χϊρο με ταυτόχρονθ μετακίνθςι τουσ. Κάκε παιδί ι ςε 
ηευγάρια βρίςκονται μζςα ςτο περίγραμμα τθσ Ελλάδασ και μετακινοφνται ςε χϊρα 
τθσ επιλογισ τουσ.    

Επιπρόςκετα μπορεί να οργανωκεί ςφνκεςθ (παηλ) του χάρτθ τθσ Ευρϊπθσ 
παρζχοντασ ωσ εναρκτιριο τθν περιοχι τθσ Ελλάδασ που αποτελεί για τα παιδιά το 
ςτακερό ςθμείο αναφοράσ. 

 

Σ. Θ αξιολόγθςθ 

Θ νθπιαγωγόσ αξιολογεί όλθ τθν πορεία του ςεναρίου αναφορικά με τουσ ςτόχουσ, 
τθν καταλλθλότθτα των διδακτικϊν ςτρατθγικϊν, τθν προςτικζμενθ αξία των ΤΡΕ 
ςχετικά με τθν ανάπτυξθ αντίςτοιχων ικανοτιτων ςτα παιδιά, το ενδιαφζρον και το 
είδοσ ςυμμετοχισ των παιδιϊν κακϊσ και τθν προβλεπόμενθ διάρκεια. Βαςικό 
ςτοιχείο τθσ κακολικισ αποτίμθςθσ είναι ο ςυνεχισ αναςτοχαςμόσ ςε όλθ τθ 
διάρκεια υλοποίθςθσ που οδθγεί πολλζσ φορζσ και ςε ανάλογεσ τροποποιιςεισ.  

 

Η. Παρατθριςεισ – οδθγίεσ για τισ εκπαιδευτικοφσ   

Διδακτικζσ ςτρατθγικζσ 

Οι διδακτικζσ ςτρατθγικζσ που χρθςιμοποιοφνται ςτο εκπαιδευτικό ςενάριο 
ςυνάδουν με τισ ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ από τισ οποίεσ προκφπτει 
ότι υπάρχει ανάγκθ για ομαδικι και ςυνεργατικι δράςθ των παιδιϊν. Ζχει 
υποςτθριχκεί από διάφορεσ ζρευνεσ παγκοςμίωσ ότι θ δράςθ των παιδιϊν ςε 
ομάδεσ ευνοεί τθ μάκθςθ και προωκεί τθν οικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ μζςα από τθν 
αλλθλεπίδραςθ μεταξφ τουσ, με τθ νθπιαγωγό και με το περιβάλλον τουσ, που ςτθ 
ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ διαμορφϊνεται από τισ ΤΡΕ (Οδθγόσ Νθπιαγωγοφ, 2006). 
Ραρατθρείται ότι θ ειςαγωγι των ΤΡΕ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία ευνοεί και 
υποςτθρίηει τθν ομαδικότθτα και επικοινωνία μεταξφ των ομάδων και 
παροτρφνεται θ νθπιαγωγόσ για τθ χριςθ τουσ. 

 

Στισ περιπτϊςεισ απουςιϊν παιδιϊν ενϊ οι δραςτθριότθτεσ του ςεναρίου 
εξελίςςονται, μια εναλλακτικι πρόταςθ είναι με τθν επιςτροφι τουσ να αναλάβουν 
τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ τθν ενθμζρωςθ και υποςτιριξθ τουσ. Ράντωσ για 
οτιδιποτε ςυμβεί ςχετικά με τθ διαφοροποίθςθ των ομάδων θ κάκε νθπιαγωγόσ 
γνωρίηει τουσ απαραίτθτουσ χειριςμοφσ  για τθ διευκζτθςθ τθσ κατάςταςθσ. 
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Διδακτικζσ προςεγγίςεισ 
Το ςενάριο εντάςςεται ςτθ διδακτικι προςζγγιςθ τθσ κεματικισ προςζγγιςθσ όπωσ 
αυτι ορίηεται από το ΔΕΡΡΣ (2003). Σφμφωνα με το ΔΕΡΡΣ (2003) ςτθ κεματικι 
προςζγγιςθ θ νθπιαγωγόσ ζχει επιλζξει το κζμα και ζχει οργανϊςει τουσ 
μακθςιακοφσ ςτόχουσ και τθν εκτιμϊμενθ διάρκεια που κρίνεται απαραίτθτθ για 
τθν υλοποίθςι τουσ. Ανάλογα με τθν ομάδα των παιδιϊν που υλοποιεί το ςενάριο, 
δφναται να υπάρξει τροποποίθςθ του επίπεδου των δραςτθριοτιτων προκειμζνου 
να ςυναντιςουν τισ ςυγκεκριμζνεσ μακθςιακζσ ανάγκεσ. 
 
Εκτιμϊμενθ διάρκεια 

Το χρονικό πλαίςιο υλοποίθςθσ του ςεναρίου τροποποιείται ανάλογα με τθ 
διδακτικι μεκοδολογικι προςζγγιςθ ςτθν οποία ζχει ενταχκεί. Συγκεκριμζνα ςτθν 
περίπτωςθ που υλοποιείται ςτα πλαίςια τθσ κεματικισ προςζγγιςθσ δφναται να 
υλοποιοφνται 1-2 δραςτθριότθτεσ κάκε θμζρα. Στθν περίπτωςθ υλοποίθςθσ του 
ςεναρίου ςτα πλαίςια ςχεδίου εργαςίασ (project) υπάρχει ευελιξία υλοποίθςθσ 
ανάλογα με τθ χρονικι διαχείριςθ που τίκεται από τον εκπαιδευτικό. Συνικωσ οι 
δραςτθριότθτεσ των ςχεδίων εργαςίασ υλοποιοφνται μια φορά τθν εβδομάδα. 
Συνεπϊσ θ διάρκεια του ςεναρίου ςτα πλαίςια ενόσ ςχεδίου εργαςίασ εκ των 
πραγμάτων κα παρατακεί. Θ κζςθ των δραςτθριοτιτων ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα 
εντάςςεται ςτθν ανάπτυξθ διακεματικϊνδραςτθριοτιτων με διάρκεια είκοςι 
λεπτϊν για τθν κάκε μία. Θ διάρκεια αυξομειϊνεται ανάλογα με το ενδιαφζρον των 
παιδιϊν.  
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7. «Γνωριμία των νθπίων με το ποντίκι του υπολογιςτι». 

 

Δθμιουργόσ: Μαρία Γεωργοφτςου 

 

Σίτλοσ Εκπαιδευτικοφ εναρίου: «Γνωριμία των νθπίων με τον Κοφλθ τον 
Ροντικοφλθ» 

 

Α. Σο διδακτικό αντικείμενο του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου 

Το διδακτικό αντικείμενο του ςεναρίου αφορά τθ γνωριμία των παιδιϊν με κάποιεσ 
από τισ βαςικζσ λειτουργίεσ του ποντικιοφ του υπολογιςτι. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτο 
ςενάριο κα αναπτυχκοφν δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ κα ςτοχεφουν ςτθν ανίχνευςθ 
των νοθτικϊν παραςτάςεων των παιδιϊν για το ποντίκι, δραςτθριότθτεσ 
διδαςκαλίασ του γνωςτικοφ αντικειμζνου, μία δραςτθριότθτα εμπζδωςθσ, 
δραςτθριότθτεσ αξιολόγθςθσ και μία προαιρετικι- μεταγνωςτικι δραςτθριότθτα. 

Στισ δραςτθριότθτεσ διδαςκαλίασ κα γίνει προςπάκεια να γνωρίςουν τα παιδιά τθ 
χριςθ του αριςτεροφ πλικτρου του ποντικιοφ, να κινοφν το ποντίκι παρατθρϊντασ 
τθν ταυτόχρονθ κίνθςθ του δείκτθ ςτθν οκόνθ, αλλά και να τοποκετοφν το δείκτθ 
του ποντικιοφ ςε ςυγκεκριμζνθ κζςθ ςτθν οκόνθ. Ακόμθ, κα εςτιάςουμε ςτο να 
μποροφν να επιλζξουν με το ποντίκι μια περιοχι που κζλουν ι τουσ ηθτείται, αλλά 
και να μποροφν να ανοίγουν ζνα αρχείο με διπλό κλικ του αριςτεροφ μζρουσ. Τζλοσ, 
κα γίνει λόγοσ για τθν φπαρξθ καλωδίου ςτο ποντίκι. 

 

Πρότερεσ γνϊςεισ 
Για να εμπλακοφν τα παιδιά ςτο ςυγκεκριμζνο εκπαιδευτικό ςενάριο κεωρείται 
ςκόπιμο αλλά όχι αναγκαίο να είναι ιδθ εξοικειωμζνα με τθ χριςθ του 
πλθκτρολογίου, με τα γράμματα τθσ αλφαβιτου, να διακζτουν φωνολογικι 
επίγνωςθ. Σχετικά με τισ πρότερεσ γνϊςεισ που διακζτουν τα παιδιά κα 
υποκζςουμε ότι δεν γνωρίηουν τθ χριςθ του ποντικιοφ και ειδικζσ χριςεισ του και 
για το λόγο αυτό κα προβοφμε ςτισ δραςτθριότθτεσ ανίχνευςθσ των 
αναπαραςτάςεϊν τουσ. 
Το εκπαιδευτικό ςενάριο αφορά παιδιά προςχολικισ θλικίασ, χωρίσ αυτό να είναι 
δεςμευτικό, αφοφ μπορεί να εφαρμοςτεί και ςε παιδιά που βρίςκονται  ςτισ πρϊτεσ 
τάξεισ του δθμοτικοφ ςχολείου. Το πρόγραμμα είναι αναπτυξιακά κατάλλθλο, αφοφ 
λαμβάνει υπόψθ του τουσ ςτόχουσ του ΔΕΕΡΣ. Ζνασ από τουσ ςτόχουσ που 
προτείνονται είναι αυτόσ τθσ γνωριμίασ των παιδιϊν με το ποντίκι του υπολογιςτι. 
Ζνασ ακόμθ ςτόχοσ του ΔΕΕΡΣ που λιφκθκε υπόψθ ςτθ δθμιουργία του ςεναρίου, 
είναι θ χριςθ κατάλλθλου εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ, ϊςτε τα παιδιά να μποροφν 
να πειραματιςτοφν αλλά και να επιλφςουν πικανά προβλιματα (ΔΕΡΡΣ, 2003). Για 
να κεωρθκεί κατάλλθλο για παιδιά προςχολικισ θλικίασ το εκπαιδευτικό ςενάριο 
είναι απαραίτθτο να εμπλζκει τα παιδιά ςε καταςτάςεισ παιχνιδιοφ. Τζλοσ, αυτό 
που κακιςτά το ςενάριο κατάλλθλο για παιδιά προςχολικισ θλικίασ είναι ότι κα 
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πραγματοποιθκεί διδακτικόσ μεταςχθματιςμόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου που κα 
εξετάςουμε αμζςωσ παρακάτω. 

 

Β. Αναπαραςτάςεισ που διακζτουν οι μακθτζσ 

Θ ςπουδαιότθτα των αναπαραςτάςεων των παιδιϊν είναι μεγάλθσ διδακτικισ 
χρθςιμότθτασ. Οι αναπαραςτάςεισ των παιδιϊν ζχουν ςθμαντικό νόθμα και 
μποροφν να εξυπθρετιςουν τθν οικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ τουσ κακϊσ αποτελοφν τον 
πρϊτο δεςμό του παιδιοφ με τθ νζα γνϊςθ. Με βάςει ζρευνα των Ραπανδρζου και 
Βελλοποφλου (2000) αναδεικνφεται πωσ τα παιδιά αναγνωρίηουν το ποντίκι του 
υπολογιςτι ωσ μια από τισ βαςικζσ του μονάδεσ κακϊσ το απεικονίηουν ςτισ 
ηωγραφιζσ τουσ ενϊ φαίνεται ότι είναι εξοικειωμζνα με αυτό (Κόμθσ, 2008). Τα 
παιδιά αναγνωρίηουν το ποντίκι ωσ κεντρικό μζροσ του υπολογιςτι, ενδζχεται όμωσ 
να μθν γνωρίηουν τισ χριςεισ που αυτό ζχει. Βαςικό μζλθμα του ςεναρίου είναι να 
γνωρίςουν τα παιδιά πικανζσ χριςεισ του ποντικιοφ ςε διαφορετικά περιβάλλοντα.  

 

Γ. Οι ςτόχοι του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου  

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γνωςτικζσ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν τα παιδιά 
προςχολικισ θλικίασ, οι ςτόχοι του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου διαμορφϊνονται ωσ 
εξισ:  

 Να γνωρίςουν το «αριςτερό πλικτρο» του ποντικιοφ και να το χρθςιμοποιοφν 
για να επιλζγουν ζνα ςτοιχείο και για να ανοίγουν ζνα πρόγραμμα/ αρχείο. 

 Να κατανοιςουν τθ κζςθ του δείκτθ ςτθν οκόνθ και να μποροφν να τοποκετοφν 
ςτθν οκόνθ του υπολογιςτι το δείκτθ ςε ςυγκεκριμζνο ςθμείο.   

 Να ςυνειδθτοποιιςουν τθν φπαρξθ καλωδίου του ποντικιοφ και τι ςυμβαίνει με 
πικανι αποςφνδεςι του. 

 Να ζρκουν ςε επαφι και να χρθςιμοποιιςουν κατάλλθλο λογιςμικό για να 
εκτελζςουν παιχνίδια εξερεφνθςθσ και επίλυςθσ απλϊν προβλθμάτων. 

 Να μποροφν να χρθςιμοποιοφν ζνα απλό πρόγραμμα ηωγραφικισ για να 
παράγουν κάτι. 
 

Δ. Διδακτικό υλικό 

Για τθν υλοποίθςθ του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου είναι απαραίτθτα τα παρακάτω 
υλικά: 

Υπολογιςτισ, χαρτιά Α4, χαρτόνια, ψαλίδια, μαρκαδόροι/ ξυλομπογιζσ, κορδζλεσ, το 
ελεφκερο λογιςμικό Jigsaw Platinum από τθν ιςτοςελίδα: http://www.spintop-
games.com/jigsaw_game_download/jigsaw_platinum.html, αλλά και μια εικόνα του 
Mickey Mouse ι άλλου παιδικοφ ιρωα, το ελεφκερο λογιςμικό GCompris, ζναν 
επεξεργαςτι κειμζνου (π.χ. Word), κόκκινο αυτοκόλλθτο ςτο αριςτερό πλικτρο του 
ποντικιοφ, το λογιςμικό Revelation Natural Art (Απλό) από τθν ιςτοςελίδα 
http://www.logo.com/downloads/rna, κείμενο ςε επεξεργαςτι κειμζνου γραμμζνο 
από τθν εκπαιδευτικό.  

http://www.spintop-games.com/jigsaw_game_download/jigsaw_platinum.html
http://www.spintop-games.com/jigsaw_game_download/jigsaw_platinum.html
http://www.logo.com/downloads/rna
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Ε. Δραςτθριότθτεσ υλοποίθςθσ του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου 

 
α) Δραςτθριότθτεσ ψυχολογικισ προετοιμαςίασ 
Για να ξεκινιςει θ πραγματοποίθςθ του ςεναρίου, απαραίτθτο βιμα είναι να 
προετοιμάςει θ εκπαιδευτικόσ τα παιδιά για το τι κα ακολουκιςει. Για να επιτευχτεί 
αυτό καλό είναι να δθμιουργιςουμε ζνα επικοινωνιακό πλαίςιο. Ζτςι, διαβάηουμε 
ςτα παιδιά τθν παρακάτω ιςτορία: «Σε ζνα ςπίτι ςτο βουνό ηοφςε ζνασ πολφ μικρόσ 
ποντικόσ που τον ζλεγαν Κοφλθ Ροντικοφλθ και ιταν πολφ τεμπζλθσ! Αυτόσ, παιδιά 
ζχει πολλοφσ φίλουσ ποντικάκια και όλοι μαηί ηουν ευτυχιςμζνοι ςτο χωριό τουσ. 
Αλικεια, ξζχαςα να ςασ πω πϊσ ζλεγαν το χωριό τουσ! Το ζλεγαν Ροντικοχωριό! 
Δίπλα ςτο χωριό υπιρχε μια μεγάλθ πόλθ, θ ξακουςτι Ροντικοφπολθ. Τα ποντικάκια 
ικελαν πολφ να τθν επιςκεφτοφν αφοφ είχε ακουςτεί ότι εκεί υπάρχουν πολφ 
περίεργα πράγματα, πράγματα που τα ποντικάκια κα ικελαν να γνωρίςουν! Ζνα 
πρωί είπαν ςτο Κοφλθ τον Ροντικοφλθ να πάνε επιτζλουσ ςτθν Ροντικοφπολθ! Ο 
Κοφλθσ ο Ροντικοφλθσ όμωσ βαριόταν πολφ να κάνει τόςο δρόμο και ζτςι άφθςε 
τουσ φίλουσ του και κοιμικθκε. Τα ποντικάκια ξεκίνθςαν το δρόμο τουσ. Το 
απόγευμα ζφταςαν ςτθν Ροντικοφπολθ. Το πρϊτο μζροσ που είδαν ιταν ζνα πολφ 
μεγάλο κτιριο και μζςα υπιρχαν πολλοί άνκρωποι. Κοιτάχτθκαν και αποφάςιςαν να 
μπουν μζςα! Τότε είδαν κάτι παράξενα κουτιά, κάτι άλλα πιο μικρά, κάτι που 
ζμοιαηε με ποντίκι και ζνα άλλο κουτί με πλικτρα. Τι ιταν αυτό; Μια πινακίδα 
ζγραφε «υπολογιςτζσ ςτισ καλφτερεσ τιμζσ και δωρεάν μακιματα!» Ριγαν ρϊτθςαν 
και το μάκθμα άρχιςε! Διάλεξαν να μάκουν τι ιταν αυτό που ζμοιαηε με ποντίκι! Ο 
δάςκαλοσ τουσ ζμακε πολλά γι’ αυτό που ζμοιαηε με ποντίκι και το ζλεγαν ίκι το 
Ροντίκι, ζπαιξαν παιχνίδια ςτον υπολογιςτι, γζλαςαν, ηωγράφιςαν…με το ίκι το 
Ροντίκι. Ευχαρίςτθςαν τον δάςκαλο και ζφυγαν! Πταν είπαν τα νζα ςτον Κοφλθ τον 
Ροντικοφλθ δεν καταλάβαινε τίποτα από όςα ζμακαν οι φίλοι του για το ποντίκι που 
το λζνε ίκι το Ροντίκι! Ρολφ ςτεναχωρθμζνοσ, πιγε ςτο ςπίτι του και ζκλαιγε για 
τθν τεμπελιά του!!! Πταν το ζμακα αυτό ςκζφτθκα ότι κα κζλατε να τον 
βοθκιςουμε να μάκει τι είναι αυτό το ποντίκι που είδαν οι φίλοι του! Ζτςι όταν 
εμείσ κα μάκουμε πολλά μαγικά πράγματα και κα παίξουμε πολλά παιχνίδια κα 
μπορζςουμε να τον βοθκιςουμε να μάκει και αυτόσ όςα ζμακαν οι φίλοι του για 
τον ίκι το Ροντίκι! Θα γίνετε εςείσ οι δάςκαλοί του!! Ξζρετε πράγματα για το 
ποντίκι του υπολογιςτι; Ζχετε δει ποτζ τον ίκι το Ροντίκι; Ράμε λοιπόν να 
αρχίςουμε, να δοφμε τι είναι αυτό που μοιάηει με τον Κοφλθ Ροντικοφλθ και τουσ 
φίλουσ του αλλά δεν είναι ηϊο, τον λζνε ίκι το Ροντίκι και βρίςκεται πάντα μαηί 
ςτον κολλθτό του φίλο Υπολογιςτοφλθ!» 
 
β) Δραςτθριότθτεσ ανίχνευςθσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου 

1θ Δραςτθριότθτα 

Σκοπόσ 
Θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα ςυμβάλλει ςτο να ανιχνεφςουμε τισ 
αναπαραςτάςεισ και τισ πικανζσ πρότερεσ γνϊςεισ των παιδιϊν για το ποντίκι του 
υπολογιςτι. 
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Διδακτικό υλικό 
Χαρτιά Α4, μαρκαδόροι/ξυλομπογιζσ. 
Ελεφκερο λογιςμικό Jigsaw Platinum από τθν ιςτοςελίδα: http://www.spintop-
games.com/jigsaw_game_download/jigsaw_platinum.html. Ρρόκειται για ζνα 
λογιςμικό που επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ του να διαλζξουν κάποιεσ από τισ 
φωτογραφίεσ που υπάρχουν ςε αυτό και να λφςει το παηλ, να ειςάγει δικζσ του 
εικόνεσ, να προςαρμόςει το μζγεκοσ των κομματιϊν του παηλ, αλλά και τα 
κομμάτια του παηλ.  
 
Γενικι περιγραφι 
Σε αυτι τθ δραςτθριότθτα κα ηθτθκεί καταρχιν από τα παιδιά να ηωγραφίςουν το 
ποντίκι του υπολογιςτι όπωσ νομίηουν ότι είναι. Ζτςι κα αποκτιςουμε τθν πρϊτθ 
εικόνα για το τι γνωρίηουν τα παιδιά για το ποντίκι. 
Στθ ςυνζχεια, παίρνουμε κάποια παιδιά ατομικά και κακόμαςτε ςτον υπολογιςτι. 
Αφοφ δείξουμε μια εικόνα του γνωςτοφ παιδικοφ ιρωα, Mickey Mouse, τθν 
ειςάγουμε ςτο λογιςμικό και τθν 
μετατρζπουμε ςε παηλ.  
Στθ ςυνζχεια, παροτρφνουμε το παιδί να 
ενϊςει τα κομμάτια του παηλ, ϊςτε να 
εμφανιςτεί και πάλι ο ιρωασ. Το ρωτάμε με 
ποιον τρόπο φαντάηεται ότι μποροφμε να 
«πιάςουμε» τα κομμάτια και να τα βάλουμε 
ςτθ ςωςτι κζςθ. Αφινουμε το παιδί να 
πειραματιςτεί με το ποντίκι. Ζτςι, μασ δίνεται θ ευκαιρία να δοφμε πϊσ το παιδί κα 
χρθςιμοποιιςει το ποντίκι, με άλλα λόγια να δοφμε τι γνωρίηει ιδθ για τθ χριςθ 
του.  

 

γ) Δραςτθριότθτεσ διδαςκαλίασ του γνωςτικοφ αντικειμζνου 
 
1θ Δραςτθριότθτα 

Σκοπόσ 
Θ δραςτθριότθτα αυτι κα βοθκιςει τα παιδιά να γνωρίςουν μία από τισ 
λειτουργίεσ του αριςτεροφ πλικτρου του ποντικιοφ ςτον επεξεργαςτι κειμζνου, να 
τοποκετοφν το δείκτθ ςωςτά όταν κζλουν να επιλζξουν ζνα ςτοιχείο, αλλά και να 
προβαίνουν ςε βαςικζσ τροποποιιςεισ όταν αυτό τουσ ηθτείται. 
 
Διδακτικοί ςτόχοι 
Οι μακθτζσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ δραςτθριότθτασ κα πρζπει να είναι ικανοί να: 

 Κατανοοφν ποφ πρζπει να τοποκετοφν το δείκτθ όταν κζλουν να επιλζξουν κάτι 
με το ποντίκι. 

 Γνωρίηουν πϊσ να επιλζγουν ζνα ςτοιχείο ςτον επεξεργαςτι κειμζνου με το 
ποντίκι. 

 Γνωρίηουν πϊσ αφοφ το επζλεξαν μποροφν να προβοφν ςε τροποποιιςεισ/ 
μορφοποιιςεισ (αλλαγι χρϊματοσ, μεγζκουσ κτλ) με τθ χριςθ του ποντικιοφ. 

http://www.spintop-games.com/jigsaw_game_download/jigsaw_platinum.html
http://www.spintop-games.com/jigsaw_game_download/jigsaw_platinum.html
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Διδακτικό υλικό 
Ζνασ υπολογιςτισ με πρόγραμμα επεξεργαςτι κειμζνου, κόκκινο αυτοκόλλθτο ςτο 
αριςτερό πλικτρο του ποντικιοφ. 
 
Ρροαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ 
Οι μακθτζσ προκειμζνου να είναι ςε κζςθ να πραγματοποιιςουν τθ ςυγκεκριμζνθ 
δραςτθριότθτα κα πρζπει να είναι εξοικειωμζνοι με τα γράμματα, να διακζτουν 
φωνολογικι επίγνωςθ και να είναι εξοικειωμζνοι με το πλθκτρολόγιο. 
 
Γενικι περιγραφι 
Ομάδεσ των δφο παιδιϊν κάκονται μπροςτά ςτον υπολογιςτι. Αρχικά, δείχνουμε το 
ποντίκι ςτα παιδιά και τουσ το παρουςιάηουμε ωσ τον «ίκι το Ροντίκι» 
παρακινϊντασ τα να μασ πουν τι βλζπουν. Τα ρωτοφμε αν βλζπουν κάτι πάνω ςτον 
«ίκι το Ροντίκι» που γνωρίηουν ιδθ, ϊςτε να μοιραςτοφν τισ εμπειρίεσ τουσ μαηί 
μασ. Στθ ςυνζχεια, ανοίγουμε ζνα ζγγραφο κειμζνου και παροτρφνουμε τα παιδιά 
να γράψει το κακζνα το όνομά του. Τα παροτρφνουμε να κουνιςουν το ποντίκι και 
να μασ πουν τι βλζπουν να ςυμβαίνει ςτθν οκόνθ. Τουσ εξθγοφμε ότι το βζλοσ που 
κινείται λζγεται «Δεικτοφλθσ» γιατί μασ δείχνει που είναι το ποντίκι μασ κάκε φορά 
που το μετακινοφμε. ωτάμε ποιο είναι το αγαπθμζνο τουσ χρϊμα και τουσ λζμε ότι 
μποροφμε να αλλάξουμε τα ονόματά τουσ ςε αυτό το χρϊμα αντί για το αρχικό 
μαφρο χρϊμα. Ζτςι, παίρνουμε το ποντίκι και τουσ δείχνουμε ςτθ γραμμι 
εργαλείων το γράμμα «Α» και το βελάκι που ζχει δίπλα του, το οποίο αλλάηει το 
χρϊμα τθσ γραμματοςειράσ μασ. Αφοφ το πατιςουμε αναηθτοφμε το χρϊμα και 
πατάμε το κόκκινο αυτοκόλλθτο του ποντικιοφ (αριςτερό πλικτρο). ωτάμε τα 
παιδιά γιατί δεν άλλαξε το χρϊμα των ονομάτων μασ. Καταλιγουμε ςτο ότι κάναμε 
ζνα ςθμαντικό λάκοσ. Τουσ εξθγοφμε ότι ο «ίκι το Ροντίκι» μπορεί να μασ 
βοθκιςει. Ρρϊτα, τοποκετοφμε το χζρι του παιδιοφ ςτο ποντίκι και ςτθ ςυνζχεια 
του λζμε να μεταφζρει τον δείκτθ ςτο όνομά του και να πατιςει το κόκκινο 
αυτοκόλλθτο χωρίσ να το αφιςει ζωσ το τζλοσ του ονόματόσ του, μζχρι να 
εμφανιςτεί ζνα γαλάηιο πλαίςιο γφρω από το όνομά του, το οποίο κα μασ δείχνει 
ότι ζχουμε επιλζξει κάτι για να προβοφμε ςε μια αλλαγι ςτθ ςυνζχεια. Στθ 
ςυνζχεια, του υποδεικνφουμε να πάει ςτο γράμμα «Α» τον δείκτθ και να επιλζξει 
από το βελάκι που ζχει το γράμμα δίπλα του το χρϊμα που επικυμεί με ζνα κλικ του 
κόκκινου κουμπιοφ. Θ διαδικαςία επαναλαμβάνεται και ςτο δεφτερο παιδί. Τζλοσ, 
μποροφμε να πειραματιςτοφμε με το πϊσ αλλάξουμε μζγεκοσ ςτο όνομά, να το 
υπογραμμίςουμε, να το κάνουμε πιο ζντονο κ.ο.κ. Οι διδακτικζσ ςτρατθγικζσ που 
χρθςιμοποιοφμε ςε αυτι τθ δραςτθριότθτα είναι αυτι τθσ εκκετικισ διδαςκαλίασ, 
τθσ γνωςτικισ ςφγκρουςθσ, θ πρακτικι και εξάςκθςθ και θ επίλυςθ προβλιματοσ με 
κακοδιγθςθ, αφοφ εμείσ δείχνουμε ςτα παιδιά τι να κάνουν και ςτθ ςυνζχεια μετά 
από δικι μασ βοικεια και κακοδιγθςθ προβαίνουν ςτθν αντίςτοιχθ ενζργεια. 
 
2θ Δραςτθριότθτα 

 
Σκοπόσ 
Θ δραςτθριότθτα αυτι κα ςυμβάλλει ςτο να ςυνειδθτοποιιςουν τα παιδιά τθν 
φπαρξθ καλωδίου του ποντικιοφ και τι ςυμβαίνει με πικανι αποςφνδεςι του. 
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Διδακτικοί ςτόχοι 
Οι μακθτζσ μετά το πζρασ τθσ δραςτθριότθτασ πρζπει να είναι ικανοί να:  

 Να γνωρίηουν τι ςυμβαίνει με πικανι αποςφνδεςθ του καλωδίου. 

 Να γνωρίηουν ότι το ποντίκι διακζτει καλϊδιο το οποίο ςυνδζεται με τθν 
κεντρικι μονάδα επεξεργαςίασ. 

Διδακτικό υλικό 
Υπολογιςτισ, λογιςμικό επεξεργαςίασ κειμζνου 
 
Ρροαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ 
Δεν υπάρχουν  
 
Γενικι περιγραφι 
Συνεχίηουμε με τθν προθγοφμενθ δραςτθριότθτα εξακολουκϊντασ να ζχουμε ςε 
λειτουργία το πρόγραμμα επεξεργαςίασ κειμζνου. ωτάμε τα παιδιά εάν γνωρίηουν 
το φίλο του ποντικιοφ, το καλϊδιο και αν γνωρίηουν τθ χρθςιμότθτά του. Ακοφμε τισ 
απαντιςεισ τουσ και ςτθ ςυνζχεια τουσ εξθγοφμε ότι κα παίξουμε ζνα παιχνίδι. Κα 
πρζπει να κουνοφν το ποντίκι ςτθν οκόνθ και να μασ λζνε τι βλζπουν. Εμείσ 
αποςυνδζουμε το καλϊδιο και τα ρωτάμε αν κουνιζται ακόμα ο δείκτθσ. Ζπειτα, 
τοποκετοφμε και πάλι το καλϊδιο και τα ρωτάμε και πάλι τι ςυμβαίνει. 
Καταλιγουμε ςε μια ςυηιτθςθ / ςχολιαςμό του τι γίνεται όταν είναι το καλϊδιο ςτθ 
κζςθ του και τι όταν δεν είναι. Ρροτείνουμε ςτα παιδιά να ακολουκιςουμε τθ 
διαδρομι του καλωδίου και να δοφμε ποφ καταλιγει. Τουσ εξθγοφμε πωσ θ 
κατάλθξι του είναι ςτθν κεντρικι μονάδα. Κάτι που μποροφμε να πάρουμε ωσ 
αφορμι για να ξεκινιςουμε ζνα άλλο ςενάριο που να αφορά αποκλειςτικά ςτθν 
κεντρικι μονάδα. Ωςτόςο, προσ το παρόν τουσ εξθγοφμε ότι είναι πολφ ςθμαντικι, 
αφοφ αν βγει το καλϊδιο από αυτιν δεν δουλεφει το ποντικάκι μασ. Οι διδακτικζσ 
ςτρατθγικζσ εδϊ είναι ο πειραματιςμόσ και θ ςυηιτθςθ.  
 
3θ Δραςτθριότθτα 
 
Σκοπόσ 
Θ δραςτθριότθτα αυτι κα βοθκιςει τα παιδιά να γνωρίςουν μία από τισ 
λειτουργίεσ του αριςτεροφ πλικτρου του ποντικιοφ, να ανοίγουν ζνα πρόγραμμα με 
διπλό κλικ του αριςτεροφ πλικτρου αλλά και να είναι ικανά να χρθςιμοποιοφν 
κάποια από τα εργαλεία ενόσ προγράμματοσ ηωγραφικισ. 
 
Διδακτικοί ςτόχοι 
Οι μακθτζσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ δραςτθριότθτασ κα πρζπει να είναι ικανοί να: 

 Μποροφν να ανοίγουν ζνα πρόγραμμα (ηωγραφικισ) με διπλό κλικ του 
ποντικιοφ. 

 Να μποροφν να χρθςιμοποιιςουν ζνα πρόγραμμα ηωγραφικισ για να 
παράγουν κάτι. 

Διδακτικό υλικό 
Ζνασ υπολογιςτισ και το λογιςμικό Revelation Natural Art. 
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Ρροαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ 
Στθν δραςτθριότθτα αυτι δεν υπάρχουν προαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ. 
 
Γενικι περιγραφι 
Ραίρνουμε ανά δφο τα παιδιά και τα ρωτάμε αν ζχουν ηωγραφίςει ποτζ ςτον 
υπολογιςτι. Αφοφ ακοφςουμε τισ απαντιςεισ τουσ, τουσ δείχνουμε το εικονίδιο με 
το πρόγραμμά μασ και τα ρωτάμε πϊσ μποροφμε να ανοίξουμε το πρόγραμμα 
ηωγραφικισ. Εάν δεν γνωρίηουν τότε τουσ παρουςιάηουμε μια νζα λειτουργία που 
ζχει ο «ίκι το Ροντίκι», πατϊντασ δφο ςυνεχόμενεσ φορζσ πάνω ςτο εικονίδιο 
λζγοντασ δυνατά «κλικ-κλικ», ϊςτε να ςυνειδθτοποιιςουν πόςεσ φορζσ πατάμε το 
κουμπί. Στθ ςυνζχεια, αφινουμε τα παιδιά να πειραματιςτοφν πολλζσ φορζσ μζχρι 
να τα καταφζρουν και τα δφο. Πταν είναι ζτοιμα, προχωράμε τθ διαδικαςία 
παροτρφνοντασ τα να χρθςιμοποιιςουν κάποια από τα εργαλεία που διακζτει το 
λογιςμικό και να ςχεδιάςουν οτιδιποτε κζλουν. Μζςα από αυτι τθ διαδικαςία του 
πειραματιςμοφ, κα κατανοιςουν τον τρόπο με τον οποίο μποροφν να ςχεδιάςουν 
κάτι που κζλουν ςε ζνα πρόγραμμα ηωγραφικισ. Οι ςτρατθγικζσ ςε αυτι τθ 
δραςτθριότθτα είναι θ εκκετικι διδαςκαλία, ο πειραματιςμόσ και θ πρακτικι και 
εξάςκθςθ. 
 
δ) Δραςτθριότθτα εμπζδωςθσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου 

1θ Δραςτθριότθτα 

Σκοπόσ 
Θ δραςτθριότθτα αυτι κα ςυμβάλλει ςτο να εμπεδϊςουν τα νιπια κάποιουσ από 
τουσ τρόπουσ χριςθσ του ποντικιοφ και να γίνει μία ανακεφαλαίωςθ ςχετικά με τισ 
προθγοφμενεσ δραςτθριότθτεσ που ιρκαν ςε επαφι.  
 
Διδακτικοί ςτόχοι 
Οι μακθτζσ μετά το πζρασ τθσ δραςτθριότθτασ πρζπει να είναι ικανοί να:  

 Να ανοίγουν ζνα αρχείο από τθν επιφάνεια εργαςίασ με το αριςτερό πλικτρο 
του ποντικιοφ. 

 Να χρθςιμοποιοφν το αριςτερό πλικτρο του ποντικιοφ για να επιλζξουν μια 
περιοχι και να προβαίνουν ςε βαςικζσ τροποποιιςεισ ςτον κειμενογράφο 
(χρϊμα γραμματοςειράσ κ.ο.κ.). 

 Να γνωρίηουν τι ςυμβαίνει με πικανι αποςφνδεςθ του καλωδίου του ποντικιοφ. 
 

Διδακτικό υλικό 

Υπολογιςτισ, λογιςμικό επεξεργαςίασ κειμζνου, κείμενο γραμμζνο από τθν 
εκπαιδευτικό, ςτο οποίο ο «Κοφλθσ Ροντικοφλθσ» εκκζτει το πρόβλθμά του (αλλαγι 
ςτο χρϊμα τθσ γραμματοςειράσ).  
 
Ρροαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ 
Εδϊ ωσ προαπαιτοφμενθ γνϊςθ κα μποροφςε να ιταν θ ανάγνωςθ, αλλά ο ςτόχοσ 
μασ μπορεί να επιτευχκεί και χωρίσ να διαβάςουν τα ίδια τα παιδιά το γράμμα, 
αλλά θ εκπαιδευτικόσ. 
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Γενικι περιγραφι 
Ραίρνουμε τα παιδιά ανά δφο και τα παροτρφνουμε να βρουν το ζγγραφο κειμζνου 
και να το ανοίξουν με τον τρόπο που είδαμε πριν (διπλό κλικ). Αφοφ ανοίξει το 
ζγγραφο, τουσ διαβάηουμε το γράμμα και τα ρωτάμε αν κυμοφνται τι κάναμε πριν 
για να επιλζξουμε τα ονόματα με το ποντίκι και να τουσ αλλάξουμε χρϊμα, ζτςι 
ϊςτε να λφςουμε το πρόβλθμα του «Κοφλθ». Εάν δεν μποροφν να 
πραγματοποιιςουν τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ τουσ παρζχουμε ςχετικι βοικεια 
μζχρι να τα φζρουμε πιο κοντά ςτθ ςωςτι απάντθςθ. Στθ ςυνζχεια, αποςυνδζουμε 
το καλϊδιο και υποκζτουμε ότι χάλαςε το ποντίκι και παροτρφνουμε τα παιδιά να 
μασ δϊςουν λφςεισ. Αν ςκεφτοφν τθν πικανι αποςφνδεςθ προβαίνουμε ςτον 
αντίςτοιχο ζλεγχο, αν όχι τα οδθγοφμε προσ τα εκεί και τουσ κυμίηουμε τι μάκαμε 
προθγοφμενα. Πτι διαπιςτϊςουμε ότι δεν το ζχουν κατανοιςει επαρκϊσ το 
επαναλαμβάνουμε όςεσ φορζσ χρειαςτεί. Οι ςτρατθγικζσ ςε αυτιν τθν 
δραςτθριότθτα είναι θ πρακτικι και εξάςκθςθ και θ παροχι προφορικισ βοικειασ. 

δ) Δραςτθριότθτεσ αξιολόγθςθσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου 

1θ Δραςτθριότθτα 

Σκοπόσ 
Σκοπόσ τθσ δραςτθριότθτασ είναι να αξιολογιςουμε τθν πικανι βελτίωςθ των 
παιδιϊν ςχετικά με τισ ιδζεσ τουσ για το ποντίκι. 
 
Διδακτικό υλικό 
Χαρτόνια, ψαλίδια, χαρτιά Α4, μαρκαδόροι/ξυλομπογιζσ, κορδζλεσ 
 
Γενικι περιγραφι 
Εδϊ παροτρφνουμε τα παιδιά να καταςκευάςουν το δικό τουσ ποντίκι για να δοφμε 
πϊσ το κάκε παιδί αντιλαμβάνεται το ποντίκι μετά από τθν εφαρμογι των 
δραςτθριοτιτων και να ελζγξουμε αν κα χρθςιμοποιιςουν και καλϊδιο ςτθν 
καταςκευι τουσ. Αφοφ το κάκε παιδί δθμιουργιςει το δικό του ποντίκι μπορεί να το 
παρουςιάςει ςτθν τάξθ, και να εκφράςει τισ ιδζεσ του ςχετικά με αυτό. 
 
2θ Δραςτθριότθτα 
 
Σκοπόσ 
Σκοπόσ τθσ δραςτθριότθτασ είναι να αξιολογιςουμε αν τα παιδιά μποροφν να 
χρθςιμοποιιςουν το αριςτερό πλικτρο του ποντικιοφ και ςυγκεκριμζνα το διπλό 
κλικ ςε ζνα περιβάλλον παιχνιδιοφ, μετακινϊντασ παράλλθλα ςωςτά το δείκτθ του 
ποντικιοφ. 
 
Διδακτικό υλικό 
Υπολογιςτισ, ελεφκερο λογιςμικό GCompris από τθν ιςτοςελίδα 
http://gcompris.net/-Download- (free trial) ειδικά ςχεδιαςμζνο για τθν εκμάκθςθ 
του ποντικιοφ. Στο παιχνίδι περνοφν ψάρια ςτθν οκόνθ τα οποία ο χριςτθσ πρζπει 
να εξαφανίςει με μονό κλικ ςτθν αρχι και ςτθ ςυνζχεια με διπλό κλικ.  
 

http://gcompris.net/-Download-
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Γενικι περιγραφι 
Εξθγοφμε ςτα παιδιά τι πρζπει να κάνουν ςε αυτό το παιχνίδι που κα 

διαδραματιςτεί ςτο βυκό τθσ 
κάλαςςασ. Αφοφ ανοίξουμε το 
λογιςμικό αφινουμε τα παιδιά να 
χειριςτοφν τθν κατάςταςθ 
παρατθρϊντασ τι ακριβϊσ κάνουν. Οι 
ςτρατθγικζσ εδϊ είναι αυτζσ του 
πειραματιςμοφ και τθσ πρακτικισ και 
εξάςκθςθσ. 

 

3θ Δραςτθριότθτα 

Σκοπόσ 
Σκοπόσ τθσ δραςτθριότθτασ είναι να αξιολογιςουμε αν τα παιδιά ζμακαν να 
ανοίγουν ζνα αρχείο κειμζνου, να επιλζγουν ςτοιχεία μζςα ςε αυτό και να 
προβαίνουν ςε απλζσ τροποποιιςεισ τθσ μορφισ και του περιεχομζνου του. 
 
Διδακτικό υλικό 
Υπολογιςτισ, λογιςμικό επεξεργαςίασ κειμζνου (Word), το οποίο κα περιζχει ζνα 
γράμμα από τθν παρζα του «Κοφλθ του Ροντικοφλθ». Μζςα από το γράμμα θ 
ποντικοπαρζα του «Κοφλθ» δίνει ςυγχαρθτιρια ςτα παιδιά για τθν πρόοδό τουσ και 
τουσ ηθτά να μάκει τα ονόματα των παιδιϊν.  
 
Γενικι περιγραφι 

Ραίρνουμε τα παιδιά ςε ομάδεσ των δφο ατόμων και τουσ ηθτάμε να ανοίξουν το 
αρχείο για να τουσ διαβάςουμε τον γράμμα τθσ ποντικοπαρζασ. Στθ ςυνζχεια, τα 
παροτρφνουμε να γράψουν το όνομά τουσ όπωσ μποροφν (τουσ παρζχουμε βοικεια 
εάν χρειαςτεί) και ζπειτα να αλλάξουν χρϊμα ςτα ονόματά τουσ για να φαίνονται 
όμορφα και να δουν οι φίλοι του «Κοφλθ» τθν πρόοδό τουσ. Θ δραςτθριότθτα αυτι 
βαςίηεται ςτθ διδακτικι ςτρατθγικι τθσ πρακτικισ και εξάςκθςθσ. 

 

ε) Μεταγνωςτικι δραςτθριότθτα (προαιρετικι) 

Δραςτθριότθτα 

Σκοπόσ 
Θ δραςτθριότθτα αυτι ζχει ωσ ςκοπό να βοθκιςει τα παιδιά να ςυνοψίςουν τισ 
νζεσ πλθροφορίεσ για το πλθκτρολόγιο αντιπαραβάλλοντασ τισ παλιζσ ιδζεσ τουσ γι’ 
αυτό με τισ νζεσ, που απζκτθςαν μετά από τισ δραςτθριότθτεσ που 
πραγματοποίθςαν. 
 
Γενικι περιγραφι 
Στθ δραςτθριότθτα αυτι κα γίνει μια ςυηιτθςθ με τα παιδιά με γνϊμονα τθ 
ςφγκριςθ από τα ίδια των πρότερων γνϊςεϊν τουσ ςε ςχζςθ με τισ 
νεοαποκτθκείςεσ. Αυτό μπορεί να γίνει με το κάκε παιδί να παρουςιάηει το αρχικό 



243                                                    Φξήζε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ 

Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ - Τεύρνο 2β: Κιάδνο ΠΔ60  
ΔΑΙΤΥ - Τνκέαο Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΤΔΚ) 

του ςχζδιο για το ποντίκι και τθν τελικι καταςκευι του. Ζτςι, θ εκπαιδευτικόσ κα 
αρχίςει μια ςυηιτθςθ ςχετικά με το τι άρεςε πιο πολφ ςτα παιδιά καταλιγοντασ ςε 
μια ςυηιτθςθ για το τι ζμακαν τελικά μζςα από τθν ενεργι εμπλοκι τουσ ςτο 
εκπαιδευτικό ςενάριο. Το κάκε παιδί κα πρζπει να απαντάει ατομικά, ζτςι ϊςτε να 
δοφμε τθν ιδζα του κάκε παιδιοφ ξεχωριςτά για τθ νζα γνϊςθ που ενδεχόμενα 
οικοδόμθςε. Τζλοσ, όλα μαηί τα παιδιά μποροφν να ςυηθτιςουν μεταξφ τουσ και να 
ανταλλάξουν απόψεισ. Θ διδακτικι ςτρατθγικι εδϊ είναι θ ςυηιτθςθ.  

 

Η. Οδθγίεσ- Παρατθριςεισ 

Κακϊσ οι περιςςότερεσ δραςτθριότθτεσ πραγματϊνονται ςτον υπολογιςτι και 
γίνονται είτε ατομικά είτε ςε ομάδεσ των δφο ατόμων κρίνεται απαραίτθτο οι 
δραςτθριότθτεσ αυτζσ να πραγματοποιθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ελεφκερθσ 
ϊρασ. 
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8. Διδακτικό ςενάριο για τθν χριςθ του διαδραςτικοφ πίνακα ςτο 
Νθπιαγωγείο 

 

Δθμιουργόσ: Αναςταςία Μιςιρλι 

 

Σίτλοσ Διδακτικοφ εναρίου: "Θ χϊρα μου ςτθν Ευρϊπθ" 

 

Θεματικι περιοχι  

Μελζτθ Περιβάλλοντοσ (Γεωγραφία) 

• Χωρικζσ ςχζςεισ των χωρϊν 

• Το μζροσ αποτελεί τμιμα του όλου 

• Κλίμακα 

Πλθροφορικι 

• Εξοικείωςθ με το Διαδραςτικό Ρίνακα (ΔΡ)20 και τον εκτυπωτι    

• Γνωριμία και χριςθ εφαρμογϊν / λογιςμικϊν  

Μακθματικά 

• Απόςταςθ «κοντά-μακριά» 

• Χωρικζσ ςχζςεισ «πάνω, κάτω, δίπλα» 

 
Εμπλεκόμενεσ Γνωςτικζσ Περιοχζσ 
Το ςενάριο περιλαμβάνει δραςτθριότθτεσ από όλα τα γνωςτικά αντικείμενα που 
εμπεριζχονται ςτο Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ. για το νθπιαγωγείο (2003) όπωσ Ραιδί και Γλϊςςα 
(προφορικι επικοινωνία, γραφι, ανάγνωςθ), Ραιδί και Μακθματικά - αποςτάςεισ 
ευρωπαϊκϊν πόλεων ςε ςχζςθ με τθν Ελλάδα, ςφνολο - υποςφνολο. Ραιδί και 
Ρεριβάλλον (ανκρωπογενζσ - φυςικό) και Ραιδί και Δθμιουργία και Ζκφραςθ 
(εικαςτικά). Πλεσ οι δραςτθριότθτεσ διατρζχονται εγκάρςια από το γνωςτικό 
αντικείμενο Ραιδί και Ρλθροφορικι. 

 

Σάξεισ ςτισ οποίεσ μπορεί να απευκφνεται 
Το εκπαιδευτικό ςενάριο απευκφνεται ςε παιδιά προςχολικισ θλικίασ και ςε Α’ 
Δθμοτικοφ.  
 

                                           

20
 Θ ζννοια ‘Διαδραςτικόσ Ρίνακασ’ κα αναφζρεται για ςυντομία ωσ ΔΡ 
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υμβατότθτα με το Πρόγραμμα πουδϊν  
Το ςυγκεκριμζνο ςενάριο ςυμβαδίηει με το Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ. για το νθπιαγωγείο (2003), 
κακϊσ οι δραςτθριότθτεσ και το λογιςμικό που χρθςιμοποιείται είναι οργανωμζνεσ 
α) διακεματικά και β) ςυνδυάηουν το παιχνίδι με τθ μάκθςθ. Μζςα από τθν 
οργάνωςθ και διατφπωςθ ςτόχων παρζχονται κατάλλθλεσ ευκαιρίεσ ςτα παιδιά να 
αναπτφςςουν ςε κάκε γνωςτικό αντικείμενο δεξιότθτεσ και να οικοδομοφν γνϊςεισ.  
 
Οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ και απαιτοφμενθ υλικοτεχνικι υποδομι 
Το ςενάριο εντάςςεται ςτο μοντζλο διδαςκαλίασ και μάκθςθσ που ακολουκεί τθν 
κοινωνικο-εποικοδομθςτικι προςζγγιςθ, θ οποία αναγνωρίηει ότι τα παιδιά, πριν 
ακόμα πάνε ςτο ςχολείο, διακζτουν γνϊςεισ και αυτό που χρειάηεται είναι να 
βοθκθκοφν ϊςτε να οικοδομιςουν νζεσ γνϊςεισ πάνω ςε αυτζσ που ιδθ κατζχουν. 
Τα παιδιά, κάτω από αυτό το πρίςμα, ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν οικοδόμθςθ των 
γνϊςεϊν τουσ. Το πλαίςιο αυτό οδθγεί ςτθν άποψθ ότι θ εκπαίδευςθ πρζπει να ζχει 
ωσ κφριο ςκοπό να βοθκιςει τουσ μακθτζσ να γεφυρϊςουν το χάςμα ανάμεςα ςτισ 
άτυπεσ και τισ τυπικζσ γνϊςεισ τουσ ενϊ θ διαδικαςία αυτι προκφπτει μζςα από τθν 
κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ και τθ ςυνεργαςία (Ειδικό μζροσ ΛΤΥ, 2008). 
Το εκπαιδευτικό ςενάριο υλοποιείται ςε κανονικι τάξθ, θ οποία χωρίηεται ςε 
τζςςερισ (4) ομάδεσ (4 με 5 παιδιά ςε κάκε ομάδα). Κατά τθ δθμιουργία του 
ςεναρίου και για τθν οργάνωςθ τθσ υλοποίθςισ του πρζπει να λθφκεί υπόψθ θ 
αναγκαιότθτα να απαςχολοφνται παράλλθλα όλα τα παιδιά τθσ τάξθσ (με ΔΡ και 
χωρίσ ΔΡ). Στο πλαίςιο αυτό χρθςιμοποιείται ζνασ ΔΡ ςτθ γωνία του υπολογιςτι και 
φυςικό υλικό για τισ υπόλοιπεσ ομάδεσ. Τα παιδιά καλοφνται να πάνε μια βόλτα μ' 
ζνα αερόςτατο και χωρίηονται ςε ομάδεσ με τυχαία επιλογι ανάλογα με το χρϊμα 
τθσ κάρτασ-αερόςτατο που επιλζγουν. Σε κάκε δραςτθριότθτα θ ομάδα που 
απαςχολείται πρϊτθ ςτο ΔΡ είναι ομάδα διαφορετικοφ χρϊματοσ. Δθμιουργείται 
ζνα αρχείο με κατάλλθλο πίνακα αναφοράσ ςτο ΔΡ για να ςθμειϊνουν τα παιδιά το 
αντίςτοιχο χρϊμα τθσ ομάδασ τουσ και να αποφεφγεται θ παρζμβαςθ τθσ 
νθπιαγωγοφ για τον ζλεγχο τθσ ςειράσ των ομάδων.   

Δίνονται οδθγίεσ πρϊτα ςτθν ομάδα του ΔΡ για να εξοικειωκοφν με το εκάςτοτε 
λογιςμικό και ςτθ ςυνζχεια οργανϊνονται και κακοδθγοφνται οι υπόλοιπεσ ομάδεσ 
που βρίςκονται ςτα τραπζηια. Κάκε μζρα του προγράμματοσ πραγματοποιείται μια 
δραςτθριότθτα ϊςτε να οργανϊςουμε και να αξιολογιςουμε τθ μακθςιακι 
διαδικαςία. Θ απαραίτθτθ υλικοτεχνικι υποδομι για τθν υλοποίθςθ του ςεναρίου 
είναι ΔΡ, υπολογιςτισ, προβολικό, εκτυπωτισ, ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο και 
εγκατεςτθμζνα τα παρακάτω λογιςμικά και εφαρμογζσ. 

Εφαρμογζσ - Λογιςμικά 

Λογιςμικά Γενικισ Χριςθσ:  Tux Paint, πρόγραμμα ηωγραφικισ, ανάπτυξθσ 
ζκφραςθσ και δθμιουργικότθτασ 

 
Λογιςμικό Εννοιολογικισ Χαρτογράφθςθσ: Kidspiration 

Λογιςμικό Οπτικοποίθςθσ: Google Earth 

Λογιςμικό Διαδραςτικοφ πίνακα: Από το λογιςμικό του διαδραςτικοφ πίνακα κα 
απαιτθκοφν τουλάχιςτον οι ακόλουκεσ λειτουργίεσ/εφαρμογζσ: screen capture, 
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αναγνϊριςθ γραφισ, δυνατότθτα τουλάχιςτον 2 χρθςτϊν, χριςθ εικόνων 
βιβλιοκικθσ 

 
Εκτιμϊμενθ διάρκεια 
Θ κζςθ του ςεναρίου ςτο θμεριςιο πρόγραμμα μπορεί να οριςτεί από τισ 9.30 ζωσ 
τισ 10.30, όπωσ προβλζπεται για τθν ανάπτυξθ διακεματικϊν δραςτθριοτιτων. Το 
ςενάριο περιλαμβάνει δραςτθριότθτεσ διάρκειασ τουλάχιςτον είκοςι λεπτϊν με τθν 
ευελιξία αυξομείωςθσ ανάλογα με το ενδιαφζρον των παιδιϊν. 
  
Διδακτικζσ προςεγγίςεισ - Μεκοδολογία 
Το ςενάριο εντάςςεται ςτθ διδακτικι προςζγγιςθ τθσ κεματικισ όπωσ αυτι ορίηεται 
από το Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ (2003). Σφμφωνα με το Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ ςτθ κεματικι προςζγγιςθ θ 
νθπιαγωγόσ ζχει επιλζξει το κζμα και ζχει οργανϊςει τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ 
και τθν εκτιμϊμενθ διάρκεια που κρίνεται απαραίτθτθ για τθν υλοποίθςθ τουσ. Τα 
παιδιά με τθ ςυνεχι οργάνωςθ τουσ ςε ομάδεσ διευκολφνονται ςτθν ανάπτυξθ 
ςυνεργατικϊν δεξιοτιτων για τθν επίτευξθ του εκάςτοτε κοινοφ ςκοποφ. Θ 
ομαδοςυνεργατικι προςζγγιςθ υποςτθρίηεται με τθ μακθτοκεντρικι ζμφαςθ που 
δίνεται από το διευκολυντικό, κακοδθγθτικό, υποςτθρικτικό αλλά και βοθκθτικό 
ρόλο τθσ νθπιαγωγοφ. 
 

Σο προτεινόμενο ςενάριο 

θμείωςθ 
Στθν προςχολικι αγωγι αποφεφγεται θ χριςθ φφλλων εργαςίασ, ςυνεπϊσ ςτο 
παρόν ςενάριο τα «φφλλα εργαςίασ» αντικαταςτάκθκαν από τον όρο 
"Υποςτθρικτικό διδακτικό υλικό" και περιζχουν μζρθ τθσ δραςτθριότθτασ που ζχουν 
προετοιμαςτεί ι τισ προφορικζσ οδθγίεσ. Αποφεφγουμε επίςθσ τθν ζμφαςθ ςε 
γεωφυςικά ςτοιχεία των χαρτϊν και ςτο ςχιμα τθσ γθσ κακϊσ τα ςυγκεκριμζνα 
γνωςτικά αντικείμενα δεν αποτελοφν ςτόχο του ςυγκεκριμζνου ςεναρίου. 
 
κοπόσ 
Ο ςκοπόσ τθσ διδαςκαλίασ του προτεινόμενου ςεναρίου είναι να οικοδομιςουν τα 
παιδιά τθ χωρικι ςχζςθ τθσ Ελλάδασ και των άλλων χωρϊν τθσ Ευρϊπθσ.  
 
Πρότερεσ γνϊςεισ - αντιλιψεισ 
Σφμφωνα με τουσ Liben and Downs (1997) τα παιδιά προςχολικισ θλικίασ δείχνουν 
να ζχουν κάποια βαςικι αντίλθψθ για τισ χωρικζσ ιδιότθτεσ ενόσ χάρτθ.  
 
Προαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ 
Τα παιδιά μζςα από τθ ςυγκεκριμζνθ κεματικι προςζγγιςθ αναγνωρίηουν το είδοσ 
του χάρτθ (πολιτικόσ, γεωμορφολογικόσ) και τθ κζςθ τθσ Ελλάδασ αντίςτοιχα.   
 
Δομι διδαςκαλίασ / Οργάνωςθ τάξθσ: 
Θ διδαςκαλία ακολουκεί ζνα μοντζλο τεςςάρων ‘επιπζδων’.  
Α’ Επίπεδο: «Ρροςδιορίηω» τισ μακθςιακζσ ανάγκεσ 
Οργάνωςθ τάξθσ: ςφνολο παιδιϊν 
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όλοσ νθπιαγωγοφ: κακοδθγθτικόσ και ςυντονιςτικόσ με κατάλλθλεσ ερωτιςεισ 
ανοιχτοφ τφπου απευκφνεται ςτο ςφνολο των παιδιϊν για να ανιχνεφςει τισ 
πρότερεσ γνϊςεισ και ιδζεσ τουσ. Ρεριγράφει τουσ μακθςιακοφσ ςκοποφσ και κζτει 
τουσ ανάλογουσ ςτόχουσ για να τουσ πετφχει. Επιτελεί τθ ςφνδεςθ με προθγοφμενεσ 
ενότθτεσ τθσ κεματικισ. 
όλοσ μακθτϊν: ςυμμετοχι λεκτικι και με φυςικι υπόςταςθ 
Χριςθ ΔΡ: ωσ εποπτικό μζςο από τθ νθπιαγωγό και ωσ εργαλείο ανίχνευςθσ 
πρότερων γνϊςεων και ιδεϊν των μακθτϊν. 
Β’ Επίπεδο: «Αναπτφςςω» τθν ενότθτα του γνωςτικοφ αντικειμζνου 
Οργάνωςθ τάξθσ: ςφνολο παιδιϊν 
όλοσ νθπιαγωγοφ: δευκολυντικόσ και υποςτθρικτικόσ. Θ νθπιαγωγόσ ς’ αυτό το 
ςθμείο επιδιϊκει τθν εμπλοκι και ενεργθτικι ςυμμετοχι όλων των παιδιϊν 
χρθςιμοποιϊντασ πολυαιςκθτθριακι προςζγγιςθ για τθν κινθτοποίθςθ όλων των 
μακθςιακϊν προφίλ τθσ ομάδασ. 
όλοσ μακθτϊν: ςυμμετοχι λεκτικι και με φυςικι υπόςταςθ 
Χριςθ ΔΡ: ωσ εποπτικό μζςο από τθ νθπιαγωγό και ωσ εργαλείο ειςαγωγισ του 
αντικειμζνου μάκθςθσ για τθν ανάπτυξθ λεκτικισ ζκφραςθσ και επικοινωνίασ. 
Γ’ Επίπεδο: «Δθμιουργϊ – Αξιολογϊ – Τροποποιϊ»  
Οργάνωςθ τάξθσ: Εργαςία ςε ομάδεσ ι ατομικά.  
όλοσ νθπιαγωγοφ: βοθκθτικόσ και διευκολυντικόσ. Ακολουκεί μια εποικοδομθτικι 
ςυηιτθςθ με το ςφνολο των παιδιϊν. 
όλοσ μακθτϊν: παρατθροφν, εντοπίηουν, ςχεδιάηουν, καταςκευάηουν, 
χρθςιμοποιϊντασ τθ άμεςθ εμπειρία τουσ και παρουςιάηουν τα 
αποτελζςματα/καταςκευζσ ι τισ καταγραφζσ ςτουσ υπόλοιπουσ. Ρεριλαμβάνονται 
κατάλλθλεσ δραςτθριότθτεσ αλλθλεπίδραςθσ που εμπλζκουν τα παιδιά ςτθν 
οικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ και τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων και ικανοτιτων μζςα από τθ 
γνωςτικι επεξεργαςία και τθν καταςκευι νζων εννοιϊν.  
Χριςθ ΔΡ: πολυαιςκθτθριακζσ παρουςιάςεισ μεταξφ των ομάδων, ανάπτυξθ 
ςφγχρονων (δφο ι περιςςότερα παιδιά εργάηονται ταυτόχρονα) ςυνεργατικϊν 
δεξιοτιτων. 
Δ’ Επίπεδο: «Ανακεωρϊ» τθ μακθςιακι διαδικαςία 
Οργάνωςθ τάξθσ: Σφνολο παιδιϊν με ομαδικι ι ατομικι ςυμμετοχι 
όλοσ νθπιαγωγοφ: υποςτθρικτικόσ, διαμεςολαβθτικόσ και διευκολυντικόσ. όλοσ 
μακθτϊν: ενεργθτικι ςυμμετοχι των παιδιϊν ομαδικά ι ατομικά (αντιπρόςωποσ 
ομάδασ ι εκ περιτροπισ ςτθν ομάδα) για τον αναςτοχαςμό, και τθ διατφπωςθ 
επιχειρθματολογίασ μζςω παρουςίαςθσ ςτουσ υπόλοιπουσ των νζων εννοιϊν.  
Χριςθ ΔΡ: θ νθπιαγωγόσ ςε ςυνεργαςία με τα παιδιά υποςτθρίηει ςτον πίνακα τθν 
καταγραφι και αποτίμθςθ τθσ πορείασ ςυγκρίνοντασ τα δεδομζνα που 
ςυλλζχκθκαν από το πρϊτο επίπεδο με αυτά του τελικοφ. 

 

1θ Δραςτθριότθτα 

Δομι διδαςκαλίασ / Οργάνωςθ τάξθσ: 

Βριςκόμαςτε με το ςφνολο των παιδιϊν μπροςτά ςτο ΔΡ. Για τθν ανίχνευςθ των 
πρότερων γνϊςεων υπάρχουν δφο προςεγγίςεισ. Στθν πρϊτθ κάκε παιδί 
αλλθλεπιδρά με τον πίνακα και αποτυπϊνει τθν άποψθ του για τθν ζννοια 
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‘Ευρϊπθ’. Θ αποτφπωςθ αυτι ςτθν επιφάνεια του πίνακα μπορεί να τυπωκεί 
απευκείασ με χριςθ του αντίςτοιχου εικονιδίου που βρίςκεται ςτο κάτω μζροσ του 
πίνακα. Στθ δεφτερθ περίπτωςθ δθμιουργείται ζνασ εννοιολογικόσ χάρτθσ με το 
λογιςμικό Kidspiration για τισ διαφορετικζσ απόψεισ των παιδιϊν και αποκθκεφεται. 

 

2θ Δραςτθριότθτα 

Δομι διδαςκαλίασ / Οργάνωςθ τάξθσ: 

Το ςφνολο των παιδιϊν παραμζνει μπροςτά ςτο ΔΡ. Με το βαςικό πλεονζκτθμα του 
ΔΡ να προςελκφει το ενδιαφζρον των παιδιϊν και να βελτιϊνει το επίπεδο 
προςοχισ τουσ τα παιδιά παραμζνουν οργανωμζνα ςυμμετζχοντασ λεκτικά ι με 
φυςικι υπόςταςθ.  
 
Τποςτθρικτικό διδακτικό υλικό: 
Αρχεία με εικόνεσ από τθν Ελλάδα και τθν Ευρϊπθ από το Google Earth. Ξεκινϊντασ 
από τθν εικόνα με το ςχολείο που υλοποιείται το ςενάριο, χρθςιμοποιοφνται 
εικόνεσ διαβάκμιςθσ φψουσ φτάνοντασ μζχρι τθν εικόνα τθσ Ευρϊπθσ. Επιλζγονται 
εικόνεσ ςε μορφι γεωμορφολογικοφ χάρτθ. 
 
τόχοι: 
Παιδί και Πλθροφορικι: με το ςφνολο των παιδιϊν 

 να ζλκουν ςε επαφι με το ΔΡ και να αλλθλεπιδράςουν λεκτικά και με 
φυςικι υπόςταςθ 

 

Παιδί και Γλϊςςα: με το ςφνολο των παιδιϊν  
- Ρροφορικι επικοινωνία (ομιλία και ζκφραςθ) 

 να περιγράφουν τισ εικόνεσ που απεικονίηουν τθν Ελλάδα, από τθν πιο 
κοντινι μζχρι τθν πιο μακρινι, φτάνοντασ μζχρι τθν Ευρϊπθ  

 να εκφράςουν τισ απόψεισ τουσ ςχετικά με τισ διαφορετικζσ εικόνεσ τθσ 
Ελλάδασ  

 να εντοπίηουν λεκτικά ςε τι αποδίδουν τισ διαφορετικζσ εικόνεσ και να 
επιχειροφν να ερμθνεφςουν τθ διαφοροποίθςθ των εικόνων 

 

Περιγραφι δραςτθριότθτασ:  

Τα παιδιά ςτο ςφνολο τουσ παρατθροφν τθ διαδοχι των εικόνων και προςπακοφν 
λεκτικά να ερμθνεφςουν τισ διαφορζσ αυτϊν. 

3θ Δραςτθριότθτα 

Δομι διδαςκαλίασ / Οργάνωςθ τάξθσ: 

Μια ομάδα παιδιϊν παραμζνει μπροςτά ςτο ΔΡ για να αλλθλεπιδράςει και να 
εξοικειωκεί με το λογιςμικό οπτικοποίθςθσ Google Earth. Οι υπόλοιπεσ ομάδεσ 
εργάηονται ςτα τραπζηιά τουσ με φυςικά αντικείμενα περιμζνοντασ τθ ςειρά τουσ.  
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Τποςτθρικτικό διδακτικό υλικό: 
Δίνονται κατάλλθλεσ οδθγίεσ ςτθν ομάδα του ΔΡ και ςτισ υπόλοιπεσ ομάδεσ χωρίσ 
ΔΡ που βρίςκονται ςτα τραπζηια για να κακοδθγθκεί και να διευκολυνκεί θ 
μακθςιακι διαδικαςία. 
  
τόχοι: 
Παιδί και Πλθροφορικι: ομάδα με ΔΡ  

 να γνωρίςουν το περιβάλλον τθσ εφαρμογισ Google Earth και κάποιων από 
τισ δυνατότθτζσ του (αφξθςθ - μείωςθ φψουσ, περιςτροφι του αντικειμζνου) 

 να χειριςτοφν τα εργαλεία τθσ εφαρμογισ Google Earth (αφξθςθ - μείωςθ 
φψουσ, περιςτροφι του αντικειμζνου) προκειμζνου να εξοικειωκοφν με τθν 
«πλοιγθςθ» 

 
 Παιδί και Γλϊςςα: 
- Ρροφορικι επικοινωνία (ομιλία και ζκφραςθ) ομάδα με ΔΡ  

 να διατυπϊνουν υποκζςεισ ςχετικά με τθν αλλαγι που κα επιτελεςτεί ςτθν 
εικόνα αυξομειϊνοντασ τθν κλίμακα   

 να περιγράφουν τισ αλλαγζσ που δθμιουργοφνται ςτθν εικόνα κατά τθν 
αλλαγι τθσ κλίμακασ (ςυςχζτιςθ φψουσ με μζγεκοσ αντικειμζνων) 

- Ρροφορικι επικοινωνία (ομιλία και ζκφραςθ) ομάδεσ χωρίσ Θ/Υ  
 να περιγράφουν τον τρόπο που απεικόνιςαν τισ διαδοχικζσ εικόνεσ 

 
Παιδί και Μακθματικά: ομάδα με ΔΡ και ομάδεσ χωρίσ ΔΡ  

 να προβλθματιςτοφν ςχετικά με τισ διαφορζσ των εικόνων και να 
αντιλθφκοφν ότι αυτζσ οφείλονται ςτθν αλλαγι απόςταςθσ λιψθσ των 
εικόνων (θ ζννοια τθσ κλίμακασ) 

 να προβλθματιςτοφν ςε ςχζςθ με τθ διαδοχι των εικόνων ανάλογα με τθν 
αλλαγι απόςταςθσ λιψθσ των εικόνων (κλίμακα)  

 
Παιδί και Περιβάλλον:  
- Ανκρωπογενζσ Ρεριβάλλον και Αλλθλεπίδραςθ: ομάδα με ΔΡ  

 να αναπτυχκοφν κατάλλθλεσ ςυνκικεσ ςυνεργαςίασ για τθν επίτευξθ του 
κοινοφ ςκοποφ να εξοικειωκοφν με τα εργαλεία του Google Earth 

 
- Ανκρωπογενζσ Ρεριβάλλον και Αλλθλεπίδραςθ: ομάδεσ χωρίσ ΔΡ  

 να αναπτυχκοφν κατάλλθλεσ ςυνκικεσ ςυνεργαςίασ για τθν επίτευξθ του 
κοινοφ ςκοποφ τθσ ομάδασ ςχετικά με τθ διαδοχι των εικόνων 

 να αναπτφξουν δεξιότθτεσ για τθν οργάνωςθ και παρουςίαςθ ςτθν τάξθ τουσ 
των αποτελεςμάτων τθσ ςυλλογικισ εργαςίασ τθσ κάκε ομάδασ 

 

Περιγραφι δραςτθριότθτασ: 

Θ ομάδα με ΔΡ εξοικειϊνεται με τα εργαλεία του λογιςμικοφ οπτικοποίθςθσ Google 
Earth. Οι ομάδεσ χωρίσ ΔΡ προςπακοφν να αποτυπϊςουν τθ διαδοχι των εικόνων 
τθσ προθγοφμενθσ δραςτθριότθτασ με φυςικά υλικά. 
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4θ Δραςτθριότθτα 

Δομι διδαςκαλίασ / Οργάνωςθ τάξθσ: 
Μια ομάδα παιδιϊν παραμζνει μπροςτά ςτο ΔΡ για να αλλθλεπιδράςει και να 
πραγματοποιιςει πτιςθ με το λογιςμικό Google Earth. Οι υπόλοιπεσ ομάδεσ 
εργάηονται ςτα τραπζηιά τουσ με φυςικό αντικείμενο τον πολιτικό χάρτθ τθσ 
Ευρϊπθσ, περιμζνοντασ τθ ςειρά τουσ. 
 
Τποςτθρικτικό διδακτικό υλικό: 
Θ νθπιαγωγόσ δίνει κατάλλθλεσ οδθγίεσ ςτθν ομάδα με ΔΡ κακοδθγϊντασ και 
διευκολφνοντασ τθ μακθςιακι διαδικαςία. 
  
τόχοι: 
Παιδί και Πλθροφορικι: ομάδα με ΔΡ 

 να τοποκετοφν το δείκτθ του ποντικιοφ ςτθ κζςθ που πλθκτρολογοφμε ςτο 
Google Earth  

 να εντοπίηουν γράμματα ςτο πλθκτρολόγιο του διαδραςτικοφ πίνακα για να 
γράψουν το όνομα τθσ χϊρασ που ζχουν αποφαςίςει να 'επιςκεφτoφν' με το 
Google Earth  

 να γράφουν χρθςιμοποιϊντασ πεηά/κεφαλαία γράμματα το όνομα τθσ 
χϊρασ που ζχουν αποφαςίςει να 'επιςκεφτoφν' με το Google Earth 

 να χρθςιμοποιιςουν τθν εφαρμογι Screen Capture όταν ολοκλθρωκεί θ 
'πτιςθ' τουσ με το Google Earth 

Παιδί και Γλϊςςα: ομάδα με ΔΡ 
- Γραφι και γραπτι ζκφραςθ   



251                                                    Φξήζε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ 

Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ - Τεύρνο 2β: Κιάδνο ΠΔ60  
ΔΑΙΤΥ - Τνκέαο Δπηκόξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΤΔΚ) 

 να γράψουν (με τθ βοικεια τθσ νθπιαγωγοφ) τθ λζξθ τθσ χϊρασ που 
αποφάςιςαν να 'επιςκεφτoφν' με το Google Earth για να μπορζςουν να 
πραγματοποιιςουν τθν 'πτιςθ' 

Παιδί και Περιβάλλον:  
- Ανκρωπογενζσ Ρεριβάλλον και Αλλθλεπίδραςθ: ομάδα με ΔΡ 

 να αναπτυχκοφν κατάλλθλεσ ςυνκικεσ ςυνεργαςίασ που προάγουν τθ 
γόνιμθ ςυνεργαςία για τθν επίτευξθ του κοινοφ ςκοποφ τθσ ομάδασ να 
αποφαςίςουν ποια χϊρα να 'επιςκεφτoφν' με το Google Earth 

- Ανκρωπογενζσ Ρεριβάλλον και Αλλθλεπίδραςθ: ομάδεσ χωρίσ ΔΡ 
 να αναπτφξουν δεξιότθτεσ για τθν οργάνωςθ και παρουςίαςθ ςτθν τάξθ τουσ 

των αποτελεςμάτων τθσ ςυλλογικισ εργαςίασ τθσ κάκε ομάδασ  
 να χρθςιμοποιιςουν τον πολιτικό χάρτθ τθσ Ευρϊπθσ 

 

Περιγραφι δραςτθριότθτασ: 

Θ ομάδα με Θ/Υ πραγματοποίθςε ‘πτιςθ προσ’ κάποια χϊρα τθσ αρεςκείασ τθσ με 
το λογιςμικό οπτικοποίθςθσ Google Earth. Οι ομάδεσ χωρίσ ΔΡ αναηιτθςαν ςτον 
πολιτικό χάρτθ τθ χϊρα που επικυμοφςαν να ‘επιςκεφτοφν’  μζςω του λογιςμικοφ 
οπτικοποίθςθσ Google Earth. 

 

5θ Δραςτθριότθτα 

Δομι διδαςκαλίασ / Οργάνωςθ τάξθσ: 

Μια ομάδα παιδιϊν παραμζνει μπροςτά ςτο ΔΡ για να αλλθλεπιδράςει και να 
αντιγράψει / ςυμπλθρϊςει (annotate) με το δικό τθσ τρόπο τθ λζξθ τθσ χϊρασ που 
επιςκζφκθκε. Οι υπόλοιπεσ ομάδεσ κα εργαςτοφν ςτα τραπζηιά τουσ με φυςικό 
αντικείμενο τον πολιτικό χάρτθ για τον εντοπιςμό των γραμμάτων ςτθ λζξθ τθσ κάκε 
χϊρασ. 
 
τόχοι: 
Παιδί και Πλθροφορικι: ομάδα με ΔΡ 

 να γνωρίςουν τθν εφαρμογι Screen Capture του ΔΡ 
 να αποκθκεφςουν τισ εικόνεσ τθσ χϊρασ που επιςκζπτονται 
 να εξοικειωκοφν με το εργαλείο γραφισ (πζνα) και τθ χριςθ του για να 

αντιγράψουν / ςυμπλθρϊςει (annotate) το όνομα τθσ χϊρασ που 
απεικονίηεται ςτθν οκόνθ ςε όποιο ςθμείο επικυμοφν 

 

Παιδί και Γλϊςςα: ομάδα με ΔΡ 
- Γραφι και γραπτι ζκφραςθ  

 να αντιγράφουν τθ λζξθ τθσ χϊρασ που απεικονίηεται ςτθν οκόνθ 
 να εξοικειωκοφν με πεηά και κεφαλαία γράμματα και με τον τόνο   

 
Παιδί και Περιβάλλον:  
- Ανκρωπογενζσ Ρεριβάλλον και Αλλθλεπίδραςθ: ομάδα με ΔΡ 
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 να αναπτυχκοφν κατάλλθλεσ ςυνκικεσ ςυνεργαςίασ που προάγουν τθ 
γόνιμθ ςυνεργαςία για τθν επίτευξθ του κοινοφ ςκοποφ τθσ ομάδασ να 
γράψουν τθ λζξθ τθσ χϊρασ που απεικονίηεται ςτθν οκόνθ 

- Ανκρωπογενζσ Ρεριβάλλον και Αλλθλεπίδραςθ: ομάδεσ χωρίσ ΔΡ 
 να αναπτφξουν δεξιότθτεσ για τθν οργάνωςθ και τθν παρουςίαςθ ςτθν τάξθ 

τουσ των αποτελεςμάτων τθσ ςυλλογικισ εργαςίασ τθσ κάκε ομάδασ  
 

Περιγραφι δραςτθριότθτασ: 

Θ ομάδα με ΔΡ αντιγράφει τθ λζξθ τθσ χϊρασ που ‘επιςκζφτθκε’ από τθν 
προθγοφμενθ δραςτθριότθτα.  

Οι ομάδεσ χωρίσ Θ/Υ περιμζνουν ςτα τραπζηια τθ ςειρά τουσ ςυηθτϊντασ για τα 
γράμματα που αποτελοφν τθ λζξθ τθσ χϊρασ που πρζπει να αντιγράψουν.     

 

6θ Δραςτθριότθτα 

Δομι διδαςκαλίασ / Οργάνωςθ τάξθσ: 

Μια ομάδα παιδιϊν παραμζνει μπροςτά ςτο ΔΡ για να αλλθλεπιδράςει και 
εξοικειωκεί με το λογιςμικό ελεφκερθσ ςχεδίαςθσ Tux Paint.  
Οι υπόλοιπεσ ομάδεσ εργάηονται ςτα τραπζηια τουσ με φυςικά αντικείμενα 
(υποςτθρικτικό διδακτικό υλικό, πλαςτελίνθ, μαρκαδόροι). 
 
Τποςτθρικτικό διδακτικό υλικό: 
Οι εκτυπϊςεισ ςε Α4 τθσ χϊρασ που επιςκζφτθκε κάκε ομάδα (Screen Capture) 
 
τόχοι: 
Παιδί και Πλθροφορικι: ομάδα με ΔΡ 

 να χρθςιμοποιοφν εργαλεία ελεφκερθσ ςχεδίαςθσ για να δθμιουργοφν τισ 
δικζσ τουσ ςυνκζςεισ   

 να χρθςιμοποιιςουν το λογιςμικό γενικισ χριςθσ TuxPaint για να 
απεικονίςουν τθ χϊρα που είχαν 'επιςκεφτεί' με το Google Earth 

 

Παιδί και Δθμιουργία και Ζκφραςθ: ομάδεσ χωρίσ ΔΡ 
- Ρρόγραμμα ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ δραςτθριοτιτων εικαςτικϊν 

 να προςπακιςουν να αποτυπϊςουν ςε μακετόχαρτο τθ χϊρα που 
‘επιςκζφτθκαν’  χρθςιμοποιϊντασ  πλαςτελίνθ και μαρκαδόρουσ  

 
Περιγραφι δραςτθριότθτασ: 
Θ ομάδα με ΔΡ απεικονίηει τθ χϊρα που ‘επιςκζφτθκε’ χρθςιμοποιϊντασ το 
λογιςμικό ηωγραφικισ Tux Paint. Οι ομάδεσ χωρίσ ΔΡ απεικονίηουν τθ χϊρα που 
‘επιςκζφτθκαν’ χρθςιμοποιϊντασ φυςικά υλικά. 
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7θ Δραςτθριότθτα 

Δομι διδαςκαλίασ / Οργάνωςθ τάξθσ: 
Το ςφνολο των παιδιϊν βρίςκεται μπροςτά ςτο ΔΡ για να αναςτοχαςτοφν και να 
αποτιμιςουν τθν πορεία τουσ εκφράηοντασ ατομικά ι ςε ηευγάρια τθν καταςκευι 
τθσ ζννοιασ «Ευρϊπθ» που αποκόμιςαν.  
 
Τποςτθρικτικό διδακτικό υλικό: 
Θ νθπιαγωγόσ προετοιμάηει ζναν εννοιολογικό χάρτθ ςτο Kidspiration. Τα παιδιά 
ςυμπλθρϊνουν το κζμα «Ευρϊπθ» και τα υποκζματα - «ακτίνεσ» με τισ υπόλοιπεσ 
χϊρεσ. 

Ομάδα «Γαλλία» 

Ομάδα «Ιταλία» 
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τόχοι: 
Παιδί και Πλθροφορικι: με το ςφνολο των παιδιϊν 

 να εξοικειωκοφν με μια από τισ λειτουργίεσ του λογιςμικοφ εννοιολογικισ 
χαρτογράφθςθσ Kidspiration (εννοιολογικόσ χάρτθσ Ευρϊπθ – υπόλοιπεσ 
χϊρεσ) 

 

Παιδί και Γλϊςςα: με το ςφνολο των παιδιϊν 
- Ρροφορικι επικοινωνία (ομιλία και ζκφραςθ) 

 να αντιλθφκοφν τθ ςφνδεςθ του προφορικοφ και γραπτοφ λόγου 

 

Παιδί και Μακθματικά: με το ςφνολο των παιδιϊν 
 να γνωρίςουν το ςφνολο-Ευρϊπθ και τα υποςφνολα του - χϊρεσ τθσ 

Ευρϊπθσ 
 
Περιγραφι δραςτθριότθτασ: 
Ραρουςιάςτθκε ςτα παιδιά το λογιςμικό εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ Kidspiration 
και χρθςιμοποιικθκε με το ςφνολο των παιδιϊν για τθν καταςκευι και αποτφπωςθ 
τθσ Ευρϊπθσ ωσ κεντρικισ ζννοιασ και των υπολοίπων χωρϊν για υποκζματα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επζκταςθ 
Ρροφανϊσ υπάρχουν πολλζσ δυνατότθτεσ για παιδαγωγικά κατάλλθλθ χριςθ του 
ΔΡ και πλαιςίωςθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ. Μια επζκταςθ του ςεναρίου 
αποτελεί θ χριςθ εικόνων τθσ βιβλιοκικθσ του ΔΡ και ςυγκεκριμζνα των ςθμαιϊν 
και νομιςμάτων των χωρϊν τθσ Ευρϊπθσ.  
 
Διαμορφϊςεισ / Σροποποιιςεισ κατά τθν εξζλιξθ του ςεναρίου: 
Θ διδακτικι προςζγγιςθ προτείνεται να τροποποιείται κατά τθ διάρκεια τθσ 
υλοποίθςθσ των δραςτθριοτιτων ϊςτε να διαμορφϊςει το κατάλλθλο μακθςιακό 
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περιβάλλον τόςο ςε υπολογιςτικό / εικονικό όςο και ςε ρεαλιςτικό επίπεδο, όπωσ 
ςτόχων για κάκε δραςτθριότθτα, διαχείριςθσ τάξθσ για κάκε δραςτθριότθτα , 
εποπτικοφ υλικοφ για κάκε δραςτθριότθτα (π.χ. χριςθ laser για τον εντοπιςμό 
εικονιδίων ςτο ΔΡ).  
Να αποφεφγεται θ ζμφαςθ ςε γεωφυςικά ςτοιχεία των χαρτϊν και ςτο ςχιμα τθσ 
γθσ κακϊσ τα ςυγκεκριμζνα γνωςτικά αντικείμενα δεν αποτελοφν ςτόχο του 
ςυγκεκριμζνου ςεναρίου. 
 
Προςτικζμενθ αξία: 
Το παρόν ςενάριο παρουςιάηει προςτικζμενθ αξία ςε δυο άξονεσ 

 παιδαγωγικζσ δυνατότθτεσ λογιςμικϊν ςτθ μακθςιακι διαδικαςία 

 κοινωνικο-ςυναιςκθματικι οργάνωςθ των παιδιϊν  
 
Στον πρϊτο άξονα τα παιδιά με το Google Earth (οπτικοποίθςθ) ζχουν τθ 
δυνατότθτα άμεςθσ παρουςίαςθσ τθσ χϊρασ που «επιςκζπτονται» ςτθ ρεαλιςτικι 
τθσ μορφι κακϊσ και τθ δυνατότθτα δυναμικϊν οπτικοποιιςεων κακϊσ αλλάηουν 
από πολφ μεγάλθ ςε πολφ μικρι χωρικι κλίμακα με άμεςο χειριςμό των 
δεδομζνων.  
Μζςα από τθ χριςθ του λογιςμικοφ Tux Paint τα παιδιά ζχουν τθ δυνατότθτα να 
απεικονίςουν τθ χϊρα που «επιςκζπτονται» χειριηόμενα εργαλεία ηωγραφικισ π.χ. 
πινζλα ςε διάφορα μεγζκθ, ειςάγοντασ κείμενο, αναιρϊντασ τισ ‘λάκοσ’ επιλογζσ, 
’ςβινοντασ’ ςθμεία που δεν τουσ ικανοποιοφν.  
Τζλοσ χρθςιμοποιϊντασ το Kidspiration ωσ μζςο τόςο για επικοινωνία ιδεϊν όςο και 
ςυλλογικισ καταςκευισ προκειμζνου να οργανϊςουν ςε εννοιολογικό χάρτθ τθν 
Ευρϊπθ και τισ χϊρεσ που «επιςκζπτονται». Γενικά δίνεται θ δυνατότθτα ςτα 
παιδιά να οικοδομιςουν γνϊςεισ μζςα από δραςτθριότθτεσ υλοποιοφμενεσ ςε 
ανοιχτοφ τφπου υπολογιςτικά περιβάλλοντα που ευνοοφν τθ διερευνθτικι μάκθςθ.  
 
Στο δεφτερο άξονα παρουςιάηεται θ ολιςτικι προςζγγιςθ που δίνεται λαμβάνοντασ 
υπόψθ το παιδαγωγικό περιβάλλον και τθν κατάλλθλθ οργάνωςι του όπωσ 
υποςτθρίηεται από τισ αρχζσ τισ ομαδοςυνεργατικισ προςζγγιςθσ και τθν χριςθ του 
ΔΡ. Ζτςι οργανϊνεται θ τάξθ ςτο ςφνολο τθσ ς’ ζνα ευρφτερο πλαίςιο, με βαςικό 
ςκοπό τθν εναςχόλθςθ από όλουσ με τα ίδια γνωςτικά αντικείμενα αλλά με 
διαφορετικό τρόπο. Συνεπϊσ απαςχολοφνται ταυτόχρονα όλεσ οι ομάδεσ με ΔΡ και 
χωρίσ ΔΡ, ςε δραςτθριότθτεσ οι μεν με ψθφιακό και οι δε με φυςικό υλικό. Επίςθσ θ 
ςυναιςκθματικι οργάνωςθ των παιδιϊν καταγράφεται από ςχετικζσ 
παρατθριςεισ/καταγραφζσ.  
Θ ομάδα των παιδιϊν ςτο ΔΡ παρουςιάηει ςυνεργατικζσ αλλθλεπιδράςεισ τόςο 
λεκτικά («Να ο εκτυπωτισ. Ράτθςζ το») όςο και ςωματικά («Να πιάςουμε μαηί τθν 
πζνα;»). Ειδικά τα προνιπια εμπλεκόμενα ςτθν ομάδα με ΔΡ οργανϊνονται 
κατάλλθλα ςυμπεριφορικά και διατθροφν τθν οργάνωςθ και ςτισ ομάδεσ χωρίσ ΔΡ. 
Το πλαίςιο ζνταξθσ του ΔΡ φαίνεται να λειτουργεί ςαν ενιςχυτισ εςωτερικοφ 
κινιτρου των παιδιϊν. Τζλοσ ςθμαντικό ςθμείο αποτελεί θ παρατιρθςθ ανάπτυξθσ 
μεταγνωςτικϊν δεξιοτιτων από τα παιδιά όπωσ ςτθν περίπτωςθ που μεταφζρουν 
λεκτικά ςε άλλεσ δραςτθριότθτεσ τισ παρατθριςεισ τουσ από το χειριςμό των 
εργαλείων του Google Earth.  
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Συνεπϊσ από τα παραπάνω επίπεδα φαίνεται ξεκάκαρα ότι με τθ ςυγκεκριμζνθ 
οργάνωςθ υπάρχει παροχι κινιτρων για αυτόνομθ αλλά και ςυνεργατικι μάκθςθ 
κακϊσ και παροχι ευκαιριϊν για διερεφνθςθ και ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ 
πλαιςιωμζνα ςε μια διακεματικι προςζγγιςθ των γνωςτικϊν αντικειμζνων.  
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