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Δηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο 

Σν παξόλ πιηθό έρεη σο ζηόρν ηε ζύληνκε επηζθόπεζε ησλ βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ θαη ησλ 

παηδαγσγηθώλ ρξήζεσλ ησλ δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ ζηελ πξνζρνιηθή θαη ηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, πξνηείλνληαο έλα πιαίζην αξρώλ κέζα ζην νπνίν ε ρξήζε ησλ πηλάθσλ απηώλ ζα 

αλαδείμεη ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηνπο, όρη ηόζν σο εξγαιεία επνπηηθήο δηδαζθαιίαο αιιά θπξίσο 

σο εξγαιεία ελίζρπζεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, ηεο νξγάλσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ηάμεο, ηεο 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο. Σν πιηθό ζπκπιεξώλεηαη κε 

δύν ελδεηθηηθά ζελάξηα ρξήζεο ησλ δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ ζηελ πξνζρνιηθή θαη ηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε.  

 

Πάηξα, επηέκβξηνο 2010 
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Γηαδξαζηηθνί πίλαθεο (ΓΠ): νξηζκόο, ιεηηνπξγίεο, ραξαθηεξηζηηθά, ινγηζκηθό 

Ειζαγωγή  

Έλαο Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο (ΓΠ) - Interactive Whiteboard (IWB) ζηα αγγιηθά - είλαη κηα ςεθηαθή 

επηθάλεηα εξγαζίαο πνπ ελζσκαηώλεη ιεηηνπξγίεο πξνβνιήο θαη αιιειεπίδξαζεο. Ζ ζπζθεπή απηή 

ζπλδέεηαη κε έλαλ ππνινγηζηή θαη κε έλα πξνβνιηθό (εθηόο θη αλ ν δηαδξαζηηθόο πίλαθαο πεξηέρεη 

ελζσκαησκέλεο δπλαηόηεηεο νπίζζηαο πξνβνιήο, βιέπε παξαθάησ, νπόηε δελ απαηηείηαη 

μερσξηζηόο πξνβνιέαο). Σν πξνβνιηθό επηηξέπεη ηελ εκθάληζε ηεο νζόλεο ηνπ ππνινγηζηή ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ πίλαθα, ελώ ν ρξήζηεο αιιειεπηδξά κε ηελ επηθάλεηα απηή ρξεζηκνπνηώληαο ηελ 

αθή ή εηδηθή γξαθίδα. Με ηελ ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνύ, όιεο νη ελέξγεηεο πνπ ιακβάλνπλ 

ρώξα θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε απηή κπνξνύλ λα απνζεθεπηνύλ. Πξόθεηηαη, επί ηεο νπζίαο, γηα κηα 

ζπζθεπή κε πβξηδηθά ραξαθηεξηζηηθά.  

Ο δηαδξαζηηθόο πίλαθαο ελνπνηεί ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπκβαηηθνύ πίλαθα κε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ 

πξνζθέξεη έλα ππνινγηζηηθό ζύζηεκα όηαλ πξνβάιιεηαη ην πεξηερόκελό ηνπ κέζσ βηληεπξνβνιέα. 

Ο δηαδξαζηηθόο πίλαθαο δειαδή πξνβάιεη ηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή επηηξέπνληαο ζηνλ ρξήζηε 

ηνπ λα επηηειέζεη επηπξόζζεηεο ιεηηνπξγίεο, όπσο απηέο πνπ παξέρεη ν παξαδνζηαθόο πίλαθαο 

(γξάςηκν, ζβήζηκν) θαζώο θαη λέεο ιεηηνπξγίεο (αληηγξαθή ηκήκαηνο ηεο νζόλεο, επηζεκείσζε, 

απνζήθεπζε θεηκέλνπ ή εηθόλαο, απνζηνιή αξρείσλ, θιπ.). Ο δηαδξαζηηθόο πίλαθαο 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαηαξρήλ ζε επαγγεικαηηθέο ζπλαληήζεηο θαη ζπλεξγαζίεο ελώ εδώ θαη κεξηθά 

ρξόληα ρξεζηκνπνηείηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε.  

 

Δηθόλα 1: ηα ζπλήζε ζπζηαηηθά ελόο δηαδξαζηηθνύ ζπζηήκαηνο (πίλαθαο, ππνινγηζηήο, πξνβνιηθό, 

γξαθίδα) 

Σν ζύλνιν ησλ παξαπάλσ ζπζθεπώλ (πίλαθαο, πξνβνιηθό θαη ππνινγηζηήο) επηηξέπεη ηε 

δεκηνπξγία διαδπαζηικών ζςζηημάηων οπηικοποίηζηρ (εηθόλα 1) πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

ζηε δηδαζθαιία, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία. Δηδηθόηεξα, 

όηαλ αλαθεξόκαζηε ζηελ ρξήζε ησλ δηαδξαζηηθώλ ζπζηεκάησλ ζηελ εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηνύκε 

ζπλήζσο ηνλ όξν «δηαδξαζηηθά ζπζηήκαηα δηδαζθαιίαο» (ΤΠΓΒΜΘ, 2010). 



Κύπιερ καηηγοπίερ και ηεσνικά σαπακηηπιζηικά διαδπαζηικών πινάκων  

Ο δηαδξαζηηθόο πίλαθαο ζπληζηά έλαλ ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθό ηξόπν αιιειεπίδξαζεο κε 

ςεθηαθό πιηθό, πνιπκέζα θαη δηθηπαθνύο ηόπνπο ζε έλα πεξηβάιινλ εθπαίδεπζεο κε πνιιά άηνκα. 

Ζ ζύλδεζε ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα κε ηνλ ππνινγηζηή γίλεηαη είηε ελζύξκαηα (ζπλήζσο κέζσ 

ζύξαο USB) είηε αζύξκαηα (κέζσ ηερλνινγίαο Bluetooth) ελώ απαηηείηαη εγθαηάζηαζε εηδηθνύ 

ινγηζκηθνύ (driver) ζηνλ ζπλδεδεκέλν ππνινγηζηή. Σόζν ε ηερλνινγία όζν θαη ηα επηκέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ βξίζθνληαη ζε πιήξε εμέιημε ηα ηειεπηαία ρξόληα. 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο, νη νπνίνη κπνξνύλ λα ηαμηλνκεζνύλ κε πνιιαπινύο 

ηξόπνπο. Μπνξνύκε, θαηαξρήλ, λα ηνπο ηαμηλνκήζνπκε κε βάζε ηνλ ηξόπν εγθαηάζηαζεο: 

ζηαζεξόο ή θνξεηόο. Μπνξνύκε επίζεο λα ηνπο ηαμηλνκήζνπκε κε βάζε ην είδνο αιιειεπίδξαζεο: 

ν ρξήζηεο κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη κε ηελ επηθάλεηα κέζσ κηαο ειεθηξνληθήο γξαθίδαο ή 

ρξεζηκνπνηώληαο ηελ αθή. Οη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο πνηθίινπλ επίζεο σο πξνο ην κέγεζνο. Ο 

κηθξόηεξνο είλαη πεξίπνπ ζην κέγεζνο κηαο κεγάιεο ηειεόξαζεο (40-50 ίληζεο / 101-127 εθ.) ελώ 

ην κεγαιύηεξν δηαζέζηκν κνληέιν θηάλεη ζπλήζσο ηηο 95 ίληζεο / 241 εθ.  

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ζύληνκα νη πην ζπλεζηζκέλεο θαηεγνξίεο δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ κε 

βάζε ηνλ ηξόπν πξνβνιήο ηεο εηθόλαο ή ην είδνο ιεηηνπξγίαο ηνπ πίλαθα, πνπ πξνζδηνξίδνπλ θαη 

ηνλ απαηηνύκελν εμνπιηζκό: 

1. Γηαδξαζηηθνί Πίλαθεο Δκπξόζζηαο πξνβνιήο (απαηηείηαη πξνβνιηθό κεράλεκα) 

ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη πεξηζζόηεξν δηαδεδνκέλνη πίλαθεο (εηθόλα 2). Έλαο δηαδξαζηηθόο 

πίλαθαο εκπξόζζηαο πξνβνιήο απνηειείηαη από έλαλ κεγάιν, επαίζζεην ζηελ αθή πίλαθα, ν νπνίνο 

ζπλδέεηαη κε έλαλ ςεθηαθό πξνβνιέα θαη έλαλ ππνινγηζηή. Ο πξνβνιέαο πξνβάιιεη ηελ εηθόλα 

από ηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή ζηνλ πίλαθα. ηε ζπλέρεηα ν ππνινγηζηήο ειέγρεηαη αθνπκπώληαο 

ηνλ πίλαθα ή ρξεζηκνπνηώληαο ηελ εηδηθή γξαθίδα (Becta, 2003). Πξόθεηηαη δειαδή γηα πίλαθεο 

εηδηθήο ηερλνινγίαο πνπ ζπλδένληαη κε ππνινγηζηή θαη απαηηνύλ πξνβνιηθό κεράλεκα ώζηε λα 

δεκηνπξγεζεί ην θαηάιιειν δηαδξαζηηθό ζύζηεκα. Γηαθξίλνληαη ζε ηξεηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο, κε 

βάζε ηελ ρξεζηκνπνηνύκελε ηερλνινγία:  

a. Γηαδξαζηηθόο πίλαθαο κε ηεσνολογία αθήρ: ν πίλαθαο απηόο ελζσκαηώλεη ηερλνινγία 

αλίρλεπζεο πίεζεο (πίλαθαο κεραληθήο πίεζεο) ώζηε ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα 

αιιειεπηδξάζεη ή λα γξάςεη ζηελ επηθάλεηά ηνπ κε νπνηνδήπνηε αληηθείκελν.  

b. Γηαδξαζηηθόο πίλαθαο κε ηλεκηπομαγνηηική ηεσνολογία: ν πίλαθαο απηόο (πίλαθαο 

ειεθηξνκαγλεηηθνύ πιέγκαηνο), κέζσ ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο ηερλνινγίαο επηηξέπεη ζηνλ 

ρξήζηε λα αιιειεπηδξά ή λα γξάθεη ζε απηόλ κε ηε βνήζεηα εηδηθώλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ 

γξαθίδσλ (ζηπιό). 

c. Γηαδξαζηηθόο πίλαθαο οπηικήρ ηεσνολογίαρ: ν πίλαθαο απηόο, κέζσ ηερλνινγίαο ππεξύζξσλ, 

επηηξέπεη ζηνλ ρξήζε λα αιιειεπηδξά ή λα γξάθεη ζε απηόλ κε ηε βνήζεηα εηδηθώλ 

γξαθίδσλ (ζηπιό) ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο.  

 

 

 



 

 

 

Δηθόλα 2: Γηαδξαζηηθό ζύζηεκα εκπξόζζηαο πξνβνιήο 

 

2. Γηαδξαζηηθνί Πξνβνιείο (δελ απαηηείηαη εηδηθόο πίλαθαο δηάδξαζεο) 

Ο δηαδξαζηηθόο πξνβνιέαο είλαη κηα ζπζθεπή πξνβνιήο (πξνβνιέαο βίληεν) κονηινήρ απόζηαζηρ κε 

ελζσκαησκέλε ζπζθεπή δηάδξαζεο (δέθηεο) πνπ επηθνηλσλεί κε ηελ εηδηθή γξαθίδα (πνκπόο) κέζσ 

νπηηθώλ ή ερεηηθώλ ζεκάησλ ώζηε λα πξνβάιεη ζε νπνηαδήπνηε ιεία επηθάλεηα πιεξνθνξίεο ελόο 

ππνινγηζηή. Ο πξνβνιέαο απηόο κπνξεί ζπλεπώο λα ιεηηνπξγήζεη κε έλαλ ζπκβαηηθό πίλαθα.  

 

Δηθόλα 3: Γηαδξαζηηθόο πξνβνιέαο 

Διαδραςτικόσ πίνακασ Προβολέασ 

Καλώδιο VGA 

Υπολογιςτήσ 

Καλώδιο USB 

Διαδραςτικόσ πίνακασ Προβολέασ 



Σν βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ησλ δηαδξαζηηθώλ πξνβνιέσλ, εθηόο ηεο δπλαηόηεηαο δηάδξαζεο, είλαη 

ε πξνβνιή ππό γσλία θαη κηθξή απόζηαζε από ηελ επηθάλεηα πξνβνιήο. πλεπώο, ν ρξήζηεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο δελ παξεκβάιιεηαη αλάκεζα ζην ζύζηεκα πξνβνιήο θαη ηελ επηθάλεηα πξνβνιήο ώζηε 

λα δεκηνπξγείηαη πξόβιεκα ζθίαζεο. Σν δηαδξαζηηθό ζύζηεκα πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ πεξίπησζε 

απηή απαηηεί ζπκβαηηθό πίλαθα ή άιιε επηθάλεηα πξνβνιήο, ππνινγηζηή θαη δηαδξαζηηθό 

πξνβνιέα κε θαηάιιειε γξαθίδα.  

3. Φνξεηό ζύζηεκα δηάδξαζεο (δελ απαηηείηαη εηδηθόο πίλαθαο δηάδξαζεο) 

Σν θνξεηό ζύζηεκα δηάδξαζεο, ην νπνίν απνηειείηαη από έλαλ δέθηε θαη έλαλ πνκπό, 

ελζσκαηώλεη ηερλνινγία ππεξήρσλ ή ππεξύζξσλ αθηηλώλ θαη κεηαηξέπεη νπνηνδήπνηε ζπκβαηηθό 

πίλαθα (αιιά θαη θάζε ιεία επηθάλεηα), ζε δηαδξαζηηθό κε ηελ ρξήζε θαηάιιειεο ειεθηξνληθήο 

γξαθίδαο (εηθόλα 4). Βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο απηνύ είλαη ε θνξεηόηεηα θαη ε 

δπλαηόηεηα ρξήζεο κε ζπκβαηηθνύο πίλαθεο ή ιείεο επηθάλεηεο.  

Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ δηαδξαζηηθνύ ζπζηήκαηνο απαηηείηαη, εθηόο ηνπ δέθηε θαη ηνπ πνκπνύ 

ππεξήρσλ ή ππεξύζξσλ (ειεθηξνληθή γξαθίδα), έλαο ζπκβαηηθόο πίλαθαο ή κία επίπεδε επηθάλεηα, 

έλαο ππνινγηζηήο θαη έλα πξνβνιηθό κεράλεκα. Ο δέθηεο ηνπ θνξεηνύ ζπζηήκαηνο δηάδξαζεο 

ηνπνζεηείηαη ζηελ άθξε ηνπ πίλαθα ή ηεο επηθάλεηαο πξνβνιήο (εηθόλα 4), ζπλδέεηαη ζηνλ 

ππνινγηζηή κέζσ θαισδίνπ USB, γίλεηαη βαζκνλόκεζε (calibration), δειαδή θαηάιιειε ξύζκηζε 

ησλ ζπληεηαγκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, κε ηελ ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο γξαθίδαο θαη ην ζύζηεκα 

είλαη έηνηκν γηα ιεηηνπξγία.   

 

Δηθόλα 4: θνξεηό δηαδξαζηηθό ζύζηεκα 

Φνξεηό δηαδξαζηηθό ζύζηεκα κε πνιύ ρακειό θόζηνο, ην νπνίν όκσο δελ είλαη πάληα αμηόπηζην 

σο πξνο ηελ αθξίβεηα ησλ ρεηξηζκώλ ηνπ, κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κέζσ ζπζθεπήο wii remote 

(εηθόλα 5) θαη θαηάιιειεο ζπζθεπήο ππεξύζξσλ αθηηλώλ.  

Γραφίδα 

Προβολζασ 

Συμβατικόσ 
πίνακασ 

Υπολογιςτήσ 

Δζκτησ 
υπερήχων 



 

Δηθόλα 5: θνξεηό δηαδξαζηηθό ζύζηεκα ρακεινύ θόζηνπο 

 

4. Γηαδξαζηηθνί Πίλαθεο Οπίζζηαο πξνβνιήο (δελ απαηηείηαη πξνβνιηθό κεράλεκα) 

Ο δηαδξαζηηθόο πίλαθαο νπίζζηαο πξνβνιήο είλαη κηα δηαδξαζηηθή νζόλε αθήο ηερλνινγίαο LCD ή 

DLP κε ππέξπζξε ηερλνινγία αλαγλώξηζεο επαθήο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα γξάςεη ε λα 

αιιειεπηδξάζεη κε ηελ επηθάλεηα ηνπ πίλαθα κε ην ρέξη ή κε εηδηθό ζηπιό πνπ ηνλ ζπλνδεύεη.  

Σν θόζηνο ησλ πηλάθσλ απηώλ ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο ηύπνπο δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ είλαη 

ζήκεξα αξθεηά πςειό. Σειεπηαία, ηέηνηνπ ηύπνπ ζπζθεπέο ελζσκαηώλνπλ θαη θεληξηθή κνλάδα 

ππνινγηζηή. Δπί ηεο νπζίαο, νη ζύγρξνλεο νζόλεο αθήο (touch screens), πξνζθέξνπλ ηηο ίδηεο 

ιεηηνπξγίεο κε ηνπο δηαδξαζηηθνύο πίλαθεο νπίζζηαο πξνβνιήο.  



 

Δηθόλα 6: δηαδξαζηηθόο πίλαθαο νπίζζηαο πξνβνιήο 

 

Βαζικέρ σπήζειρ διαδπαζηικών πινάκων  

ηελ ελόηεηα απηή πεξηγξάθνληαη επηγξακκαηηθά νη βαζηθέο ρξήζεηο ησλ δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ 

(Becta, 2003):  

 Φεθηαθή πξνζνκνίσζε ηνπ ζπκβαηηθνύ πίλαθα κε ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνύ 

δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ  

 Δπίδεημε θαη ρξήζε ινγηζκηθώλ: ρεηξηζκόο θαη αιιειεπίδξαζε κε νπνηνδήπνηε ινγηζκηθό 

ηνπ ππνινγηζηή κέζσ ηεο επηθάλεηαο ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα 

 Υξήζε δηαδηθηπαθώλ (web-based) πόξσλ ζηε δηδαζθαιία: πξνβνιή θαη αιιειεπίδξαζε κε 

δηαδηθηπαθνύο ηόπνπο κέζσ ηεο επηθάλεηαο ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα  

 Πξνβνιή θαη αιιειεπίδξαζε κε νπνηνδήπνηε πεξηερόκελν ηνπ ππνινγηζηή κέζσ ηεο 

επηθάλεηαο ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα 

 Λήςε ζεκεηώζεσλ κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα θαη απνζήθεπζε ζε 

αξρείν  

 Υξήζε βίληεν γηα ηελ επεμήγεζε ελλνηώλ: πξνβνιή θαη αιιειεπίδξαζε κε ην έλα DVD ή 

Video Clip 

 Γηαρείξηζε επηζεκάλζεσλ θαη ζρνιίσλ πνπ γίλνληαη πάλσ ζε αξρείν ή ζηελ επηθάλεηα 

εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή  

 Υεηξηζκόο θεηκέλσλ θαη ρεηξόγξαθε εμάζθεζε ζηελ επηθάλεηα ηνπ δξαζηηθνύ πίλαθα είηε 

κε ζπλήζε ινγηζκηθά είηε κε εηδηθό ινγηζκηθό ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα 

 Μεηαηξνπή θεηκέλνπ από ρεηξόγξαθν θαη ςεθηαθό κέζσ ινγηζκηθνύ αλαγλώξηζεο γξαθήο  



 Γεκηνπξγία θαη ρεηξηζκόο ςεθηαθώλ δηαγξακκάησλ 

 Γηαρσξηζκόο νζόλεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξα ηκήκαηα θαη ηαπηόρξνλε πξνβνιή πνιιώλ 

θεηκέλσλ, εηθόλσλ, θιπ.  

 Απόθξπςε κέξνπο ή νιόθιεξεο ζειίδαο θαη ζηαδηαθήο επαλεκθάληζήο ηεο  

 Γεκηνπξγία θαη δηεμαγσγή καζήκαηνο ρξεζηκνπνηώληαο ην ινγηζκηθό ηνπ δηαδξαζηηθνύ 

πίλαθα 

 Παξνπζίαζε νκαδηθώλ εξγαζηώλ ζηελ ηάμε 

 Απνζήθεπζε ζεκεηώζεσλ γηα κειινληηθή ρξήζε 

 Γξήγνξε ηξνπνπνίεζε/δηαζθεπή δεδνκέλσλ ζην πιαίζην νκάδαο ή κε όιε ηελ ηάμε  

 

Λογιζμικό και επγαλεία διαδπαζηικών πινάκων 

Ο δηαδξαζηηθόο πίλαθαο δηαθξίλεηαη από ηνλ ζπκβαηηθό πίλαθα θπξίσο κέζσ ησλ δπλαηνηήησλ πνπ 

ηνπ παξέρεη ην θαηάιιειν ινγηζκηθό πνπ ζπλήζσο ηνλ ζπλνδεύεη. Δίλαη πξνθαλέο όηη ρσξίο ην 

ινγηζκηθό απηό, νη ιεηηνπξγίεο ηνπ πίλαθα ζε κεγάιν βαζκό ππνθαζίζηαληαη από ηηο ζπλήζεηο 

ιεηηνπξγίεο ελόο πξνβνιηθνύ κεραλήκαηνο. Σν ινγηζκηθό, επί ηεο νπζίαο, απμάλεη ηηο δπλαηόηεηεο 

αιιειεπίδξαζεο ηνπ ρξήζηε κε ην ππνινγηζηηθό ζύζηεκα, αιιειεπίδξαζε πνπ ιακβάλεη ρώξα 

πιένλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ πίλαθα, κε ρξήζε είηε αθήο είηε εηδηθήο γξαθίδαο πνπ ππνθαζηζηά ηηο 

θύξηεο ζπζθεπέο εηζόδνπ (πνληίθη θαη πιεθηξνιόγην).  

Όινη νη θαηαζθεπαζηέο δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ παξέρνπλ έλα παθέην ινγηζκηθνύ ζρεδηαζκέλν 

εηδηθά γηα ηνλ εθάζηνηε πίλαθα (π.ρ. smart notebook γηα ηνπο πίλαθεο ηεο εηαηξείαο smarboard), αλ 

θαη ηα πεξηζζόηεξα ινγηζκηθά ιεηηνπξγνύλ θαη ζε πίλαθεο δηαθνξεηηθώλ θαηαζθεπαζηώλ. Με 

απηέο ηηο εθαξκνγέο παξέρεηαη κηα κεγάιε γθάκα εξγαιείσλ θαη πεξηερνκέλνπ πνπ κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ σο κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο εληζρύνληαο ηε δηαδξαζηηθόηεηα. 

Σέηνηα εξγαιεία, θνηλά ζηηο πεξηζζόηεξεο πιαηθόξκεο, πεξηιακβάλνπλ πέλεο/ζηπιό, ππνγξάκκηζε, 

ζρήκαηα, κεηξεηέο, εξγαιεία αηρκαιώηηζεο νζνλώλ (screen capture devices), θιπ..  

Παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ δηαζέζηκα πιηθά, νη θαηαζθεπαζηέο δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ παξέρνπλ 

επίζεο πεξηερόκελν δηδαζθαιίαο θαη ςεθηαθό πιηθό γηα ηελ ηάμε. Απηό, ζπλήζσο, απνηειείηαη από 

κηα ζεηξά θόλησλ όπσο ηεηξαγσληζκέλν γηα ρξήζε ζηα Μαζεκαηηθά, κε πεληάγξακκν γηα ρξήζε 

ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο θ.α. Μάιηζηα νη πεξηζζόηεξνη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο πνπ θπθινθνξνύλ 

ζην εκπόξην επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε λα γξάθεη θαη λα ππνζεκεηώλεη πάλσ ζηελ επηθάλεηα ρξήζεο 

ηνπ ππνινγηζηή (desktop). Απηό επηηξέπεη ζηνλ εθπαηδεπηηθό λα ρξεζηκνπνηεί όιε ηε ζεηξά ησλ 

εξγαιείσλ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα ζε ζπλδπαζκό κε άιια ινγηζκηθά. 

Σν βαζηθό ινγηζκηθό θάζε δηαδξαζηηθνύ πίλαθα πξνζθέξεη, ηνπιάρηζηνλ, ηα αθόινπζα εξγαιεία:   

 Πέλα (ζηπιό) / ππνγξάκκηζε 

 ‘ύξε θαη άθεζε’ (drag and drop) / Σαίξηαζκα (Matching) 

 Δξγαιεία θεηκέλνπ 

 βήζηκν θαη εκθάληζε 



 ηξσκαηνπνίεζε (layering) 

 Οκαδνπνίεζε  

 Αλαγλώξηζε γξαθήο (Text / handwriting recognition) 

 Μεηξεηέο / ξνιόγηα 

 Αηρκαιώηηζε νζόλεο (Screen capture) / θάκεξα 

 θίαζε νζόλεο / ζθνηάδη / curtain or revealer tool 

 Γεκηνπξγία θηλνύκελεο εηθόλαο (Animation) 

 Δγγξαθή θηλήζεσλ νζόλεο ή ζειίδαο / βίληεν θάκεξα 

 Σερληθέο θαη εξγαιεία γεκίζκαηνο 

 Δξγαιεία γηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα 

 Stacking objects / αλαδηπιαζηαζκόο / θισλνπνίεζε 

 Γηαθάλεηα 

 Γπλαηόηεηα γηα δύν ηνπιάρηζηνλ ρξήζηεο ηαπηόρξνλα  

Ο Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο σο δηδαθηηθό εξγαιείν  

Πλεονεκηήμαηα και μειονεκηήμαηα ηηρ διδακηικήρ σπήζηρ ηος διαδπαζηικού πίνακα  

Ζ ζπλήζεο ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα αθνξά ηε ζπκβαηηθή δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο, 

αλαπαξαγάγεη ζπλεπώο ην δαζθαινθεληξηθό κνληέιν δηδαζθαιίαο. Δίλαη κάιηζηα γεγνλόο, όηη νη 

πεξηζζόηεξεο ρξήζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηε βηβιηνγξαθία θαζώο νη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο ε 

πιεηνλόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνλ ρξεζηκνπνηεί ή ζθέθηεηαη λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη ζρεηίδεηαη κε 

ηελ αμηνπνίεζή ηνπ ζε παξαδνζηαθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο. Πξνθαλώο, ε ρξήζε απηή ελέρεη αξθεηά 

πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ην ζπκβαηηθό πίλαθα.  

Σα πιενλεθηήκαηα απηά έρνπλ επαξθώο κειεηεζεί ζηε βηβιηνγξαθία (Becta, 2003). Καηαξρήλ 

παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ ζηε κεησπηαία δηδαζθαιία (Smith, 2001) κε πνην 

απνηειεζκαηηθό, ζε ζρέζε κε ην απιό πξνβνιηθό κεράλεκα, ηξόπν. Δλζαξξύλεη επίζεο ηνλ 

απζνξκεηηζκό θαη ηελ επειημία επηηξέπνληαο ζην δάζθαιν λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα κεγάιε εκβέιεηα 

από δηαδηθηπαθνύο πόξνπο (Kennewell, 2001). ηε ζπλέρεηα, παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ 

εθπαηδεπηηθό λα απνζεθεύεη θαη λα ηππώλεη νηηδήπνηε ππάξρεη ζηνλ πίλαθα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζεκεηώζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, επλνώληαο ηελ 

ηξνπνπνίεζε/δηαζθεπή δεδνκέλσλ θαη κεηώλνληαο ηελ αιιειεπηθάιπςε ησλ πξνζπαζεηώλ 

(Walker, 2002). Σέινο, επηηξέπεη ζηνλ εθπαηδεπηηθό λα κνηξάδεηαη θαη λα επαλαρξεζηκνπνηεί πιηθά 

κεηώλνληαο ην θόξην εξγαζίαο (Glover & Miller, 2001). ε ηερληθό επίπεδν παξέρεη πνιύ 

κεγαιύηεξε επθνιία ζηε ρξήζε γηα δηδαζθαιία από ην κεκνλσκέλν ππνινγηζηή ελώ ζε 

επαγγεικαηηθό επίπεδν εκπλέεη ηνλ εθπαηδεπηηθό λα ρξεζηκνπνηήζεη πεξηζζόηεξν ηηο ΣΠΔ ζηελ 

παηδαγσγηθή δηαδηθαζία επλνώληαο ζπγρξόλσο ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε (Smith, 2001).  



ηε βηβιηνγξαθία θαηαγξάθεηαη επίζεο ε επειημία θαη κεηαβιεηόηεηα ηερληθώλ πνπ πξνζθέξεη 

ζηνλ εθπαηδεπηηθό ν δηαδξαζηηθόο πίλαθαο, ε δπλαηόηεηα παξνπζίαζεο κε πνιπκέζα, ε 

απνδνηηθόηεηα, ε ππνζηήξημε νξγάλσζεο θαη αλάπηπμεο πόξσλ, ε κνληεινπνίεζε ησλ δεμηνηήησλ 

ζηηο ΣΠΔ θαζώο θαη ε αιιειεπίδξαζε θαη ε ζπκκεηνρή ζηα καζήκαηα κεγαιύηεξνπ κέξνπο ηεο 

ηάμεο (Smith, Higgins, Wall & Miller, 2005). Οη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο απνηεινύλ δπλακηθά 

δηδαθηηθά εξγαιεία κηαο θαη έρνπλ ην δπλακηθό λα εληζρύνπλ ηελ επίδεημε θαη ηε κνληεινπνίεζε, 

λα βειηηώλνπλ ηελ πνηόηεηα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη ηελ εθηίκεζε/αμηνιόγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πξνσζώληαο απνηειεζκαηηθνύο πξνβιεκαηηζκνύο. Τπνζηεξίδνπλ επίζεο ηνλ 

εθπαηδεπηηθό λα επαλαπξνζδηνξίδεη ηελ ηζνξξνπία δεκηνπξγίαο πόξσλ θαη νξγάλσζεο ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη λα απμάλεη ην ξπζκό θαη ην βάζνο ηεο κάζεζεο (Becta, 2004).      

Ζ έληαμε ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα ζηελ ηάμε ελέρεη πξνθαλώο ζπγθεθξηκέλα κεηνλεθηήκαηα, όπσο 

ην ζεκαληηθό θόζηνο εμνπιηζκνύ, ηελ αλάγθε εθπαίδεπζεο ησλ δαζθάισλ θαη ηελ ηερληθή 

ππνζηήξημή ηνπο γηα θάπνην ηνπιάρηζηνλ δηάζηεκα θαζώο θαη κηα ζεηξά από πξαθηηθά ζέκαηα (π.ρ. 

αληαλάθιαζε ηνπ ήιηνπ θαη δπζθνιία καζεηώλ λα παξαθνινπζήζνπλ, ζέζε ηνπ δαζθάινπ πάληα 

ζην πιάη αιιηώο δεκηνπξγείηαη ζθηά ζηελ νζόλε, ζέκαηα αζθάιεηαο κε ην πιήζνο ησλ θαισδίσλ 

πνπ δεκηνπξγείηαη, ύςνο πίλαθα αλ ηνπνζεηεζεί κόληκα θαη δελ ππάξρεη βάζε απμνκείσζεο, 

δπζθνιία ζηε βαζκνλόκεζε (calibration), θιπ) (Smith, Higgins, Wall & Miller, 2005).  

Σν θύξην όκσο κεηνλέθηεκα ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα εδξάδεηαη ζηελ ελδερόκελε ρξήζε ηνπ σο 

θιαζηθνύ επνπηηθνύ κέζνπ, σο εξγαιείνπ δειαδή πνπ αλαπαξαγάγεη ηνλ ζπκβαηηθό ηξόπν 

δηδαζθαιίαο. ηε ζπλέρεηα, ζα αλαθεξζνύλ δηάθνξεο ηερληθέο πνπ ελδέρεηαη λα δηαθνξνπνηήζνπλ 

ηηο ρξήζεηο ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο ελίζρπζεο ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο, ηεο νξγάλσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ηάμεο, ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο. 

Τεσνικέρ για αλληλεπιδπαζηική διδαζκαλία με ηο διαδπαζηικό πίνακα 

ε έθζεζε ηνπ βξεηαληθνύ νξγαληζκνύ γηα ηηο ηερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε (Becta, 2003) 

αλαθέξνληαη κηα ζεηξά από ηερληθέο, νη νπνίεο δύλαηαη λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηελ ρξήζε ηνπ 

δηαδξαζηηθνύ πίλαθα ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη λα επηηξέςνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα 

ιεηηνπξγήζνπλ κε κεγαιύηεξε αιιειεπίδξαζε ζηε δηδαθηηθή ηνπο πξάμε.  

1) Αλάπηπμε ηεο ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο / ζπδήηεζεο ζηελ ηάμε 

Ο Γηαδξαζηηθόο πίλαθαο είλαη ηδαληθόο γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη νξγάλσζε ηεο ζπδήηεζεο κέζα 

ζηελ ηάμε. Παξέρεη επθαηξίεο γηα ηελ αλάδπζε εξσηήζεσλ θαη θηλεηνπνηεί ηελ αλαθάιπςε. 

Πνηθίιεο ηερληθέο δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ όπσο: 

 Υξήζε εηθόλαο ή βίληεν γηα αθόξκεζε θαη έλαξμε ζπδήηεζεο 

 Υξήζε γξαπηώλ ππαγνξεύζεσλ/παξσζήζεσλ 

 Καηαηγηζκόο ηδεώλ (πηζαλώο κε ρξήζε ινγηζκηθνύ ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο) 

 Σαμηλόκεζε 

 Γξαζηεξηόηεηεο δεκηνπξγίαο θαη ρεηξηζκνύ θεηκέλνπ 

 Τπνζηήξημε θαηάιιεισλ εξσηήζεσλ κε πνιπκεζηθό πιηθό  



 Γηάρπζε ηεο εκπεηξίαο  

2) Μνληεινπνίεζε, επίδεημε θαη ζρνιηαζκόο / ππνκλεκαηηζκόο  

 Άκεζνο ρεηξηζκόο αληηθεηκέλσλ θαη ηδηνηήησλ ηνπο (drag and drop activities) 

 Δπηζεκείσζε θαη ππνκλεκαηηζκόο ζε θάζε ηύπν αξρείνπ (θείκελα, εηθόλεο, θιπ.) 

 Από θνηλνύ αλάγλσζε  

 πλεξγαηηθή γξαθή  

 πλεξγαηηθή επίιπζε πξνβιήκαηνο  

 Οκόηηκε δηδαζθαιία (δηδαζθαιία από καζεηέο ζε όιε ηελ ηάμε ή ζε νκάδεο καζεηώλ) 

Βαζηθό ζηνηρείν ζηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ελόο αιιειεπηδξαζηηθνύ πίλαθα είλαη ε 

απνηειεζκαηηθή πξνεηνηκαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ κε ηε δεκηνπξγία ή ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε 

θαηάιιεισλ δηδαθηηθώλ πόξσλ. Ζ ζεηξά ησλ βεκάησλ κέζσ ησλ νπνίσλ νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ 

λα θάλνπλ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ πόξσλ γηα ην δηαδξαζηηθό πίλαθα δίλεηαη ζην ζρήκα 1 

(EuSCRIBE Project, 2010).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 1: επηινγή θαηάιιεισλ πόξσλ γηα ρξήζε δηαδξαζηηθνύ πίλαθα 

Διασείπιζη ηάξηρ με ηον διαδπαζηικό πίνακα  

Ζ δηαρείξηζε ηεο ηάμεο κπνξεί λα νξγαλσζεί κε ηελ θαηάιιειε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα. 

Δίλαη πξνθαλέο όηη ν δηαδξαζηηθόο πίλαθαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

αθνξνύλ όιε ηελ ηάμε ελώ κπνξεί επίζεο λα απνηειέζεη ζεκείν εξγαζίαο αλάκεζα ζε νκάδεο 

καζεηώλ όπνπ ν εθπαηδεπηηθόο έρεη θπξίσο δηεπθνιπληηθό ή ππνζηεξηθηηθό ξόιν. Οη εθπαηδεπηηθνί 

ηείλνπλ λα κνηξάδνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο ζε ηέζζεξηο θάζεηο (Kennewell & Beauchamp, 2007). 

1
ε
 θάζε: θαηεπζύλεηαη από ην δάζθαιν θαη πεξηιακβάλεη κηα επηζθόπεζε νηθείσλ δξαζηεξηνηήησλ 

κε όιε ηελ ηάμε κπξνζηά ζην δηαδξαζηηθό πίλαθα. Πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα ηεο θάζεο: 

ζπκκεηνρή όιεο ηεο ηάμεο θαη επηηπρή απνηειέζκαηα 

Πποζδιοπίζω 

Σχεδιάζω 

Δημιουπγώ 

Αναθεωπώ 

Τποποποιώ 

Αξιολογώ 

Μοιπάζω 



2
ε
 θάζε: ζπλερίδεηαη ε παξαπάλσ δηαδηθαζία κε ηελ ίδηα δηάηαμε καζεηώλ. Δπηρεηξείηαη ε 

δεκηνπξγία ζύλδεζεο κε πξνεγνύκελα θαη/ή ππνζηήξημε (scaffolding) ηνπ εθάζηνηε ζέκαηνο κε 

πξνβνιή βίληεν, animation ή κε ζπκπιήξσζε, θπζηθή αιιειεπίδξαζε παηδηώλ κε 

πίλαθα/δεδνκέλα, πξνθνξηθή απάληεζε ζε εξσηήζεηο κε ή ρσξίο θαηάδεημε. 

3
ε
 θάζε: νκαδηθή εξγαζία – αηνκηθά ή ζπλεξγαηηθά εμεηάδνληαο ζε βάζνο ηα ππό κειέηε ζέκαηα 

ζπλήζσο ρσξίο ην δηαδξαζηηθό πίλαθα. Μπνξνύλ επίζεο λα γίλνπλ δξαζηεξηόηεηεο κε θύιια 

εξγαζίαο ή κε θπζηθά αληηθείκελα.  

4
ε
 θάζε: αλαζεώξεζε ησλ ζεκαληηθώλ ζεκείσλ ηνπ καζήκαηνο, αλαζθόπεζε ησλ δπζθνιηώλ ησλ 

καζεηώλ κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα. Σν ζεκαληηθό ζηνηρείν απηήο ηεο θάζεο είλαη ν 

αλαζηνραζκόο ησλ καζεηώλ κέζσ δξαζηεξηόηεηαο αλαπιαηζίσζεο.  

Ο Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο σο καζεζηαθό - γλσζηηθό εξγαιείν  

Δίλαη γεγνλόο όηη ν δηαδξαζηηθόο πίλαθαο σο εξγαιείν δελ κπνξεί λα εηδσζεί εθηόο ηνπ πιαηζίνπ 

ρξήζεο ηνπ (Κνπηζνγηάλλεο θ.α., 2010). Δμάιινπ, νη ηερλνινγηθέο θπξίσο δπλαηόηεηεο πνπ 

πξνζθέξεη ζε ζρέζε κε ηνλ παξαδνζηαθό πίλαθα δελ απνηεινύλ παξά ην ζεκείν εθθίλεζεο κηαο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο γύξσ από ηνλ νπνίν κπνξεί λα νξγαλσζεί ε δνπιεηά ησλ καζεηώλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ, θαηά ηελ νπνία θύξην ξόιν δηαδξακαηίδνπλ ηα ρξεζηκνπνηνύκελα ινγηζκηθά θαη ηα 

εθπαηδεπηηθά ζελάξηα πνπ πξέπεη λα εθπνλήζνπλ εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο. ην πιαίζην απηό, νη 

δηαδξαζηηθνί πίλαθεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο εξγαιεία ελίζρπζεο ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο, ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο. 

Από ηελ ππάξρνπζα έξεπλα θαίλεηαη όηη ε ρξήζε ησλ δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ έρεη κηα ζεηξά από 

πιενλεθηήκαηα πνπ αθνξνύλ άκεζα ηνπο καζεηέο (Becta, 2003, Smith et al., 2005):  

 Αύμεζε ηνπ θηλήηξνπ γηα ζπκκεηνρή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

καζεηώλ  

 Κίλεηξν θαη επηξξνή γηα δεκηνπξγία πην ελδηαθέξνπζαο θαη επράξηζηεο καζεζηαθήο 

αηκόζθαηξαο (Beeland 2002) 

 Θεηηθή επίδξαζε ζε επίπεδν πξνζνρήο θαη ζπκπεξηθνξάο 

 Δλίζρπζε ηνπ πνιπαηζζεηεξηαθνύ ρεηξηζκνύ δεδνκέλνπ όηη ε παξνπζίαζε κε πνιπκέζα 

δηεγείξεη ηελ νπηηθή αληίιεςε θαη εληζρύεη ηελ αλάθιεζε πιεξνθνξηώλ ζηνπο καζεηέο 

(Burden, 2002) 

 Πξνζθνξά πεξηζζόηεξσλ επθαηξηώλ γηα ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία, θαη ππνζηήξημε ησλ 

πξνζσπηθώλ θαη θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηώλ (Levy, 2002) 

 Μείσζε ηεο αλάγθεο γηα ζεκεηώζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ιόγσ ηεο 

δπλαηόηεηαο απνζήθεπζεο θαη εθηύπσζεο θαηεπζείαλ ησλ δεδνκέλσλ ηεο νζόλεο 

 Παξνρή ηεο δπλαηόηεηαο ζηνπο καζεηέο λα αληαπεμέιζνπλ ζε πην πνιύπινθεο έλλνηεο σο 

απνηέιεζκα ηεο δπλαηόηεηαο ζαθέζηεξεο θαη δπλακηθόηεξεο παξνπζίαζεο (Smith H., 

2001) 



 Γηεπθόιπλζε ησλ δηαθνξεηηθώλ καζεζηαθώλ πξνθίι ησλ καζεηώλ θαζώο ν εθπαηδεπηηθόο 

κπνξεί κε ηε ρξήζε κηαο πνηθηιίαο πόξσλ λα θαιύςεη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο παηδηώλ (Bell, 

2002) 

 Δλίζρπζε ηεο ηθαλόηεηαο ησλ καζεηώλ ζηε δεκηνπξγία πεξηζζόηεξν ειθπζηηθώλ 

παξνπζηάζεσλ πξνο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο απμάλνληαο ζπγρξόλσο ην αίζζεκα ηεο 

απηνπεπνίζεζεο (Levy, 2002)  

 Αύμεζε ηεο δπλαηόηεηαο πξόζβαζεο ζε κηθξόηεξεο ειηθίεο θαη ζε καζεηέο κε εηδηθέο 

αλάγθεο ιόγσ ηεο έιιεηςεο ρεηξηζκνύ πιεθηξνινγίνπ (Goodison, 2002).  
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Παξάξηεκα: εθπαηδεπηηθά ζελάξηα  



  

Διδακηικό ζενάπιο για ηην σπήζη ηος διαδπαζηικού πίνακα ζηο Νηπιαγωγείο 

 Αλαζηαζία Μηζηξιή (ΠΔ60) 

Σίηινο Γηδαθηηθνύ ελαξίνπ 

"Ζ ρώξα κνπ ζηελ Δπξώπε" 

 

Θεκαηηθή πεξηνρή  

Γεσγξαθία 

• Υσξηθέο ζρέζεηο ησλ ρσξώλ 

• Σν κέξνο απνηειεί ηκήκα ηνπ όινπ 

• Κιίκαθα 

Πιεξνθνξηθή 

• Δμνηθείσζε κε ην Γηαδξαζηηθό Πίλαθα (ΓΠ)
1
 θαη ηνλ εθηππσηή    

• Γλσξηκία θαη ρξήζε εθαξκνγώλ / ινγηζκηθώλ  

Μαζεκαηηθά 

• Απόζηαζε «θνληά-καθξηά» 

• Υσξηθέο ζρέζεηο «πάλσ, θάησ, δίπια» 

Δκπιεθόκελεο Γλσζηηθέο Πεξηνρέο 
Σν ζελάξην πεξηιακβάλεη δξαζηεξηόηεηεο από όια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ εκπεξηέρνληαη ζην 

Γ.Δ.Π.Π.. γηα ην λεπηαγσγείν (2003) όπσο Παηδί θαη Γιώζζα (πξνθνξηθή επηθνηλσλία, γξαθή, 

αλάγλσζε), Παηδί θαη Μαζεκαηηθά - απνζηάζεηο επξσπατθώλ πόιεσλ ζε ζρέζε κε ηελ Διιάδα, 

ζύλνιν - ππνζύλνιν. Παηδί θαη Πεξηβάιινλ (αλζξσπνγελέο - θπζηθό) θαη Παηδί θαη Γεκηνπξγία 

θαη Έθθξαζε (εηθαζηηθά). Όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο δηαηξέρνληαη εγθάξζηα από ην γλσζηηθό 

αληηθείκελν Παηδί θαη Πιεξνθνξηθή. 

 

Σάμεηο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα απεπζύλεηαη 
Σν εθπαηδεπηηθό ζελάξην απεπζύλεηαη ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη ζε Α’ Γεκνηηθνύ.  

 

πκβαηόηεηα κε ην Πξόγξακκα πνπδώλ  
Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην ζπκβαδίδεη κε ην Γ.Δ.Π.Π.. γηα ην λεπηαγσγείν (2003), θαζώο νη 

δξαζηεξηόηεηεο θαη ην ινγηζκηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη νξγαλσκέλεο α) δηαζεκαηηθά θαη β) 

ζπλδπάδνπλ ην παηρλίδη κε ηε κάζεζε. Μέζα από ηελ νξγάλσζε θαη δηαηύπσζε ζηόρσλ παξέρνληαη 

θαηάιιειεο επθαηξίεο ζηα παηδηά λα αλαπηύζζνπλ ζε θάζε γλσζηηθό αληηθείκελν δεμηόηεηεο θαη λα 

νηθνδνκνύλ γλώζεηο.  
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 Ζ έλλνηα ‘Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο’ ζα αλαθέξεηαη γηα ζπληνκία σο ΓΠ 



Οξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή 
 

Σν ζελάξην εληάζζεηαη ζην κνληέιν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο πνπ αθνινπζεί ηελ θνηλσληθν-

επνηθνδνκεζηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία αλαγλσξίδεη όηη ηα παηδηά, πξηλ αθόκα πάλε ζην ζρνιείν, 

δηαζέηνπλ γλώζεηο θαη απηό πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα βνεζεζνύλ ώζηε λα νηθνδνκήζνπλ λέεο 

γλώζεηο πάλσ ζε απηέο πνπ ήδε θαηέρνπλ. Σα παηδηά, θάησ από απηό ην πξίζκα, ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά ζηελ νηθνδόκεζε ησλ γλώζεώλ ηνπο. Σν πιαίζην απηό νδεγεί ζηελ άπνςε όηη ε εθπαίδεπζε 

πξέπεη λα έρεη σο θύξην ζθνπό λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα γεθπξώζνπλ ην ράζκα αλάκεζα ζηηο 

άηππεο θαη ηηο ηππηθέο γλώζεηο ηνπο ελώ ε δηαδηθαζία απηή πξνθύπηεη κέζα από ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε θαη ηε ζπλεξγαζία (Δηδηθό κέξνο ΗΣΤ, 2008). 

Σν εθπαηδεπηηθό ζελάξην πινπνηείηαη ζε θαλνληθή ηάμε2, ε νπνία ρσξίδεηαη ζε 4 νκάδεο (4 κε 5 

παηδηά ζε θάζε νκάδα). Καηά ηε δεκηνπξγία ηνπ ζελαξίνπ θαη γηα ηελ νξγάλσζε ηεο πινπνίεζεο 

ηνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε ε αλαγθαηόηεηα λα απαζρνινύληαη παξάιιεια όια ηα παηδηά ηεο 

ηάμεο (κε ΓΠ θαη ρσξίο ΓΠ). ην πιαίζην απηό ρξεζηκνπνηείηαη έλαο ΓΠ ζηε γσλία ηνπ 

ππνινγηζηή θαη θπζηθό πιηθό γηα ηηο ππόινηπεο νκάδεο. Σα παηδηά θαινύληαη λα πάλε κηα βόιηα κ' 

έλα αεξόζηαην θαη ρσξίδνληαη ζε νκάδεο κε ηπραία επηινγή αλάινγα κε ην ρξώκα ηεο θάξηαο-

αεξόζηαην πνπ επηιέγνπλ. ε θάζε δξαζηεξηόηεηα ε νκάδα πνπ απαζρνιείηαη πξώηε ζην ΓΠ είλαη 

νκάδα δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο. Γεκηνπξγείηαη έλα αξρείν κε θαηάιιειν πίλαθα αλαθνξάο ζην ΓΠ 

γηα λα ζεκεηώλνπλ ηα παηδηά ην αληίζηνηρν ρξώκα ηεο νκάδαο ηνπο θαη λα απνθεύγεηαη ε 

παξέκβαζε ηεο λεπηαγσγνύ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζεηξάο ησλ νκάδσλ.   

Γίλνληαη νδεγίεο πξώηα ζηελ νκάδα ηνπ ΓΠ γηα λα εμνηθεησζνύλ κε ην εθάζηνηε ινγηζκηθό θαη ζηε 

ζπλέρεηα νξγαλώλνληαη θαη θαζνδεγνύληαη νη ππόινηπεο νκάδεο πνπ βξίζθνληαη ζηα ηξαπέδηα. 

Κάζε κέξα ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη κηα δξαζηεξηόηεηα ώζηε λα νξγαλώζνπκε θαη λα 

αμηνινγήζνπκε ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ζ απαξαίηεηε πιηθνηερληθή ππνδνκή γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ ζελαξίνπ είλαη ΓΠ, ππνινγηζηήο, πξνβνιηθό, εθηππσηήο, ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν θαη 

εγθαηεζηεκέλα ηα παξαθάησ ινγηζκηθά θαη εθαξκνγέο. 

Δθαξκνγέο - Λνγηζκηθά 

Λνγηζκηθά Γεληθήο Υξήζεο:   

 Tux Paint 

πξόγξακκα δσγξαθηθήο, αλάπηπμεο έθθξαζεο θαη δεκηνπξγηθόηεηαο 

 

Λνγηζκηθό Δλλνηνινγηθήο Υαξηνγξάθεζεο 

 Kidspiration 

Λνγηζκηθό Οπηηθνπνίεζεο: 

 Google Earth 

Λνγηζκηθό Γηαδξαζηηθνύ πίλαθα: 

Δηδηθόηεξα, από ην ινγηζκηθό ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα ζα απαηηεζνύλ ηνπιάρηζηνλ νη αθόινπζεο 

ιεηηνπξγίεο/εθαξκνγέο.  

 screen capture 

 αλαγλώξηζε γξαθήο 
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 Σν ζελάξην έρεη ήδε εθαξκνζηεί πηινηηθά ζε ηάμε 19 παηδηώλ θιαζηθνύ λεπηαγσγείνπ 



 δπλαηόηεηα ρξήζεο ηνπιάρηζηνλ 2 ρξεζηώλ 

 ρξήζε εηθόλσλ βηβιηνζήθεο 

Δθηηκώκελε δηάξθεηα 
Ζ ζέζε ηνπ ζελαξίνπ ζην εκεξήζην πξόγξακκα κπνξεί λα νξηζηεί από ηηο 9.30 έσο ηηο 10.30, όπσο 

πξνβιέπεηαη γηα ηελ αλάπηπμε δηαζεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Σν ζελάξην πεξηιακβάλεη 

δξαζηεξηόηεηεο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ είθνζη ιεπηώλ κε ηελ επειημία απμνκείσζεο αλάινγα κε ην 

ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ.  

  

Γηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο - Μεζνδνινγία 
Σν ζελάξην εληάζζεηαη ζηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο ζεκαηηθήο όπσο απηή νξίδεηαη από ην 

Γ.Δ.Π.Π.. (2003). ύκθσλα κε ην Γ.Δ.Π.Π.. (2003) ζηε ζεκαηηθή πξνζέγγηζε ε λεπηαγσγόο έρεη 

επηιέμεη ην ζέκα θαη έρεη νξγαλώζεη ηνπο καζεζηαθνύο ζηόρνπο θαη ηελ εθηηκώκελε δηάξθεηα πνπ 

θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο. Σα παηδηά κε ηε ζπλερή νξγάλσζε ηνπο ζε νκάδεο 

δηεπθνιύλνληαη ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαηηθώλ δεμηνηήησλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ εθάζηνηε θνηλνύ 

ζθνπνύ. Ζ νκαδνζπλεξγαηηθή πξνζέγγηζε ππνζηεξίδεηαη κε ηε καζεηνθεληξηθή έκθαζε πνπ 

δίλεηαη από ην δηεπθνιπληηθό, θαζνδεγεηηθό, ππνζηεξηθηηθό αιιά θαη βνεζεηηθό ξόιν ηεο 

λεπηαγσγνύ. 

 

Σν πξνηεηλόκελν ζελάξην 

εκείσζε 
ηελ πξνζρνιηθή αγσγή απνθεύγεηαη ε ρξήζε θύιισλ εξγαζίαο, ζπλεπώο ζην παξόλ ζελάξην ηα 

«θύιια εξγαζίαο» αληηθαηαζηάζεθαλ από ηνλ όξν "Τπνζηεξηθηηθό δηδαθηηθό πιηθό" θαη πεξηέρνπλ 

κέξε ηεο δξαζηεξηόηεηαο πνπ έρνπλ πξνεηνηκαζηεί ή ηηο πξνθνξηθέο νδεγίεο. απνθεύγνπκε ηελ 

έκθαζε ζε γεσθπζηθά ζηνηρεία ησλ ραξηώλ θαη ζην ζρήκα ηεο γεο θαζώο ηα ζπγθεθξηκέλα 

γλσζηηθά αληηθείκελα δελ απνηεινύλ ζηόρν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζελαξίνπ. 

 

θνπόο 
Ο γεληθόο ζθνπόο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζελαξίνπ είλαη λα νηθνδνκήζνπλ ηα παηδηά 

ηε ρσξηθή ζρέζε ηεο Διιάδαο θαη ησλ άιισλ ρσξώλ ηεο Δπξώπεο.  

 

Πξόηεξεο γλώζεηο - αληηιήςεηο 
ύκθσλα κε ηνπο Liben and Downs (1997) ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο δείρλνπλ λα έρνπλ 

θάπνηα βαζηθή αληίιεςε γηα ηηο ρσξηθέο ηδηόηεηεο ελόο ράξηε.  

 

Πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο 

Σα παηδηά κέζα από ηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή πξνζέγγηζε αλαγλσξίδνπλ ην είδνο ηνπ ράξηε 

(πνιηηηθόο, γεσκνξθνινγηθόο) θαη ηε ζέζε ηεο Διιάδαο αληίζηνηρα.   

 

Γνκή δηδαζθαιίαο / Οξγάλσζε ηάμεο: 

Ζ δηδαζθαιία αθνινπζεί έλα κνληέιν ηεζζάξσλ ‘επηπέδσλ’ (ζρήκα 1).  

Α’ Δπίπεδν: «Πξνζδηνξίδσ» ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο 

Οξγάλσζε ηάμεο: ζύλνιν παηδηώλ 

Ρόινο λεπηαγσγνύ: θαζνδεγεηηθόο θαη ζπληνληζηηθόο κε θαηάιιειεο εξσηήζεηο αλνηρηνύ ηύπνπ 

απεπζύλεηαη ζην ζύλνιν ησλ παηδηώλ γηα λα αληρλεύζεη ηηο πξόηεξεο γλώζεηο θαη ηδέεο ηνπο. 

Πεξηγξάθεη ηνπο καζεζηαθνύο ζθνπνύο θαη ζέηεη ηνπο αλάινγνπο ζηόρνπο γηα λα ηνπο πεηύρεη. 

Δπηηειεί ηε ζύλδεζε κε πξνεγνύκελεο ελόηεηεο ηεο ζεκαηηθήο. 

Ρόινο καζεηώλ: ζπκκεηνρή ιεθηηθή θαη κε θπζηθή ππόζηαζε 



Υξήζε ΓΠ: σο επνπηηθό κέζν από ηε λεπηαγσγό θαη σο εξγαιείν αλίρλεπζεο πξόηεξσλ γλώζεσλ 

θαη ηδεώλ ησλ καζεηώλ. 

Β’ Δπίπεδν: «Αλαπηύζζσ» ηελ ελόηεηα ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ 

Οξγάλσζε ηάμεο: ζύλνιν παηδηώλ 

Ρόινο λεπηαγσγνύ: δεπθνιπληηθόο θαη ππνζηεξηθηηθόο. Ζ λεπηαγσγόο ζ’ απηό ην ζεκείν επηδηώθεη 

ηελ εκπινθή θαη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή όισλ ησλ παηδηώλ ρξεζηκνπνηώληαο πνιπαηζζεηεξηαθή 

πξνζέγγηζε γηα ηελ θηλεηνπνίεζε όισλ ησλ καζεζηαθώλ πξνθίι ηεο νκάδαο. 

Ρόινο καζεηώλ: ζπκκεηνρή ιεθηηθή θαη κε θπζηθή ππόζηαζε 

Υξήζε ΓΠ: σο επνπηηθό κέζν από ηε λεπηαγσγό θαη σο εξγαιείν εηζαγσγήο ηνπ αληηθεηκέλνπ 

κάζεζεο γηα ηελ αλάπηπμε ιεθηηθήο έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο. 

Γ’ Δπίπεδν: «Γεκηνπξγώ – Αμηνινγώ – Σξνπνπνηώ»  

Οξγάλσζε ηάμεο: Δξγαζία ζε νκάδεο ή αηνκηθά.  

Ρόινο λεπηαγσγνύ: βνεζεηηθόο θαη δηεπθνιπληηθόο. Αθνινπζεί κηα επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε κε 

ην ζύλνιν ησλ παηδηώλ. 

Ρόινο καζεηώλ: παξαηεξνύλ, εληνπίδνπλ, ζρεδηάδνπλ, θαηαζθεπάδνπλ, ρξεζηκνπνηώληαο ηε άκεζε 

εκπεηξία ηνπο θαη παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα/θαηαζθεπέο ή ηηο θαηαγξαθέο ζηνπο ππόινηπνπο. 

Πεξηιακβάλνληαη θαηάιιειεο δξαζηεξηόηεηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ εκπιέθνπλ ηα παηδηά ζηελ 

νηθνδόκεζε ηεο γλώζεο θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ κέζα από ηε γλσζηηθή 

επεμεξγαζία θαη ηελ θαηαζθεπή λέσλ ελλνηώλ.  

Υξήζε ΓΠ: πνιπαηζζεηεξηαθέο παξνπζηάζεηο κεηαμύ ησλ νκάδσλ, αλάπηπμε ζύγρξνλσλ (2 ή 

πεξηζζόηεξα παηδηά εξγάδνληαη ηαπηόρξνλα) ζπλεξγαηηθώλ δεμηνηήησλ. 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 1: ύλδεζε ηνπ ξόινπ ηεο λεπηαγσγνύ κε ηα ηέζζεξα επίπεδα ηνπ κνληέινπ δηδαζθαιίαο (Guidelines 

for Effective School/Classroom use of Interactive Whiteboards, The EuSCRIBE Project, May 2010). 

Γ’ Δπίπεδν: «Αλαζεσξώ» ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

Οξγάλσζε ηάμεο: ύλνιν παηδηώλ κε νκαδηθή ή αηνκηθή ζπκκεηνρή 

Πποζδιοπίζω 

Αναπηύζζω 

Δημιουπγώ 

Αναθεωπώ 

Τποποποιώ 

Αξιολογώ 

Α’ Δπίπεδο 

Β’ Δπίπεδο 

Γ’ Δπίπεδο 

Γ’ Δπίπεδο 

Γ’ Δπίπεδο 

Γ’ Δπίπεδο 



Ρόινο λεπηαγσγνύ: ππνζηεξηθηηθόο, δηακεζνιαβεηηθόο θαη  δηεπθνιπληηθόο. Ρόινο καζεηώλ: 

ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ νκαδηθά ή αηνκηθά (αληηπξόζσπνο νκάδαο ή εθ πεξηηξνπήο 

ζηελ νκάδα) γηα ηνλ αλαζηνραζκό, θαη ηε δηαηύπσζε επηρεηξεκαηνινγίαο κέζσ παξνπζίαζεο 

ζηνπο ππόινηπνπο ησλ λέσλ ελλνηώλ.  

Υξήζε ΓΠ: ε λεπηαγσγόο ζε ζπλεξγαζία κε ηα παηδηά ππνζηεξίδεη ζηνλ πίλαθα ηελ θαηαγξαθή θαη 

απνηίκεζε ηεο πνξείαο ζπγθξίλνληαο ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ από ην πξώην επίπεδν κε απηά 

ηνπ ηειηθνύ. 

 

Αλαιπηηθά νη δξαζηεξηόηεηεο γηα θάζε επίπεδν: 

 

 

1ε Γξαζηεξηόηεηα 

Γνκή δηδαζθαιίαο / Οξγάλσζε ηάμεο: 

Βξηζθόκαζηε κε ην ζύλνιν ησλ παηδηώλ κπξνζηά ζην ΓΠ. Γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ πξόηεξσλ 

γλώζεσλ ππάξρνπλ δύν πξνζεγγίζεηο. ηελ πξώηε θάζε παηδί αιιειεπηδξά κε ηνλ πίλαθα θαη 

απνηππώλεη ηελ άπνςε ηνπ γηα ηελ έλλνηα ‘Δπξώπε’. Ζ απνηύπσζε απηή ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

πίλαθα κπνξεί λα ηππσζεί απεπζείαο κε ρξήζε ηνπ αληίζηνηρνπ εηθνληδίνπ πνπ βξίζθεηαη ζην θάησ 

κέξνο ηνπ πίλαθα. ηε δεύηεξε πεξίπησζε δεκηνπξγείηαη έλαο ελλνηνινγηθόο ράξηεο κε ην 

ινγηζκηθό Kidspiration γηα ηηο δηαθνξεηηθέο απόςεηο ησλ παηδηώλ θαη απνζεθεύεηαη. 

 

 

 

 

1ε Γξαζηεξηόηεηα 

Γνκή δηδαζθαιίαο / Οξγάλσζε ηάμεο: 

Σν ζύλνιν ησλ παηδηώλ παξακέλεη κπξνζηά ζην ΓΠ. Με ην βαζηθό πιενλέθηεκα ηνπ ΓΠ λα 

πξνζειθύεη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ θαη λα βειηηώλεη ην επίπεδν πξνζνρήο ηνπο ηα παηδηά 

παξακέλνπλ νξγαλσκέλα ζπκκεηέρνληαο ιεθηηθά ή κε θπζηθή ππόζηαζε.  

 

Τπνζηεξηθηηθό δηδαθηηθό πιηθό: 
Αξρείν κε εηθόλεο από ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξώπε από ην Google Earth. Ξεθηλώληαο από ηελ 

εηθόλα κε ην ζρνιείν πνπ πινπνηείηαη ην ζελάξην, ππήξμαλ εηθόλεο δηαβάζκηζεο ύςνπο θηάλνληαο 

κέρξη ηελ εηθόλα ηεο Δπξώπεο. Οη εηθόλεο πνπ επηιέρζεθαλ είλαη ζε κνξθή γεσκνξθνινγηθνύ 

ράξηε. 

 

ηόρνη: 
Παηδί θαη Πιεξνθνξηθή: κε ην ζύλνιν ησλ παηδηώλ 

 λα έιζνπλ ζε επαθή κε ην ΓΠ θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ ιεθηηθά θαη κε θπζηθή ππόζηαζε 

 

Παηδί θαη Γιώζζα: κε ην ζύλνιν ησλ παηδηώλ  

- Πξνθνξηθή επηθνηλσλία (νκηιία θαη έθθξαζε) 

Α’ Δπίπεδο: Πποζδιοπίζω  

Β’ Δπίπεδο: Αναπηύζζω  



 λα πεξηγξάθνπλ ηηο εηθόλεο πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ Διιάδα, από ηελ πην θνληηλή κέρξη ηελ πην 

καθξηλή, θηάλνληαο κέρξη ηελ Δπξώπε  

 λα εθθξάζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο δηαθνξεηηθέο εηθόλεο ηεο Διιάδαο  

 λα εληνπίδνπλ ιεθηηθά ζε ηη απνδίδνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο εηθόλεο θαη λα επηρεηξνύλ λα εξκελεύζνπλ 

ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ εηθόλσλ 

 

Πεξηγξαθή δξαζηεξηόηεηαο:  

Σα παηδηά ζην ζύλνιν ηνπο παξαηεξνύλ ηε δηαδνρή ησλ εηθόλσλ θαη πξνζπαζνύλ ιεθηηθά λα εξκελεύζνπλ 

ηηο δηαθνξέο απηώλ. 

 

 

1ε Γξαζηεξηόηεηα 

Γνκή δηδαζθαιίαο / Οξγάλσζε ηάμεο: 

Μηα νκάδα παηδηώλ παξακέλεη κπξνζηά ζην ΓΠ γηα λα αιιειεπηδξάζεη θαη λα εμνηθεησζεί κε ην 

ινγηζκηθό νπηηθνπνίεζεο Google Earth. Οη ππόινηπεο νκάδεο εξγάδνληαη ζηα ηξαπέδηα ηνπο κε 

θπζηθά αληηθείκελα πεξηκέλνληαο ηε ζεηξά ηνπο.  

 

Τπνζηεξηθηηθό δηδαθηηθό πιηθό: 
Γίλνληαη θαηάιιειεο νδεγίεο ζηελ νκάδα ηνπ ΓΠ θαη ζηηο ππόινηπεο νκάδεο ρσξίο ΓΠ πνπ 

βξίζθνληαη ζηα ηξαπέδηα γηα λα θαζνδεγεζεί θαη λα δηεπθνιπλζεί ε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

  

ηόρνη: 
Παηδί θαη Πιεξνθνξηθή: νκάδα κε ΓΠ  

 λα γλσξίζνπλ ην πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο Google Earth θαη θάπνησλ από ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ 

(αύμεζε - κείσζε ύςνπο, πεξηζηξνθή ηνπ αληηθεηκέλνπ) 

 λα ρεηξηζηνύλ ηα εξγαιεία ηεο εθαξκνγήο  Google Earth (αύμεζε - κείσζε ύςνπο, πεξηζηξνθή ηνπ 

αληηθεηκέλνπ) πξνθεηκέλνπ λα εμνηθεησζνύλ κε ηελ «πινήγεζε» 

 

 Παηδί θαη Γιώζζα: 
- Πξνθνξηθή επηθνηλσλία (νκηιία θαη έθθξαζε) νκάδα κε ΓΠ  

 λα δηαηππώλνπλ ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ αιιαγή πνπ ζα επηηειεζηεί ζηελ εηθόλα απμνκεηώλνληαο 

ηελ θιίκαθα   

 λα πεξηγξάθνπλ ηηο αιιαγέο πνπ δεκηνπξγνύληαη ζηελ εηθόλα θαηά ηελ αιιαγή ηεο θιίκαθαο 

(ζπζρέηηζε ύςνπο κε κέγεζνο αληηθεηκέλσλ) 

- Πξνθνξηθή επηθνηλσλία (νκηιία θαη έθθξαζε) νκάδεο ρσξίο Ζ/Τ  
 λα πεξηγξάθνπλ ηνλ ηξόπν πνπ απεηθόληζαλ ηηο δηαδνρηθέο εηθόλεο 

 

Παηδί θαη Μαζεκαηηθά: νκάδα κε ΓΠ θαη νκάδεο ρσξίο ΓΠ  

 λα πξνβιεκαηηζηνύλ ζρεηηθά κε ηηο δηαθνξέο ησλ εηθόλσλ θαη λα αληηιεθζνύλ όηη απηέο 

νθείινληαη ζηελ αιιαγή απόζηαζεο ιήςεο ησλ εηθόλσλ – θιίκαθα 

 λα πξνβιεκαηηζηνύλ ζε ζρέζε κε ηε δηαδνρή ησλ εηθόλσλ αλάινγα κε ηελ αιιαγή 

απόζηαζεο ιήςεο ησλ εηθόλσλ - θιίκαθα  

 

Παηδί θαη Πεξηβάιινλ:  
- Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ θαη Αιιειεπίδξαζε: νκάδα κε ΓΠ  

Γ’ Δπίπεδο: Γημιουπγώ – Αξιολογώ – Τποποποιώ  



 λα αλαπηπρζνύλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θνηλνύ ζθνπνύ λα 

εμνηθεησζνύλ κε ηα εξγαιεία ηνπ Google Earth 

 

- Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ θαη Αιιειεπίδξαζε: νκάδεο ρσξίο ΓΠ  
 λα αλαπηπρζνύλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θνηλνύ ζθνπνύ ηεο νκάδαο 

ζρεηηθά κε ηε δηαδνρή ησλ εηθόλσλ 

 λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη παξνπζίαζε ζηελ ηάμε ηνπο ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο ζπιινγηθήο εξγαζίαο ηεο θάζε νκάδαο 

 

Πεξηγξαθή δξαζηεξηόηεηαο: 

Ζ νκάδα κε ΓΠ εμνηθεηώλεηαη κε ηα εξγαιεία ηνπ ινγηζκηθνύ νπηηθνπνίεζεο Google Earth. Οη νκάδεο ρσξίο 

ΓΠ πξνζπαζνύλ λα απνηππώζνπλ ηε δηαδνρή ησλ εηθόλσλ ηεο πξνεγνύκελεο δξαζηεξηόηεηαο κε θπζηθά 

πιηθά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

2ε Γξαζηεξηόηεηα 

Γνκή δηδαζθαιίαο / Οξγάλσζε ηάμεο: 

Μηα νκάδα παηδηώλ παξακέλεη κπξνζηά ζην ΓΠ γηα λα αιιειεπηδξάζεη θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη 

πηήζε κε ην ινγηζκηθό Google Earth. Οη ππόινηπεο νκάδεο εξγάδνληαη ζηα ηξαπέδηα ηνπο κε 

θπζηθό αληηθείκελν ηνλ πνιηηηθό ράξηε ηεο Δπξώπεο, πεξηκέλνληαο ηε ζεηξά ηνπο. 

 

Τπνζηεξηθηηθό δηδαθηηθό πιηθό: 
Ζ λεπηαγσγόο δίλεη θαηάιιειεο νδεγίεο ζηελ νκάδα κε ΓΠ θαζνδεγώληαο θαη δηεπθνιύλνληαο ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

  

ηόρνη: 
Παηδί θαη Πιεξνθνξηθή: νκάδα κε ΓΠ 

 λα ηνπνζεηνύλ ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ ζηε ζέζε πνπ πιεθηξνινγνύκε ζην Google Earth  



 λα εληνπίδνπλ γξάκκαηα ζην πιεθηξνιόγην ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα γηα λα γξάςνπλ ην όλνκα ηεο 

ρώξαο πνπ έρνπλ απνθαζίζεη λα 'επηζθεθηoύλ' κε ην Google Earth  

 λα γξάθνπλ ρξεζηκνπνηώληαο πεδά/θεθαιαία γξάκκαηα ην όλνκα ηεο ρώξαο πνπ έρνπλ απνθαζίζεη 

λα 'επηζθεθηoύλ' κε ην Google Earth 

 λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ εθαξκνγή Screen Capture όηαλ νινθιεξσζεί ε 'πηήζε' ηνπο κε ην Google 

Earth 

 

Παηδί θαη Γιώζζα: νκάδα κε ΓΠ 

- Γξαθή θαη γξαπηή έθθξαζε   
 λα γξάςνπλ (κε ηε βνήζεηα ηεο λεπηαγσγνύ) ηε ιέμε ηεο ρώξαο πνπ απνθάζηζαλ λα 'επηζθεθηoύλ' 

κε ην Google Earth γηα λα κπνξέζνπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ 'πηήζε' 

    

Παηδί θαη Πεξηβάιινλ:  
- Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ θαη Αιιειεπίδξαζε: νκάδα κε ΓΠ 

 λα αλαπηπρζνύλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζπλεξγαζίαο πνπ πξνάγνπλ ηε γόληκε ζπλεξγαζία γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ θνηλνύ ζθνπνύ ηεο νκάδαο λα απνθαζίζνπλ πνηα ρώξα λα 'επηζθεθηoύλ' κε ην Google 

Earth 

- Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ θαη Αιιειεπίδξαζε: νκάδεο ρσξίο ΓΠ 
 λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη παξνπζίαζε ζηελ ηάμε ηνπο ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο ζπιινγηθήο εξγαζίαο ηεο θάζε νκάδαο  

 λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ πνιηηηθό ράξηε ηεο Δπξώπεο 

 

Πεξηγξαθή δξαζηεξηόηεηαο: 

Ζ νκάδα κε Ζ/Τ πξαγκαηνπνίεζε ‘πηήζε πξνο’ θάπνηα ρώξα ηεο αξεζθείαο ηεο κε ην ινγηζκηθό 

νπηηθνπνίεζεο Google Earth. Οη νκάδεο ρσξίο ΓΠ αλαδήηεζαλ ζηνλ πνιηηηθό ράξηε ηε ρώξα πνπ 

επηζπκνύζαλ λα ‘επηζθεθηνύλ’  κέζσ ηνπ  ινγηζκηθνύ νπηηθνπνίεζεο Google Earth. 

 

3ε Γξαζηεξηόηεηα 

Γνκή δηδαζθαιίαο / Οξγάλσζε ηάμεο: 

Μηα νκάδα παηδηώλ παξακέλεη κπξνζηά ζην ΓΠ γηα λα αιιειεπηδξάζεη θαη λα αληηγξάςεη / 

ζπκπιεξώζεη (annotate) κε ην δηθό ηεο ηξόπν ηε ιέμε ηεο ρώξαο πνπ επηζθέθζεθε. Οη ππόινηπεο 

νκάδεο ζα εξγαζηνύλ ζηα ηξαπέδηα ηνπο κε θπζηθό αληηθείκελν ηνλ πνιηηηθό ράξηε γηα ηνλ 

εληνπηζκό ησλ γξακκάησλ ζηε ιέμε ηεο θάζε ρώξαο. 

 

ηόρνη: 
Παηδί θαη Πιεξνθνξηθή: νκάδα κε ΓΠ 

 λα γλσξίζνπλ ηελ εθαξκνγή Screen Capture ηνπ ΓΠ 

 λα απνζεθεύζνπλ ηηο εηθόλεο ηεο ρώξαο πνπ επηζθέπηνληαη 

 λα εμνηθεησζνύλ κε ην εξγαιείν γξαθήο (πέλα) θαη ηε ρξήζε ηνπ γηα λα αληηγξάςνπλ / ζπκπιεξώζεη 

(annotate) ην όλνκα ηεο ρώξαο πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ νζόλε ζε όπνην ζεκείν επηζπκνύλ 

 

Παηδί θαη Γιώζζα: νκάδα κε ΓΠ 

- Γξαθή θαη γξαπηή έθθξαζε  
 λα αληηγξάθνπλ ηε ιέμε ηεο ρώξαο πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ νζόλε 

 λα εμνηθεησζνύλ κε πεδά θαη θεθαιαία γξάκκαηα θαη κε ηνλ ηόλν   

 

Παηδί θαη Πεξηβάιινλ:  



- Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ θαη Αιιειεπίδξαζε: νκάδα κε ΓΠ 
 λα αλαπηπρζνύλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζπλεξγαζίαο πνπ πξνάγνπλ ηε γόληκε ζπλεξγαζία γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ θνηλνύ ζθνπνύ ηεο νκάδαο λα γξάςνπλ ηε ιέμε ηεο ρώξαο πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ 

νζόλε 

- Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ θαη Αιιειεπίδξαζε: νκάδεο ρσξίο ΓΠ 
 λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ παξνπζίαζε ζηελ ηάμε ηνπο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο ζπιινγηθήο εξγαζίαο ηεο θάζε νκάδαο  

 

Πεξηγξαθή δξαζηεξηόηεηαο: 

Ζ νκάδα κε ΓΠ αληηγξάθεη ηε ιέμε ηεο ρώξαο πνπ ‘επηζθέθηεθε’ από ηελ πξνεγνύκελε δξαζηεξηόηεηα. Οη 

νκάδεο ρσξίο Ζ/Τ πεξηκέλνπλ ζηα ηξαπέδηα ηε ζεηξά ηνπο ζπδεηώληαο γηα ηα γξάκκαηα πνπ απνηεινύλ ηε 

ιέμε ηεο ρώξαο πνπ πξέπεη λα αληηγξάςνπλ.     

 

4ε Γξαζηεξηόηεηα 

Γνκή δηδαζθαιίαο / Οξγάλσζε ηάμεο: 

Μηα νκάδα παηδηώλ παξακέλεη κπξνζηά ζην ΓΠ γηα λα αιιειεπηδξάζεη θαη εμνηθεησζεί κε ην 

ινγηζκηθό ειεύζεξεο ζρεδίαζεο Tux Paint. Οη ππόινηπεο νκάδεο εξγάδνληαη ζηα ηξαπέδηα ηνπο κε 

θπζηθά αληηθείκελα (ππνζηεξηθηηθό δηδαθηηθό πιηθό, πιαζηειίλε, καξθαδόξνη). 

 

Τπνζηεξηθηηθό δηδαθηηθό πιηθό: 
Οη εθηππώζεηο ζε Α4 ηεο ρώξαο πνπ επηζθέθηεθε θάζε νκάδα (Screen Capture) 

 

ηόρνη: 
Παηδί θαη Πιεξνθνξηθή: νκάδα κε ΓΠ 

 λα ρξεζηκνπνηνύλ εξγαιεία ειεύζεξεο ζρεδίαζεο γηα λα δεκηνπξγνύλ ηηο δηθέο ηνπο ζπλζέζεηο   

 λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ινγηζκηθό γεληθήο ρξήζεο TuxPaint γηα λα απεηθνλίζνπλ ηε ρώξα πνπ είραλ 

'επηζθεθηεί' κε ην Google Earth 

 

Παηδί θαη Γεκηνπξγία θαη Έθθξαζε: νκάδεο ρσξίο ΓΠ 

- Πξόγξακκα ζρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ εηθαζηηθώλ 
 λα πξνζπαζήζνπλ λα απνηππώζνπλ ζε καθεηόραξην ηε ρώξα πνπ ‘επηζθέθηεθαλ’  ρξεζηκνπνηώληαο  

πιαζηειίλε θαη καξθαδόξνπο  

 

Πεξηγξαθή δξαζηεξηόηεηαο: 

Ζ νκάδα κε ΓΠ απεηθνλίδεη ηε ρώξα πνπ ‘επηζθέθηεθε’ ρξεζηκνπνηώληαο ην ινγηζκηθό Tux Paint. 

Οη νκάδεο ρσξίο ΓΠ απεηθνλίδνπλ ηε ρώξα πνπ ‘επηζθέθηεθαλ’ ρξεζηκνπνηώληαο θπζηθά πιηθά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1ε Γξαζηεξηόηεηα 

Γνκή δηδαζθαιίαο / Οξγάλσζε ηάμεο: 

Σν ζύλνιν ησλ παηδηώλ βξίζθεηαη κπξνζηά ζην ΓΠ γηα λα αλαζηνραζηνύλ θαη λα απνηηκήζνπλ ηελ 

πνξεία ηνπο εθθξάδνληαο αηνκηθά ή ζε δεπγάξηα ηελ θαηαζθεπή ηεο έλλνηαο «Δπξώπε» πνπ 

απνθόκηζαλ.  

 

Ομάδα «Γαλλία» 

Ομάδα «Ιταλία» 

Γ’ Δπίπεδο: Αναθεωπώ 



Τπνζηεξηθηηθό δηδαθηηθό πιηθό: 
Ζ λεπηαγσγόο πξνεηνηκάδεη έλαλ ελλνηνινγηθό ράξηε ζην Kidspiration. Σα παηδηά ζπκπιεξώλνπλ 

ην ζέκα «Δπξώπε» θαη ηα ππνζέκαηα - «αθηίλεο» κε ηηο ππόινηπεο ρώξεο. 

 

ηόρνη: 
Παηδί θαη Πιεξνθνξηθή: κε ην ζύλνιν ησλ παηδηώλ 

 λα εμνηθεησζνύλ κε κηα από ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ινγηζκηθνύ ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο 

Kidspiration (ελλνηνινγηθόο ράξηεο Δπξώπε – ππόινηπεο ρώξεο) 

 

Παηδί θαη Γιώζζα: κε ην ζύλνιν ησλ παηδηώλ 

- Πξνθνξηθή επηθνηλσλία (νκηιία θαη έθθξαζε) 

 λα αληηιεθζνύλ ηε ζύλδεζε ηνπ πξνθνξηθνύ θαη γξαπηνύ ιόγνπ 

 

Παηδί θαη Μαζεκαηηθά:  κε ην ζύλνιν ησλ παηδηώλ 
 λα γλσξίζνπλ ην ζύλνιν-Δπξώπε θαη ηα ππνζύλνια ηνπ - ρώξεο ηεο Δπξώπεο 

 

Πεξηγξαθή δξαζηεξηόηεηαο: 

Παξνπζηάζηεθε ζηα παηδηά ην ινγηζκηθό ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο Kidspiration θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε κε ην ζύλνιν ησλ παηδηώλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη απνηύπσζε ηεο Δπξώπεο σο 

θεληξηθήο έλλνηαο θαη ησλ ππνινίπσλ ρσξώλ γηα ππνζέκαηα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δπέθηαζε 
Πξνθαλώο ππάξρνπλ πνιιέο δπλαηόηεηεο γηα παηδαγσγηθά θαηάιιειε ρξήζε ηνπ ΓΠ θαη 

πιαηζίσζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Μηα επέθηαζε ηνπ ζελαξίνπ απνηειεί ε ρξήζε εηθόλσλ 

ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ ΓΠ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ ζεκαηώλ θαη λνκηζκάησλ ησλ ρσξώλ ηεο Δπξώπεο.  

 

Γηακνξθώζεηο / Σξνπνπνηήζεηο θαηά ηελ εμέιημε ηνπ ζελαξίνπ: 
Ζ δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πξνηείλεηαη λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ώζηε λα δηακνξθώζεη ην θαηάιιειν καζεζηαθό πεξηβάιινλ ηόζν ζε ππνινγηζηηθό 

/ εηθνληθό όζν θαη ζε ξεαιηζηηθό επίπεδν, όπσο  

 ζηόρσλ γηα θάζε δξαζηεξηόηεηα 

 δηαρείξηζεο ηάμεο γηα θάζε δξαζηεξηόηεηα  



 επνπηηθνύ πιηθνύ γηα θάζε δξαζηεξηόηεηα (π.ρ. ρξήζε laser γηα ηνλ εληνπηζκό εηθνληδίσλ 

ζην ΓΠ) 

Να απνθεύγεηαη ε έκθαζε ζε γεσθπζηθά ζηνηρεία ησλ ραξηώλ θαη ζην ζρήκα ηεο γεο θαζώο ηα 

ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα δελ απνηεινύλ ζηόρν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζελαξίνπ. 

 

Πξνζηηζέκελε αμία: 
Σν παξόλ ζελάξην παξνπζηάδεη πξνζηηζέκελε αμία ζε δπν άμνλεο 

 παηδαγσγηθέο δπλαηόηεηεο ινγηζκηθώλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

 θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε ησλ παηδηώλ  

 

ηνλ πξώην άμνλα ηα παηδηά κε ην Google Earth (νπηηθνπνίεζε) έρνπλ ηε δπλαηόηεηα άκεζεο 

παξνπζίαζεο ηεο ρώξαο πνπ «επηζθέπηνληαη» ζηε ξεαιηζηηθή ηεο κνξθή θαζώο θαη ηε δπλαηόηεηα 

δπλακηθώλ νπηηθνπνηήζεσλ θαζώο αιιάδνπλ από πνιύ κεγάιε ζε πνιύ κηθξή ρσξηθή θιίκαθα κε 

άκεζν ρεηξηζκό ησλ δεδνκέλσλ.  

Μέζα από ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ Tux Paint ηα παηδηά έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα απεηθνλίζνπλ ηε 

ρώξα πνπ «επηζθέπηνληαη» ρεηξηδόκελα εξγαιεία δσγξαθηθήο π.ρ. πηλέια ζε δηάθνξα κεγέζε, 

εηζάγνληαο θείκελν, αλαηξώληαο ηηο ‘ιάζνο’ επηινγέο, ’ζβήλνληαο’ ζεκεία πνπ δελ ηνπο 

ηθαλνπνηνύλ.  

Σέινο ρξεζηκνπνηώληαο ην Kidspiration σο κέζν ηόζν γηα επηθνηλσλία ηδεώλ όζν θαη ζπιινγηθήο 

θαηαζθεπήο πξνθεηκέλνπ λα νξγαλώζνπλ ζε ελλνηνινγηθό ράξηε ηελ Δπξώπε θαη ηηο ρώξεο πνπ 

«επηζθέπηνληαη». Γεληθά δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηα παηδηά λα νηθνδνκήζνπλ γλώζεηο κέζα από 

δξαζηεξηόηεηεο πινπνηνύκελεο ζε αλνηρηνύ ηύπνπ ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα πνπ επλννύλ ηε 

δηεξεπλεηηθή κάζεζε.  

 

ην δεύηεξν άμνλα παξνπζηάδεηαη ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε πνπ δίλεηαη ιακβάλνληαο ππόςε ην 

παηδαγσγηθό πεξηβάιινλ θαη ηελ θαηάιιειε νξγάλσζή ηνπ όπσο ππνζηεξίδεηαη από ηηο αξρέο ηηο 

νκαδνζπλεξγαηηθήο πξνζέγγηζεο θαη ηελ ρξήζε ηνπ ΓΠ. Έηζη νξγαλώλεηαη ε ηάμε ζην ζύλνιν ηεο 

ζ’ έλα επξύηεξν πιαίζην, κε βαζηθό ζθνπό ηελ ελαζρόιεζε από όινπο κε ηα ίδηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα αιιά κε δηαθνξεηηθό ηξόπν. πλεπώο απαζρνινύληαη ηαπηόρξνλα όιεο νη νκάδεο κε 

ΓΠ θαη ρσξίο ΓΠ, ζε δξαζηεξηόηεηεο νη κελ κε ςεθηαθό θαη νη δε κε θπζηθό πιηθό. Δπίζεο ε 

ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε ησλ παηδηώλ θαηαγξάθεηαη από ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο/θαηαγξαθέο. Ζ 

νκάδα ησλ παηδηώλ ζην ΓΠ παξνπζηάδεη ζπλεξγαηηθέο αιιειεπηδξάζεηο ηόζν ιεθηηθά («Να ν 

εθηππσηήο. Πάηεζε ην») όζν θαη ζσκαηηθά («Να πηάζνπκε καδί ηελ πέλα;»). Δηδηθά ηα πξνλήπηα 

εκπιεθόκελα ζηελ νκάδα κε ΓΠ νξγαλώλνληαη θαηάιιεια ζπκπεξηθνξηθά θαη δηαηεξνύλ ηελ 

νξγάλσζε θαη ζηηο νκάδεο ρσξίο ΓΠ. Σν πιαίζην έληαμεο ηνπ ΓΠ θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί ζαλ 

εληζρπηήο εζσηεξηθνύ θηλήηξνπ ησλ παηδηώλ. Σέινο ζεκαληηθό ζεκείν απνηειεί ε παξαηήξεζε 

αλάπηπμεο κεηαγλσζηηθώλ δεμηνηήησλ από ηα παηδηά όπσο ζηελ πεξίπησζε πνπ κεηαθέξνπλ 

ιεθηηθά ζε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο από ην ρεηξηζκό ησλ εξγαιείσλ ηνπ 

Google Earth.  

 

πλεπώο από ηα παξαπάλσ επίπεδα θαίλεηαη μεθάζαξα όηη κε ηε ζπγθεθξηκέλε νξγάλσζε ππάξρεη 

παξνρή θηλήηξσλ γηα απηόλνκε αιιά θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαζώο θαη παξνρή επθαηξηώλ γηα 

δηεξεύλεζε θαη αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο πιαηζησκέλα ζε κηα δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ 

γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ.  
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1. πλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ζελαξίνπ – Δηζαγσγηθά ζηνηρεία 
Με ην ζελάξην απηό γίλεηαη πξνζπάζεηα ώζηε νη εξγαζίεο ησλ καζεηώλ λα ζηεξίδνληαη ζηελ αξρή ηεο 

ελεξγεηηθήο κάζεζεο θαη ηεο «αλαθάιπςεο» ηεο γλώζεο από ηνπο ίδηνπο. Με απηό ηνλ ηξόπν θεληξίδεηαη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο, εμαζθαιίδεηαη ε ηαρύηεξε γλώζε θαη ε αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθόηεηάο ηνπο, κέζα από 

ηελ ηθαλνπνίεζε ηαπηόρξνλα καζεζηαθώλ θαη ςπραγσγηθώλ ζηόρσλ.  

Ζ εμέηαζε ηνπ θεθαιαίνπ «Έλα απιό θύθισκα» απνηειεί ελδεηθηηθό παξάδεηγκα κηαο κηθξήο (ζε έθηαζε 

θαη δηάξθεηα ρξόλνπ) δηδαζθαιίαο, θαηά ηελ νπνία ζπλδπάδνληαη ε ζεσξία ηνπ ειεθηξηζκνύ κε ηελ 

θαζεκεξηλή πξάμε, αιιά θαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ Σ.Π.Δ. ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ο δάζθαινο 

επηιέγεη ηηο θαηάιιειεο δηδαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ώζηε ε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ λα θάλεη ηελ όιε 

δηαδηθαζία ειθπζηηθή θαη ρξήζηκε γηα ηνπο καζεηέο ηνπ. 

Ζ εηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηνπ ειεθηξηθνύ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζε όιεο ζρεδόλ ηηο ρώξεο ηνπ 

θόζκνπ γίλεηαη κε ηελ παξόηξπλζε ησλ καζεηώλ λα θαηαζθεπάζνπλ απιό ειεθηξηθό θύθισκα πνπ 

πεξηιακβάλεη κπαηαξία, θαιώδην θαη έλα ιακπηήξα, κε ζθνπό λα αλάςεη ν ιακπηήξαο (Κόθθνηαο Π., 

1998:219). 

 

 

Δηθόλα 1 Σεηξάδην Δξγαζηώλ, Φπζηθά Δ΄ Σάμεο, ζει. 104  

 

Οη καζεηέο γεληθά αληηκεησπίδνπλ απηό ην πξόβιεκα κε ελζνπζηαζκό θαη ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ηδέεο ηνπο γηα 

ην πώο ιεηηνπξγνύλ νη κπαηαξίεο θαη νη ιακπηήξεο. Γηα λα εμεγήζνπλ πώο θηάλεη ην ξεύκα από ηελ πεγή 

ζηνλ «θαηαλαισηή» (ε κπαηαξία δίλεη θάηη ζην ιακπηήξα), ηα παηδηά ζηξέθνληαη ζε ελαιιαθηηθά κνληέια 

ηα πην ζπλεζηζκέλα από ηα νπνία είλαη (Driver R., θ.α.: 1998:221, Βηβιίν Γαζθάινπ Φπζηθώλ Δ΄ Σάμεο: 

145): 

 Σν κνλνπνιηθό κνληέιν, ζην νπνίν νη καζεηέο αλαγλσξίδνπλ κόλν έλαλ πόιν ζηελ πεγή. Οη 

καζεηέο ζεσξνύλ όηη γηα ηε ζύλδεζε πεγήο θαη ιακπηήξα είλαη αξθεηό έλα κόλν θαιώδην. Ζ ρξήζε 

πιαθέ κπαηαξηώλ, ζηηο νπνίεο θαη νη δύν πόινη είλαη εμίζνπ εκθαλείο, βνεζά ζηελ απόξξηςε ηνπ 

κνληέινπ απηνύ. 

http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/fisiki_e/kath_100_189.pdf
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 Σν κνληέιν ησλ ζπγθξνπόκελσλ ξεπκάησλ, ζην νπνίν νη καζεηέο ζεσξνύλ όηη από ηνπο δύν 

πόινπο ηεο κπαηαξίαο ξένπλ πξνο ηνλ «θαηαλαισηή» δύν «πνηόηεηεο ξεύκαηνο», ε έλσζε ησλ 

νπνίσλ πξνθαιεί ηελ αθηηλνβνιία ηνπ ιακπηήξα. Ζ επίδεημε θπθιώκαηνο κε δύν ιακπηήξεο ζε 

παξάιιειε ζύλδεζε βνεζά ζηελ απόξξηςε απηνύ ηνπ κνληέινπ, αθνύ, αλ ην κνληέιν ήηαλ ζσζηό, 

ζα έπξεπε ν δεύηεξνο ιακπηήξαο λα αθηηλνβνιεί ιηγόηεξν από ηνλ πξώην. 

 Σν θαηαλαισηηθό κνληέιν ή εμαζζέληζεο ηνπ ξεύκαηνο, ζην νπνίν ην ξεύκα ζεσξείηαη όηη 

«θαηαλαιώλεηαη» από ην ιακπηήξα θαη έηζη ππάξρεη ιηγόηεξν ξεύκα ζην θαιώδην πνπ «γπξίδεη 

πίζσ» ζηελ κπαηαξία. Ζ επίδεημε θπθιώκαηνο κε δύν ιακπηήξεο ζε ζύλδεζε ζε ζεηξά βνεζά ζηελ 

απόξξηςε απηνύ ηνπ κνληέινπ, αθνύ, αλ ην κνληέιν ήηαλ ζσζηό, ζα έπξεπε ν δεύηεξνο ιακπηήξαο 

λα αθηηλνβνιεί ιηγόηεξν. 

 Σν επηζηεκνληθό κνληέιν, πνπ είλαη θαη ην επηζηεκνληθά ζσζηό, δείρλεη όηη ην ξεύκα είλαη ην ίδην 

θαη ζηα δπν άθξα. 

 

1.1. Σίηινο Γηδαθηηθνύ ελαξίνπ 

Έλα απιό θύθισκα, ζει. 104 (Δξεπλώ θαη αλαθαιύπησ, Δ΄ Σάμε) 

 

1.2. Δκπιεθόκελεο Γλσζηηθέο πεξηνρέο 

Σν ζελάξην δηαπξαγκαηεύεηαη γλσζηηθέο πεξηνρέο ηνπ καζήκαηνο ησλ Φπζηθώλ επηζηεκώλ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηεο πξαθηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ηδηνηήησλ ηνπ ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο. 

 

1.3. Σάμεηο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα απεπζύλεηαη 

Δ΄ ηάμε 

 

1.4 πκβαηόηεηα κε ην Α.Π.. θαη Γ.Δ.Π.Π.. 

 Φπζηθέο επηζηήκεο. 

 πζθεπέο θαζεκεξηλήο ρξήζεο ζην ζπίηη θαη ην ζρνιείν.  

 ύλδεζε ζρνιείνπ κε ηελ θνηλσλία. Από ηε ζεσξία ηνπ ειεθηξηζκνύ ζηε κεηαθνξά θαη 

εθαξκνγή ηνπ κε πξάμε ζηελ θαζεκεξηλή δσή. 

 
1.5. Οξγάλσζε ηεο Γηδαζθαιίαο & Απαηηνύκελε Τιηθνηερληθή Τπνδνκή  

Ζ δηδαζθαιία ηνπ θεθαιαίνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε εξγαζηήξην ππνινγηζηώλ κε δηαδξαζηηθό πίλαθα 

όπνπ νη καζεηέο ζα δνπιέςνπλ ζε κηθξέο νκάδεο ησλ 2-3 αηόκσλ. Απηή απνηειεί ηελ ηδαληθόηεξε εθαξκνγή 

κηαο θαη ζπλδπάδεη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηελ ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηώλ αιιά θαη νκαδνζπλεξγαηηθέο 

δηαδηθαζίεο νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαπξαγκάηεπζε ηεο γλώζεο θαη ηεο 

κάζεζεο. 

ηα κεραλήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη εγθαηεζηεκέλν έλα αλνηθηνύ ραξαθηήξα 

ινγηζκηθό πξνζνκνίσζεο θαη κνληεινπνίεζεο «Phet, Physics Education Technology / 

Δξγαζηήξην θαηαζθεπήο θπθισκάησλ ζπλερνύο ξεύκαηνο», ην νπνίν βνεζά ηνπο καζεηέο ζηελ 

δηεξεπλεηηθή θαη αλαθαιππηηθή κάζεζε. Σν ινγηζκηθό είλαη ειεύζεξα δηαζέζηκν από ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Κνινξάλην (http://phet.colorado.edu/index.php) θαη γηα ηελ 

ειιεληθή εθδνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο από εδώ.  

Χο ππνζηεξηθηηθό πιηθό κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα θπιιάδηα εξγαζίαο από ην βηβιίν ηνπ 

καζεηή (ζει. 104-108), ην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ (ζει 143-144 θαη ζει 158-160) θαη ηα αληίζηνηρα 

http://phet.colorado.edu/index.php
http://phet.colorado.edu/sims/circuit-construction-kit/circuit-construction-kit-dc_el.jar
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ΓΔΠΠ & ΑΠ (επηκέξνπο γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη ΣΠΔ 1, ΣΠΔ 2 (ΦΔΚ 1139/28-7-2010)). 

Σα θπιιάδηα εξγαζίαο θαη ην βηβιίν δαζθάινπ κπνξνύλ λα νπηηθνπνηεζνύλ ζηελ επηθάλεηα 

εξγαζίαο ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα.  
Δπίζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ν δηαδξαζηηθόο πίλαθαο ηνπ εξγαζηεξίνπ, όρη ηόζν σο εξγαιείν επνπηηθήο 

δηδαζθαιίαο αιιά θπξίσο σο εξγαιείν ελίζρπζεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, ηεο νξγάλσζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο ηάμεο, ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο. γεγνλόο πνπ 

πξνζζέηεη κεγαιύηεξε επνπηεία θαη δηεπθόιπλζε ζηελ θαηαλόεζε ηνπ ινγηζκηθνύ, αιιά θαη ζηελ πνξεία 

αλάιπζεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη θαηάθηεζεο ηεο γλώζεο. 

 

http://www.pi-schools.gr/download/programs/depps/24aps_erebno_to_fisiko_kosmo.pdf
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGYK2xFpSwMnXdtvSoClrL88rhjYU1h16dp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsbexQZU_-keisV92SULH331xNZPrIEzMTwz1EHIJlbjA.


1.6 Γηδαθηηθνί ζηόρνη  

Α. Ωο πξνο ην γλσζηηθό αληηθείκελν 

Οη καζεηέο λα: 

 Γηαπηζηώζνπλ πεηξακαηηθά ηε ρξεζηκόηεηα ηνπ ιακπηήξα, ηεο κπαηαξίαο, ησλ 

θαισδίσλ θαη ηνπ δηαθόπηε ζε έλα ειεθηξηθό θύθισκα. 

 Αλαγλσξίζνπλ ηα ζύκβνια γηα ηα ζηνηρεία ηνπ θπθιώκαηνο. 

 Γηαπηζηώζνπλ πεηξακαηηθά ην ζσζηό ηξόπν ζύλδεζεο ελόο ιακπηήξα κε ηνπο πόινπο 

κηαο κπαηαξίαο ζε έλα θύθισκα. 

 

Β. Ωο πξνο ηε ρξήζε ησλ ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο  

Οη καζεηέο λα: 

 Απνζεθεύνπλ θαη λα αλνίγνπλ ην αξρείν εξγαζίαο ηνπο ζε θάθειν κε ηίηιν 

«ΚΤΚΛΧΜΑ» 

 Απνθηήζνπλ εξεπλεηηθή δηάζεζε ρξεζηκνπνηώληαο εθαξκνγέο πνπ δίλνπλ ηε 

δπλαηόηεηα κνληεινπνίεζεο θαη πξνζνκνίσζεο 

 Υξεζηκνπνηνύλ ην δηαδξαζηηθό πίλαθα ζε πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο θαη 

κνληεινπνίεζεο  

 

Γ. Ωο πξνο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία  

Οη καζεηέο λα: 

 Καηαλνήζνπλ θαη λα θαηαζθεπάδνπλ απιά ειεθηξηθά θπθιώκαηα 

 Υξεζηκνπνηνύλ ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο θαη κνληεινπνίεζεο ζηνλ Ζ/Τ γηα λα 

θαηαλννύλ έλλνηεο ηνπ ειεθηξηζκνύ, όηαλ δελ έρνπλ άκεζα δηαζέζηκα αληίζηνηρα 

πιηθά γηα πεηξακαηηζκό, ιόγσ δπζθνιίαο εύξεζήο ηνπο ή επηθηλδπλόηεηαο ζηε ρξήζε 

ηνπο. 

 Να δνπιεύνπλ ζε νκάδεο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ δηαδξαζηηθό πίλαθα.  

 

1.7 Δθηηκώκελε δηάξθεηα 

Έλα εληαίν δίσξν, 90’. Γλσξηκία κε ην πξόγξακκα Δξγαζηήξην θαηαζθεπήο θπθισκάησλ 

ζπλερνύο ξεύκαηνο, επεμήγεζε ησλ δηαζέζηκσλ εξγαιείσλ (κπαηαξίεο, ιακπάθηα, θαιώδηα, 

δηαθόπηεο θηι) θαη ηαπηόρξνλα επεμεξγαζία ηεο ελόηεηαο ζρεηηθά κε ην θπζηθό θαηλόκελν 

(αλαγθαία ε εγθαηάζηαζε ηεο πιαηθόξκαο αλάπηπμεο ινγηζκηθώλ – γιώζζαο 

πξνγξακκαηηζκνύ java από εδώ). 

 

2. Γηδαθηηθέο Πξνζεγγίζεηο 

2
α
. Μέζνδνο δηδαζθαιίαο θαη επηθνηλσλίαο. 

Χο κέζνδνο δηδαζθαιίαο πξνηείλεηαη ε παξαδνζηαθή – δαζθαινθεληξηθή θαηά ηελ 

πξνεηνηκαζία θαη ελεκέξσζε ηεο ηάμεο (κε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα ζην ζύνολο ηηρ 

ηάξηρ σο επνπηηθό εξγαιείν) θαη ε νµαδνζπλεξγαηηθή - θαηεπζπλόκελε δηεξεύλεζε γηα ηε 

δηεμαγσγή ησλ εξγαζηώλ θαη ηελ ηειηθή παξνπζίαζή ηνπο (κε ρξήζε δηαδξαζηηθνύ πίλαθα σο 

http://phet.colorado.edu/sims/circuit-construction-kit/circuit-construction-kit-dc_el.jar
http://phet.colorado.edu/sims/circuit-construction-kit/circuit-construction-kit-dc_el.jar
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εξγαιείν επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο από νκάδεο παηδηώλ θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ). Ζ ηάμε ζπλεπώο ιεηηνπξγεί ηόζν σο ζύλνιν όζν θαη σο νκάδεο εξγαζίαο κε 

ηελ ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ηελ θαηάιιειε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα. 

Πξνβιέπεηαη ζπλεξγαζία κεηαμύ κειώλ ησλ νκάδσλ πνπ εθαξκόδνπλ θπξίσο ηε ζηξαηεγηθή 

«πξόβιεςε-επηβεβαίσζε». 

Πξνηείλεηαη δειαδή, ε εθαξκνγή ελόο κεηθηνύ θαηεπζπλόκελνπ εξεπλεηηθνύ/αλαθαιππηηθνύ 

κνληέινπ δηδαζθαιίαο, όπνπ ν εθπαηδεπηηθόο σζεί νπζηαζηηθά ηνπο καζεηέο ζην λα 

εξεπλήζνπλ θαη λα αλαθαιύςνπλ λέα δεδνκέλα. Βι. ζεσξία J. Piaget & L. Vygotsky ζρεηηθά 

κε ηνλ δνκηθό επνηθνδνκεηηζκό θαη ηνλ θνηλσληθό επηθνδνκεηηζκό αληίζηνηρα. 

2
β
. Ωο πξνο ην ινγηζκηθό. 

Πξόθεηηαη γηα έλα πνιύ επράξηζην ινγηζκηθό, πξνζνκνίσζεο – κνληεινπνίεζεο, εύρξεζην 

από ηνπο καζεηέο κεηαθξαζκέλν ζηα ειιεληθά κε δηαζέζηκα όια ηα αλαγθαία ζηνηρεία ηνπ 

θπθιώκαηνο.  

o Αλαπαξηζηά έλα θπζηθό θαηλόκελν ή κηα θαηάζηαζε ζηελ νζόλε, επηηξέπνληαο 

ζηνλ ρξήζηε λα κάζεη θάηη γηα απηό όηαλ ρεηξίδεηαη θάπνηα ή θάπνηεο παξακέηξνπο 

ή κεηαβιεηέο 

o Παξέρεη ηελ ρξήζε θαη ηελ επαιήζεπζε ελόο κνληέινπ. 

o Γηδάζθεη ηνλ καζεηή ζρεηηθά µε ην πώο γίλεηαη θάηη κέζα από δηαδηθαζίεο 

δηεξεπλεηηθήο θαη αλαθαιππηηθήο κάζεζεο.  

o Πξνζθέξεη ζηνλ ρξήζηε κεγάιν βαζκό ειέγρνπ ώζηε λα ξπζκίδεη ν ίδηνο ηε θπζηθή 

εμέιημε ηνπ πξνο κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ.  

Σα παηδηά, θάησ από απηό ην πξίζκα, ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ νηθνδόκεζε ησλ γλώζεώλ 

ηνπο. Σν πιαίζην απηό νδεγεί ζηελ άπνςε όηη ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα έρεη σο θύξην ζθνπό λα 

βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα γεθπξώζνπλ ην ράζκα αλάκεζα ζηηο άηππεο θαη ηηο ηππηθέο 

γλώζεηο ηνπο. 

Σν εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό πξνζθέξεη έλα πινύζην πεξηβάιινλ αιιειεπίδξαζεο θαη 

ρεηξηζκνύ αληηθεηκέλσλ θαη ελλνηώλ. Ζ έκθαζε πιένλ βξίζθεηαη ζην καζεηή θαη ζηηο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαπηύζζεη ή κπνξεί λα αλαπηύμεη ζην πιαίζην ηνπ πεξηβάιινληνο 

(ΔΑΗΣΤ, 2008:12).  

Ο ρεηξηζκόο ησλ αληηθεηκέλσλ (αιιά θαη ησλ ππνθείκελσλ ελλνηώλ) πνπ εκπεξηέρεη ην 

ινγηζκηθό γίλεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα κε απιό θαη δηαηζζεηηθό ηξόπν 

ελώ ν καζεηήο ή νη καζεηέο πνπ ρεηξίδνληαη ην ινγηζκηθό ζηελ επηθάλεηα ηνπ πίλαθα (ηα 

πεξηζζόηεξα ινγηζκηθά δηαδξαζηηθνύ πίλαθα επηηξέπνπλ ηνλ ρεηξηζκό ηεο δηεπηθάλεηάο ηνπο 

από δύν ή θαη πεξηζζόηεξνπο ρξήζηεο) επεμεγνύλ ζην ζύλνιν ηεο νκάδαο ή θαη ζην ζύλνιν 

ηεο ηάμεο ηηο ελέξγεηέο ηνπο θαη ηηο ηδέεο πνπ ηνπο νδήγεζαλ λα θάλνπλ ηηο ελέξγεηεο απηέο.  

 



 

Δηθόλα 2 Ζ επηθάλεηα δηεπαθήο ηνπ ινγηζκηθνύ 

 

Μεξηθά ραξαθηεξηζηηθά θάλνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζνκνίσζε ειθπζηηθή (ΔΑΗΣΤ, 

2008:28) όπσο : 

Α) Σν πξόγξακκα αλαπαξηζηά κε κνξθή θηλνύκελσλ γξαθηθώλ (animation) ηελ θίλεζε ησλ 

θνξηίσλ θαηά κήθνο ελόο θπθιώκαηνο. Απηό κπνξεί λα βνεζήζεη θπξίσο ηνπο κηθξνύο 

καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνύ ζε δύν ζεκεία: 

η) ζηελ θαηαλόεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θιεηζηνύ θπθιώκαηνο ζε ζύγθξηζε κε ην αλνηρηό 

θύθισκα. 

ηη) ε θίλεζε ησλ θνξηίσλ γίλεηαη, κε ην θιείζηκν ηνπ δηαθόπηε, ηαπηόρξνλα θαηά κήθνο όινπ 

ηνπ θπθιώκαηνο θαη όρη δηαθξηηή θίλεζε θνξηίσλ πνπ μεθηλνύλ από ην ζεηηθό θαη 

θαηαιήγνπλ ζηνλ αξλεηηθό πόιν ηα κπαηαξίαο. Ζ κπαηαξία κε απηό ηνλ ηξόπν 

παξνπζηάδεηαη ζαλ θπθινθνξεηήο θνξηίσλ (όρη ζαλ απνζήθε θνξηίσλ) θαη αληηκεησπίδεηαη 

θαιύηεξα ε παξαλόεζε ζρεηηθά κε ηελ θαηαλάισζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαηά κήθνο 

ηνπ θπθιώκαηνο (Δηθόλα 3). 

 



 

Δηθόλα 3 Παξνπζίαζε ηεο κπάξαο εξγαιείσλ  

θαη ηνπ θπθιώκαηνο κε «ζπκβνιηθή» κνξθή. 

 

Β) Σν πξόγξακκα δηαζέηεη ζην καζεηή εξγαιεία θαηαζθεπήο (ζηνηρεία ηνπ θπθιώκαηνο) θαη 

εξγαιεία κέηξεζεο (ακπεξόκεηξα θαη βνιηόκεηξα) πνπ ηα ρεηξίδεηαη άκεζα. Δκπιέθεηαη έηζη 

ν καζεηήο ζε δξαζηεξηόηεηεο θαηαζθεπήο επηζπκεηνύ θπθιώκαηνο θαη κεηξήζεσλ θαηά 

κήθνο ηνπ θπθιώκαηνο. Με ηε βνήζεηα ησλ κεηξήζεσλ ν καζεηήο κπνξεί λα εκπιαθεί ζε 

κηθξέο πεξηπέηεηεο ειέγρνπ ππνζέζεσλ θαη επηβεβαίσζεο πξνβιέςεσλ. 

Γ) Σν πξόγξακκα αμηνπνηεί πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο. Μάιηζηα θάπνηεο αλαπαξαζηάζεηο 

κπνξεί λα εκθαλίδνληαη ή όρη θαη θάπνηεο άιιεο κπνξεί λα εκθαλίδνληαη ελαιιαθηηθά. Ο 

εθπαηδεπηηθόο κπνξεί έηζη λα πξνζαξκόδεη ην ρώξν εξγαζίαο θαη λα παξνπζηάδεη 

αλαπαξαζηάζεηο θαηάιιειεο κε ηελ ειηθηαθή ηθαλόηεηα αληίιεςεο ησλ καζεηώλ (έθδνζε 

Γεκνηηθό – Γπκλάζην, Γπκλάζην – Λύθεην). Γηα παξάδεηγκα ε θπκαηνκνξθή κηαο 

ελαιιαζζόκελεο ηάζεο δελ ζα εκθαληζηεί ζην Γεκνηηθό αιιά ζην Λύθεην.  

Γ) Γεδνκέλνπ όηη ην πξόγξακκα εκθαλίδεηαη ζηνλ δηαδξαζηηθό πίλαθα, νιόθιεξε ε ηάμε ή 

νκάδεο καζεηώλ κπνξνύλ λα δνπιέςνπλ γύξσ από απηόλ ρσξίο λα ππάξρνπλ νη ζρεηηθνί 

πεξηνξηζκνί ηνπ ζηαζκνύ εξγαζίαο γύξσ από ηνλ νπνίν δελ κπνξνύλ λα δνπιέςνπλ παξά 

ιίγνη καζεηέο. ηελ πεξίπησζε απηή ν πίλαθαο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο ςεθηαθόο» 

ειεθηξνινγηθόο πάγθνο εξγαζίαο όπνπ νκάδεο παηδηώλ ρξεζηκνπνηνύλ ηα ςεθηαθά εξγαιεία 

ώζηε λα δεκηνπξγήζνπλ κνληέια, λα εθηειέζνπλ ηηο πξνζνκνηώζεηο θαη λα νηθνδνκήζνπλ 

ζπλεπώο ηηο έλλνηεο πνπ ζέηεη ην εθπαηδεπηηθό ζελάξην. ηελ πεξίπησζε απηή ηα ςεθηαθά 

εξγαιεία ππνθαζηζηνύλ πιήξσο ηα θπζηθά αληηθείκελα πνπ ρξεηαδόκαζηε γηα λα 

εθηειέζνπκε έλα πξαγκαηηθό πείξακα.  

Σν πξόγξακκα δηαηίζεηαη ζε δύν εθδόζεηο: ε πξώηε, ε πην απιή θαη θαηάιιειε γηα Γεκνηηθό 

θαη Γπκλάζην, ππνζηεξίδεη κόλν πεγέο ζπλερνύο ηάζεο. Ζ δεύηεξε ππνζηεξίδεη θαη πεγέο 

ελαιιαζζόκελεο ηάζεο θαζώο θαη πελία θαη ππθλσηέο. Έηζη απμάλεηαη ζεκαληηθά ην είδνο 

θαη ην πιήζνο ησλ πξνβιεκάησλ ζηα νπνία κπνξεί λα εκπιαθεί ν καζεηήο. 

http://phet.colorado.edu/sims/circuit-construction-kit/circuit-construction-kit-dc_el.jar
http://phet.colorado.edu/sims/circuit-construction-kit/circuit-construction-kit-ac_el.jar
http://phet.colorado.edu/sims/circuit-construction-kit/circuit-construction-kit-dc_el.jar
http://phet.colorado.edu/sims/circuit-construction-kit/circuit-construction-kit-dc_el.jar
http://phet.colorado.edu/sims/circuit-construction-kit/circuit-construction-kit-ac_el.jar
http://phet.colorado.edu/sims/circuit-construction-kit/circuit-construction-kit-ac_el.jar
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γ
 Γλσζηηθά πξναπαηηνύκελα 

Οπζηαζηηθά θακία απαίηεζε, νη βαζηθέο γλώζεηο παξαζπξηθνύ πεξηβάιινληνο είλαη αξθεηέο. 

Δίλαη ρξήζηκν νη καζεηέο λα έρνπλ ήδε εμνηθεησζεί κε ην δηαδξαζηηθό πίλαθα θαη ηηο βαζηθέο 

ηνπ ρξήζεηο.  

 

3. Τινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ 

3.1 Δθκάζεζε ινγηζκηθνύ: 

Εεηνύκε από ηνπο καζεηέο λα αλνίμνπλ ην ινγηζκηθό από ην εθηειέζηκν αξρείν πνπ έρεη 

απνζεθεπηεί ζην θάθειν «ΚΤΚΛΧΜΑ» πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ησλ 

ζηαζκώλ εξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε απηή, θάπνηνο καζεηήο (ή θαη πεξηζζόηεξνη εθ 

πεξηηξνπήο) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ην δηαδξαζηηθό πίλαθα θαη λα εθηειεί ηηο αληίζηνηρεο 

ελέξγεηεο. 

Ο καζεηήο κπνξεί κε έλα απιό ζύξζηκν, ιάκπαο, κπαηαξίαο, δηαθόπηε λα θάλεη ελώζεηο θαη 

λα θηηάμεη έλα θύθισκα. Θα δηαπηζηώζεη πόηε θαη γηαηί αλάβεη ε ιάκπα. Μπνξεί λα 

πεηξακαηηζηεί θαη λα δηαπηζηώζεη πόηε θαη γηαηί ε ιάκπα δελ αλάβεη. Δπίζεο κπνξεί λα έρεη 

ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ θπθιώκαηνο θαη κε ζπκβνιηθό επίπεδν, λα ρξεζηκνπνηήζεη αθόκα θαη 

όξγαλα κέηξεζεο όπσο επίζεο λα δηαπηζηώζεη θαη ηνπο κνλσηέο πνπ δελ επηηξέπνπλ ηε ξνή 

ειεθηξνλίσλ.  

Αθήλνπκε γηα 10-15 ιεπηά ηνπο καζεηέο λα πεηξακαηηζηνύλ θαη λα δνθηκάζνπλ ηελ 

επηθάλεηα εξγαζίαο (Δηθόλα 4), όπσο επίζεο θαη ηα εξγαιεία ηνπ ινγηζκηθνύ. Κπξίσο λα 

δηαπηζηώζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ην πώο ζύξνληαη κέζα ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο, ην πώο 

κεηαθηλνύληαη, ην πώο ζβήλνληαη ή αλαηξνύληαη, ην πώο ζπλδένληαη θαη απνζπλδένληαη.  

 

 

Δηθόλα 4  

 



Αθνύ νη καζεηέο πεηξακαηηζηνύλ κε ην ινγηζκηθό αηνκηθά ζηνπο ζηαζκνύο εξγαζίαο ηνπο, 

θάπνηνο καζεηήο επηδεηθλύεη ζην δηαδξαζηηθό πίλαθα κηα απιή θαηαζθεπή πνπ πξνέθπςε 

από ηνπο ρεηξηζκνύο ηνπ. Γεδνκέλνπ όηη ν ρεηξηζκόο ηνπ ινγηζκηθνύ γίλεηαη ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα, πξηλ εθηειεζηεί ε πξνζνκνίσζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί, κπνξεί λα 

γίλεη ζπδήηεζε θαη νη καζεηέο λα δηαηππώζνπλ απόςεηο θαη πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ην ηη 

αλακέλεηαη λα γίλεη. 

Τπάξρεη ε επηινγή ζην κελνύ (Άλνημε ηελ ηζάληα, Δηθόλα 5) λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηε ζέζε 

ησλ θαισδίσλ άιια αληηθείκελα γηα λα δηαπηζηώζνπλ κνλσηέο –  αγσγνύο ελόο θπθιώκαηνο 

Μπνξνύλ επίζεο λα απνζεθεύζνπλ θάζε παξνπζίαζε ηνπ θπθιώκαηνο ζε έλα θάθειν θαη λα 

αλά πάζα ζηηγκή λα ηελ μαλαδνύλ θάλνληαο εηζαγσγή ηνπ απνζεθεπκέλνπ αξρείνπ ηνπο.  

 

 

Δηθόλα 5 

 

Παηώληαο ζην θνπκπί «Απνζήθεπζε» επηιέγνπκε ην θάθειν πξννξηζκνύ «ΚΤΚΛΧΜΑ» 

πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη (Δηθόλα 6), δίλνπκε έλα όλνκα ζην αξρείν θαη απνζεθεύνπκε ηελ 

εξγαζία καο. Αληίζηνηρα από ην θνπκπί «Δηζαγσγή» κπνξνύκε λα επαλαθέξνπκε θάπνην 

απνζεθεπκέλν αξρείν γηα λα ζπλερίζνπκε ηελ επεμεξγαζία ή γηα επηθνηλσλία ησλ αξρείσλ 

πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη νη νκάδεο.  

 



 

Δηθόλα 6 

Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εμνηθείσζεο ησλ καζεηώλ κε ην ινγηζκηθό θάπνηεο από ηηο δεκηνπξγίεο 

ηνπο κπνξνύλ λα κεηαθεξζνύλ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα θαη λα γίλεη 

παξνπζίαζε θαη πξόβιεςε / ζρνιηαζκόο ηεο «ζπκπεξηθνξάο» ηνπο από ηελ ηάμε ή από 

νκάδεο καζεηώλ. Με ηνλ ηξόπν απηό, νη καζεηέο κπνξνύλ λα εμνηθεησζνύλ ζύληνκα κε ην 

ινγηζκηθό, όζν θαη κε ην δηαδξαζηηθό πίλαθα θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο δνπιεηάο ηνπο ζε 

άιινπο καζεηέο.  

 

3.2 Τινπνίεζε πξνηεηλόκελνπ ζελαξίνπ 

Με ηε βνήζεηα ηνπ θύιινπ εξγαζίαο ηεο ζειίδαο 104 ηνπ ηεηξαδίνπ εξγαζηώλ θαη κε 

θαηάιιειεο εξσηήζεηο δίλνπκε ελαύζκαηα γηα ζπδήηεζε πξνηξέπνληαο ηνπο καζεηέο λα 

δηαηππώζνπλ ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκόηεηα ηεο ιπρληνιαβήο. 

- Πώο ζηεξεώλνπκε ηα θαιώδηα ζην ιακπάθη κε βάζε ην πξνεγνύκελν κάζεκα («Πόηε 

αλάβεη ην ιακπάθη»); 

- Δίλαη αζθαιήο απηόο ν ηξόπνο ζύλδεζεο; 

- Πώο ζπλδένληαη ηα θαιώδηα ζηηο ιάκπεο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε θαζεκεξηλά ζηα ζπίηηα 

καο; 

εκεηώλνπκε ηηο ππνζέζεηο ησλ καζεηώλ ζην δηαδξαζηηθό πίλαθα ρσξίο λα ηηο ζρνιηάζνπκε. 

Έπεηηα κε βάζε ηελ εηθόλα ηνπ ηεηξαδίνπ εξγαζηώλ ηνπο (ζει.104) δεηνύκε από ηνπο 

καζεηέο λα ζρεδηάζνπλ ζηελ αλάινγε δξαζηεξηόηεηα ηνπ ηεηξαδίνπ εξγαζηώλ δύν θαιώδηα 

θαη λα ελώζνπλ ηνπο πόινπο ηεο κπαηαξίαο κε ην ιακπάθη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε ην ιακπάθη 

λα κπνξεί λα θσηνβνιεί.  

Κάπνηνο καζεηήο ζρεδηάδεη ην θύθισκα ζην δηαδξαζηηθό πίλαθα κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ειεθηξνληθνύ βηβιίνπ ηνπ ηεηξαδίνπ εξγαζηώλ ησλ Φπζηθώλ πνπ είλαη δηαζέζηκν θαη 

κπνξνύκε λα θαηεβάζνπκε από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ. 

http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/


Οη νκάδεο θάλνπλ ζπγθξίζεηο κε ην δηθό ηνπο θύθισκα. Γίλεηαη κηα αξρηθή ζπδήηεζε θαη 

ηνπο δεηνύκε λα αλνίμνπλ ην ινγηζκηθό από ην θάθειν ηνπ καζήκαηνο θαη ρξεζηκνπνηώληαο 

ηε κπάξα εξγαιεία θηηάρλνπλ θιεηζηό θύθισκα ρσξίο δηαθόπηε. Με ηε βνήζεηα ηνπ 

ινγηζκηθνύ θαηαλννύλ ηε ζσζηή ζύλδεζε θαη θάλνπλ ηηο αλάινγεο δηνξζώζεηο ζην ηεηξάδην 

εξγαζηώλ.  

ηε ζπλέρεηα θάπνηνο καζεηήο κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ θαηαζθεπάδεη αλάινγν θύθισκα 

ζηνλ δηαδξαζηηθό πίλαθα (Αλ ππάξρεη ρξόλνο ζηελ θαηαζθεπή κπνξνύλ λα πάξνπλ κέξνο 

πεξηζζόηεξνη καζεηέο). 

Δηζάγνπκε ηνπο καζεηέο ζηελ έλλνηα ηνπ θιεηζηνύ θπθιώκαηνο θαη δεηνύκε λα γξάςνπλ ηα 

βαζηθά κέξε ελόο θπθιώκαηνο.  

Κάζε θύθισκα πνπ δεκηνπξγνύλ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ην δνπλ ζε ξεαιηζηηθή θαη 

ζπκβνιηθή κνξθή. Μπνξνύλ επίζεο θάζε ζύλζεζε λα ηελ απνζεθεύζνπλ ζην θάθειν 

«ΚΤΚΛΧΜΑ» θαη λα ηελ βιέπνπλ όζεο θνξέο ζέινπλ. ηε ζπλέρεηα ζπκπιεξώλνπκε ηα 

ζπκπεξάζκαηα ζην ηεηξάδην εξγαζηώλ ηνπο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνηείλνληαη θαη 

απαληνύκε ζηα όπνηα εξσηήκαηα. 

 

3.3 Δπέθηαζε 

Σν ινγηζκηθό κπνξεί θαη «πξέπεη» λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε επόκελεο δηδαθηηθέο ώξεο γηα ηε 

δηδαζθαιία όισλ ησλ ελνηήησλ ηνπ Ζιεθηξηζκνύ κε απώηεξν ζθνπό ηελ απόξξηςε ησλ 

ιαλζαζκέλσλ αληηιήςεσλ – λνεηηθώλ κνληέισλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θάλνληαο 

ρξήζε θαηάιιεισλ θύιισλ εξγαζίαο.  

 

4. Αμηνιόγεζε 

Δίλαη ζεκαληηθό λα δηαηεξεζεί ν παηγληώδεο ραξαθηήξαο ηνπ ινγηζκηθνύ γηα λα 

θαηαθηήζνπλ ηνπο κεραληζκνύο ηνπ αιιά θαη ην θαηλόκελν πνπ κειεηνύλ. Έηζη όιε ε 

δηαδηθαζία ζα είλαη επράξηζηε θαη απνηειεζκαηηθή. Ζ ρξήζε ελόο απινύ θαη εύρξεζηνπ 

εηθνληθνύ εξγαζηεξίνπ ζπκβάιεη ζηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ θαη ζηε θαηαλόεζε 

ηνπ δηδαζθόκελνπ θαηλνκέλνπ. Ζ δνπιεηά ζε νκάδεο είλαη πην απνηειεζκαηηθή αθνύ ζην 

δηαδξαζηηθό πίλαθα κπνξνύλ λα δνπιεύνπλ ηαπηόρξνλα πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο καζεηέο. 

Καιιηεξγείηαη ε ζπλεξγαηηθόηεηα αλάκεζα ζηνπο καζεηέο αιιά θαη κεηαμύ ησλ κειώλ ησλ 

νκάδσλ.  

ην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο ζα πξέπεη λα γίλεη ζπδήηεζε µε ηνπο καζεηέο, γηα ην ηη ηνπο άξεζε 

ή δελ ηνπο άξεζε θαη ζε πνηα ζεκεία δπζθνιεύηεθαλ. Σειηθά πξέπεη λα γίλεηαη αμηνιόγεζε 

θαη από ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνύ αλαθνξηθά µε ην βαζκό επίηεπμεο ησλ γλσζηηθώλ 

ζηόρσλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ θαζώο θαη ηεο ζπκβνιήο ησλ ΣΠΔ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Έλαο εύζηνρνο ηξόπνο γηα λα θαηαθέξνπκε ηα παξαπάλσ είλαη λα δώζνπκε ζηνπο καζεηέο 

κηα ζεηξά από αιιειεπηδξαζηηθέο αζθήζεηο, θαηαζθεπαζκέλεο ζε ινγηζκηθό αμηνιόγεζεο 

όπσο ην Hot Potatoes 6 ην νπνίν κπνξνύκε λα ρεηξηζηνύκε θαη κε ην δηαδξαζηηθό πίλαθα.  



Έηζη νη καζεηέο καο ζα έρνπλ κηα αθόκε επθαηξία λα εμαζθεζνύλ, ηόζν ζε επίπεδν γλώζεο 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ην νπνίν κόιηο δηδάρζεθαλ, όζν θαη ζε επίπεδν ρξήζεο ησλ ΣΠΔ. Σν 

πιενλέθηεκα απηώλ ησλ αζθήζεσλ είλαη όηη δίλνπλ άκεζε αλαηξνθνδόηεζε ζρεηηθά κε ην 

απνηέιεζκα ηεο κάζεζεο, δεκηνπξγώληαο ζπλζήθεο γηα απηνβειηίσζε, αλ ηηο επαλαιάβνπλ 

ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα. 

Ο δάζθαινο από ηελ πιεπξά ηνπ ζα έρεη ηελ επθαηξία λα πάξεη αλαηξνθνδόηεζε από όιε ηε 

δηαδηθαζία ζρεηηθά κε ηνπο ζηόρνπο πνπ έζεζε ζην βήκα 1.6 (ζηόρνη ηεο δηδαζθαιίαο) θαη λα 

θάλεη ηελ ηειηθή ηνπ αμηνιόγεζε. Απηό ζα ηνλ νδεγήζεη ζην λα βειηηώζεη ην ζελάξηό ηνπ, 

δηαηεξώληαο ηα δπλαηά ηνπ ζηνηρεία θαη παξάιιεια λα θάλεη ηηο θαηάιιειεο παξεκβάζεηο ζε 

όζα πεξηερόκελα θαη κέζα δελ απέδσζαλ ή δελ ήηαλ ηα θαηάιιεια γηα λα νδεγήζνπλ ζηελ 

πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ κάζεζεο.  
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