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∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΩΝ 

 
1. Εισαγωγή: 

 Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστηµα οι µαθητές προσεγγίζουν τη 

γνώση µέσα από ένα διδακτικό φορµαλισµό. Αυτό σηµαίνει ότι το καθηµερινό 

µοντέλο µάθησης είναι εντελώς αποκοµµένο από την καθηµερινή 

πραγµατικότητα και δεν επιτρέπει στους µαθητές να µάθουν µέσα από τις 

εµπειρίες τους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της γνωστικής διαδικασίας 

είναι ότι οι µαθητές αποµνηµονεύουν και αποστηθίζουν τυπικές γνώσεις χωρίς 

όµως να εξασφαλίζουν επιτυχή φοίτηση. 

Αυτό το προβληµατικό και καθόλου εποικοδοµητικό µοντέλο µάθησης 

έρχεται να αλλάξει η τεχνική της εννοιολογικής χαρτογράφησης. Μέσα από 

αυτό το µοντέλο µάθησης ο µαθητής έχει στη διάθεσή του ένα νέο  

διαµεσολαβητικό, γνωστικό εργαλείο που ευνοεί την οικοδόµηση νέων 

γνώσεων, ενισχύει την αλληλεπίδραση και εµπλέκει τα άτοµα σε νοητικές 

διεργασίες για ανάλυση και κριτική αντιµετώπιση του περιεχοµένου της 

διδασκαλίας, καθώς και στην οργάνωση και αναπαράσταση της γνώσης τους, 

λαµβάνοντας υπόψη το κοινωνικό και πολιτισµικό περιβάλλον, (Jonassen, 

2000). Η διδακτική αξιοποίηση των λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης 

αποσκοπεί στην ενεργητική κι αποτελεσµατική µάθηση, καλλιεργεί τη 

δηµιουργική και την κριτική σκέψη, την ικανότητα µεταγνώσης, ενισχύει την 

οµαδοσυνεργατική µάθηση κι αποτελεί εργαλείο επίλυσης προβληµάτων. 

Αποτελεί επίσης για το δάσκαλο µέσο οργάνωσης και παρουσίασης ενός 

µαθήµατος και είναι αξιόπιστο διαγνωστικό και εργαλείο αξιολόγησης της 

µαθησιακής διαδικασίας.  

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡ. ΚΑΤ/ΝΣΗΣ) 
 
ΤΑΞΗ     : Β΄ & Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – Γ΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ : BELVEDERE – εννοιολογικοί χάρτες 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ  : 1-3 διδακτικές ώρες 
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2. Σενάριο διδασκαλίας  

2.1. Επιδιωκόµενοι διδακτικοί στόχοι:  
Το σενάριο αυτό είναι πλήρως εναρµονισµένο µε το «Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγράµµατος Σπουδών για τη ∆ιδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής 

Γραµµατείας» και  επιδιώκει να υπηρετήσει τους παρακάτω  διδακτικούς 

σκοπούς. Οι µαθητές χρησιµοποιώντας το εν λόγω λογισµικό µπορούν: 

• να δηµιουργήσουν ένα οργανωτικό διάγραµµα που να δείχνει τις 

σχέσεις των όρων της πρότασης 

• να αναπτύξουν κριτική σκέψη και ως εκ τούτου η συντακτική ανάλυση 

του κειµένου να είναι ‘συνειδητή’, µε προσδιορισµό, οργάνωση και 

ταξινόµηση της πληροφορίας. Χρησιµοποιώντας εννοιολογικούς 

χάρτες οι µαθητές-τριες οξύνουν τις δεξιότητες εξαγωγής 

συµπερασµάτων και κριτικής θεώρησης αυτών και αποφεύγουν την 

απόκτηση και τη συσσώρευση άχρηστων γνώσεων. 

• να συνδέσουν γνωστικές πληροφορίες που στο σχολικό εγχειρίδιο 

παρουσιάζονται σε διαφορετικές ενότητες και εµποδίζουν το µαθητή να 

αντιληφθεί τις βαθύτερες σχέσεις και εξαρτήσεις. Το λογισµικό αποτελεί 

κατ’ αυτόν τον τρόπο ένα εργαλείο δηµιουργικής σκέψης καθώς οι ιδέες 

γίνονται σαφέστερες και το µυαλό πιο ελεύθερο για να συλλάβει νέες 

ιδέες. Αυτές οι νέες ιδέες µπορεί να συνδεθούν µε τις υπάρχουσες και 

να προκαλέσουν νέες συνδέσεις που θα οδηγήσουν και σε άλλες ιδέες. 

• η επεξεργασία ενός κειµένου (µετάφραση και σύνταξη) να είναι 

εύληπτη και απολύτως κατανοητή στον µαθητή 

• να αποθηκεύουν τη γνωστική πληροφορία στους δενδρίτες του 

εγκεφάλου, σαν πρότυπα, συνδέσεις και συνειρµούς 

• να έχουν τη δυνατότητα µιας γενικής, ολικής θεώρησης αλλά και   

επιλεκτικής εστίασης µιας γνωστικής περιοχής. Έτσι θα µπορούν να 

οργανώνουν τη σκέψη τους σε όλα τα επίπεδα της πυραµίδας (γνώση, 

κατανόηση, εφαρµογή, ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση) 

 
2.2 Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές 

Αρχαία Ελληνικά 
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[Η συγκεκριµένη δραστηριότητα δεν αφορά ένα συγκεκριµένο µάθηµα στο 

σχολικό εγχειρίδιο των Αρχαίων Ελληνικών. Μπορεί να διδαχθεί στα πρώτα 

επαναληπτικά µαθήµατα της Γ΄ Γυµνασίου ή Α΄ Λυκείου, που οι µαθητές 

επεξεργάζονται συντακτικά πλήρως την αρχαία ελληνική θεµατογραφία. 

Ωστόσο είναι ενδεικτική για ένα είδος δραστηριοτήτων που µπορούν να 

απευθύνονται τόσο στο Γυµνάσιο όσο και στο Λύκειο]. Οι µαθητές έχοντας 

διδαχθεί στην Α΄ και Β΄ Γυµνασίου τα βασικότερα συντακτικά φαινόµενα 

καλούνται στη Γ΄ Γυµνασίου και στο Λύκειο να τα εφαρµόσουν σε κείµενα της 

αρχαίας ελληνικής γραµµατείας.  

 

2.3 Συµβατότητα µε το αναλυτικό πρόγραµµα  
Η δραστηριότητα είναι πλήρως συµβατή µε  το Α.Π.Σ 

 
2.4 Απαιτούµενη υλικοτεχνική υποδοµή 

Λογισµικό  Belvedere, βιντεοπροβολέας,  

Προτείνεται ένας υπολογιστής για κάθε διµελή ή το πολύ τριµελή οµάδα 

µαθητών.  

 
2.5 Γνωστικά προαπαιτούµενα 

Κάποια γνώση στο λογισµικό είναι ευπρόσδεκτη ωστόσο όχι απαραίτητη. Η 

δραστηριότητα µε λίγο µεγαλύτερη βοήθεια από τον / την εκπαιδευτικό µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί και ως εισαγωγική για το εν λόγω λογισµικό. 

 
2.6 Εκτιµώµενη διάρκεια 

Η διάρκεια της δραστηριότητας εξαρτάται από την τάξη, το επίπεδό της, τον 

αριθµό των µαθητών, καθώς και τους στόχους που επιδιώκει ο εκπαιδευτικός. 

Υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν από µία έως τρεις διδακτικές ώρες, ανάλογα 

και µε τις επιλογές που θα κάνει ο κάθε εκπαιδευτικός. 
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3. Πορεία διδασκαλίας 

Οι µαθητές κάθονται κατά οµάδες µπροστά σε κάθε υπολογιστή. Καλό είναι, 

για λόγους ταχύτερης πρόσβασης, τουλάχιστον ένας σε κάθε οµάδα να 

γνωρίζει τη χρήση Η/Υ.  

 

Φάση Α 

Οι µαθητές καλούνται να καταγράψουν µέσω του λογισµικού τους κύριους 

καθώς και τους δευτερεύοντες όρους της πρότασης, όπως επίσης και να 

καταγράψουν τα επιµέρους στοιχεία αυτών των όρων. Η εικόνα που θα 

πρέπει να παρουσιάσουν οι µαθητές θα είναι η ακόλουθη (Εικόνα 1): 

 

 
 

Εικόνα 1 
Το ζητούµενο στη φάση αυτή είναι ακριβώς η οµαδοποίησή τους, η 

περιγραφή και η απόδοση σε κάθε όρο της πρότασης του ρόλου και της 

σχέσης εξάρτησης µε άλλους όρους. Το αποτέλεσµα της δουλειάς των 

µαθητών µπορεί να έχει µια µορφή όπως αυτή που παρουσιάζεται στην 

Εικόνα 2. 
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Εικόνα 2 

 
 

Παρόµοια προσέγγιση µπορεί να γίνει και µε το ρόλο των πτώσεων ή των 

προτάσεων. Πιο συγκεκριµένα οι µαθητές καλούνται: 

Α) να κατονοµάσουν τις πτώσεις και το ρόλο τους (Εικόνα 3) και ακολούθως 

η διασύνδεση αυτών (Εικόνα 4) 

 

 
 

Εικόνα 3 
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Εικόνα 4 

 

 

Β) να καταγράψουν τις προτάσεις και τις κατηγορίες τους (Εικόνα 5 - Εικόνα 
6) 

 
Εικόνα 5 
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Εικόνα 6 

 
Γ) να καταγράψουν τις δυνατές µορφές του αντικειµένου (Εικόνα 7) 

 

 
Εικόνα 7 

 

Το λογισµικό και ο σχεδιασµός των δειγµατικών δραστηριοτήτων είναι 

ενδεικτικός και αντιπροσωπευτικός των δυνατοτήτων του λογισµικού. Ο 

εκπαιδευτικός µπορεί να ξεκινήσει από οποιαδήποτε δραστηριότητα και να 

δοµήσει κατά το δοκούν τη δραστηριότητά του. Μπορεί λ.χ από τις πτώσεις 

(Εικόνα 7) να φθάσει στους όρους της πρότασης και τη λειτουργία τους. 

Επιπλέον µπορεί τα δεδοµένα να υπάρχουν εξ αρχής στον αρχικό πίνακα και 
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ο µαθητής να επιλέγει τη σύνδεση και τη χρήση τους ή/και ο εκπαιδευτικός σε 

συνεργασία µε τους µαθητές να εισάγουν τα δεδοµένα και τις σχέσεις 

εξάρτησης. 
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1. Εισαγωγή: 

Η τεχνική της εννοιολογικής χαρτογράφησης αποτελεί µια γραφική 

αναπαράσταση εννοιών, όπου οι κόµβοι αντιπροσωπεύουν τις έννοιες και  οι 

συνδέσεις τις σχέσεις µεταξύ των εννοιών. Οι συνδέσεις µεταξύ των εννοιών 

γίνονται µε τόξα ή γραµµές και µπορεί να είναι µονόδροµες, αµφίδροµες ή µη 

κατευθυντικές. Οι έννοιες και µερικές φορές και οι συνδέσεις προσδιορίζονται 

(ονοµάζονται).  

 Η νοητική χαρτογράφηση είναι µια τεχνική σύµφωνα µε την οποία ένας 

νοητικός χάρτης αποτελείται από µια κεντρική λέξη ή µια έννοια. Γύρω από 

την κεντρική λέξη σύρετε  5 έως 10 κύριες ιδέες που αφορούν εκείνη την λέξη. 

Παίρνετε έπειτα κάθε µια από εκείνες τις λέξεις και σύρετε πάλι 5 έως 10 

κύριες ιδέες που αφορούν κάθε µια από αυτές τις λέξεις."  

  

2. Σενάριο διδασκαλίας (ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ) 

2.1 Επιδιωκόµενοι διδακτικοί στόχοι:  
Το σενάριο αυτό είναι πλήρως εναρµονισµένο µε το «Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγράµµατος Σπουδών για το µάθηµα της Ιστορίας», σύµφωνα µε το οποίο 

ο εκπαιδευτικός: 

• µπορεί να οργανώσει το υλικό µαθηµάτων που διδάσκονται 

περιληπτικά και να παρουσιάσει σε µία επαναληπτική ενότητα σύνθετες 

έννοιες µε περισσότερη αποτελεσµατικότητα και αξιοπιστία . κατ’  

αυτόν τον τρόπο ο µαθητής συνδέει και οικοδοµεί καλύτερα σε 

ευρύτερα επίπεδα τη γνώση. 

• Μέσα από τους εννοιολογικούς χάρτες που σχεδιάζουν οι µαθητές ο 

εκπαιδευτικός µπορεί να διακρίνει τις ερµηνείες ή τις παρερµηνείες που 

εµποδίζουν την αναδόµηση των πρότερων γνώσεων και "καθιστούν 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΙΣΤΟΡΙΑ 
 
ΤΑΞΗ     : Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ : BELVEDERE – εννοιολογικοί χάρτες 
 
Απαιτούµενος χρόνος  : 1-3 διδακτικές ώρες 
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την εκπαίδευση ατελέσφορη και να προσαρµόσει τις διδακτικές τακτικές 

του για να διευκολύνει την απόκτηση της νέας γνώσης  

• να δηµιουργήσουν ένα οργανωτικό διάγραµµα που να δείχνει τις 

σχέσεις των λαών της Εγγύς Ανατολής ως προς την πολιτική – 

κοινωνική και οικονοµική δοµή τους 

• να αναπτύξουν κριτική σκέψη µε προσδιορισµό, οργάνωση και 

ταξινόµηση της πληροφορίας.  

• να συνδέσουν γνωστικές πληροφορίες που στο σχολικό εγχειρίδιο 

παρουσιάζονται σε διαφορετικές ενότητες και εµποδίζουν το µαθητή να 

αντιληφθεί τις βαθύτερες σχέσεις και εξαρτήσεις.  

• να µπορούν να έχουν και σφαιρική γνώση σε ευρύτερες οµάδες 

πολιτισµού αλλά και να εστιάζουν σε µια συγκεκριµένη γνωστική 

περιοχή. Έτσι θα αποκτήσουν βαθειά γνώση και θα µπορούν να 

συνθέσουν, αξιολογήσουν, αναλύσουν καλύτερα τις ιστορικές πηγές. 

 
2.2 Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές 

Ιστορία 

[Η συγκεκριµένη δραστηριότητα µπορεί να διδαχθεί στα πρώτα µαθήµατα της 

Α΄ Λυκείου, κάποια εκ των οποίων διδάσκονται περιληπτικά. ] 

 

2.3 Συµβατότητα µε το αναλυτικό πρόγραµµα  
Η δραστηριότητα είναι πλήρως συµβατή τόσο µε  το Α.Π.Σ 

 
2.4 Απαιτούµενη υλικοτεχνική υποδοµή 

Λογισµικό  Belvedere, βιντεοπροβολέας,  

Προτείνεται ένας υπολογιστής για κάθε διµελή ή το πολύ τριµελή οµάδα 

µαθητών.  

 
2.5 Γνωστικά προαπαιτούµενα 

Κάποια γνώση στο λογισµικό είναι ευπρόσδεκτη ωστόσο όχι απαραίτητη. Η 

δραστηριότητα µε λίγη µεγαλύτερη βοήθεια από τον / την εκπαιδευτικό µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί και ως εισαγωγική για το εν λόγο λογισµικό. 

 
2.6 Εκτιµώµενη διάρκεια 
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Η διάρκεια της δραστηριότητας εξαρτάται από την τάξη, το επίπεδο της, τον 

αριθµό των µαθητών, καθώς και τους στόχους που επιδιώκει ο εκπαιδευτικός. 

Υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν από 1 έως 3 διδακτικές ώρες, ανάλογα και µε 

τις επιλογές που θα κάνει ο κάθε εκπαιδευτικός. 

3. Πορεία διδασκαλίας 

Οι µαθητές κάθονται κατά οµάδες µπροστά σε κάθε υπολογιστή. Καλό είναι, 

για λόγους ταχύτερης πρόσβασης τουλάχιστον ένας σε κάθε οµάδα να 

γνωρίζει τη χρήση Η/Υ.  

 

Φάση Α 

Οι µαθητές καλούνται να ονοµάσουν τους πολιτισµούς της Εγγύς Ανατολής. 

(Εικόνα 1). Το ζητούµενο στην επόµενη φάση είναι η απόδοση κάθε 

κοινωνικού, πολιτικού και οικονοµικού στοιχείου στον αντίστοιχο πολιτισµό. 

Το αποτέλεσµα της δουλειάς των µαθητών µπορεί να έχει µια µορφή όπως 

αυτή που παρουσιάζεται στις εικόνες (Εικόνες 2-4).  

 

 

 

 
Εικόνα 1 
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Εικόνα 2 

 

 

 

 
Εικόνα 3 
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Εικόνα 4 

 

Το λογισµικό και ο σχεδιασµός των δειγµατικών δραστηριοτήτων είναι 

ενδεικτικός και αντιπροσωπευτικός των δυνατοτήτων του λογισµικού. Ο 

εκπαιδευτικός µπορεί να ξεκινήσει από οποιαδήποτε δραστηριότητα και να 

δοµήσει κατά το δοκούν τη δραστηριότητά του.  

Μία άλλη δειγµατική δραστηριότητα αφορά στην κλασική εποχή και πιο 

συγκεκριµένα στον 5ο αιώνα και στα συγκεκριµένα γεγονότα της περιόδου 

αυτής. Η συγκεκριµένη ενότητα µπορεί να παρουσιαστεί στους µαθητές αφού 

έχει διδαχθεί η συγκεκριµένη ενότητα, ή/και µπορεί να παρουσιάζεται 

παράλληλα µε τη διδασκαλία της συγκεκριµένη ενότητας. Στη συγκεκριµένη 

ενότητα αφήνουµε τους µαθητές να περιγράψουν τον όρο ‘κλασική εποχή’, 

αναφέροντας τα σηµαντικότερα κατά τη γνώµη τους γεγονότα που 

σηµατοδοτούν και δικαιολογούν τον ορισµό αυτό. Αφήνει δηλαδή ο 

εκπαιδευτικός να αυτενεργήσουν στο λογισµικό και να παρουσιάσουν ό,τι οι 

µαθητές έχουν συγκρατήσει ως το σηµαντικότερο γεγονός. Σε α΄ φάση η 

µορφή που µπορούν να παρουσιάσουν οι µαθητές µπορεί να είναι η εξής 

(Εικόνα 5): 
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Εικόνα 5 

 

Σε δεύτερη φάση ο εκπαιδευτικός καλεί τους µαθητές να ερµηνεύσουν και να 

παρουσιάσουν τις σπουδαιότερες πτυχές κάθε θέµατος σηµειώνοντας τις 

σχέσεις εξάρτησης. Η µορφή µπορεί να είναι η ακόλουθη (Εικόνα 8): 

 
Εκόνα 8 

Υπάρχει η δυνατότητα επίσης να προϋπάρχουν τα δεδοµένα στην 

επιφάνεια εργασίας και να καλείται ο µαθητής να τα συνδέσει σε µια χρονική 

και λογική αλληλουχία. Μια τέτοια προσέγγιση θα µπορούσε να γίνει και στην 
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παράδοση της διδασκαλίας µε συµµετοχή των µαθητών και προσεγγίζοντας 

έτσι τη µαθητοκεντρική θεώρηση της διδασκαλίας. 

Η αρχική µορφή µπορεί να είναι ως εξής (Εικόνα 9): 

 
Εικόνα 9 

Μετά από αυτή την επεξεργασία και γνωστική προσέγγιση θα υπάρχει η 

ακόλουθη µορφή (Εικόνα 10): 

 
Εικόνα 10 

 

Ανάλογη προσέγγιση είναι και στο τελευταίο ιστορικό γεγονός που αφορά 

στον Πελοποννησιακό πόλεµο (Εικόνα 11). 
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Εικόνα 11 
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ΑΝΑΛΥΣΗ – ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ 
1. Εισαγωγή: 

Σε µια προσπάθεια να απαντήσουµε στο βασικό ερώτηµα ‘‘γιατί τα 

παιδιά δεν επιθυµούν να διαβάσουν λογοτεχνικά βιβλία, παρά την έκταση που 

καταλαµβάνει το γλωσσικό µάθηµα στο σχολείο και παρά το γεγονός ότι τα 

εγχειρίδια της γλώσσας απαρτίζονται σχεδόν αµιγώς από λογοτεχνήµατα’’, 

διαπιστώνουµε ότι το κεντρικό πρόβληµα έγκειται στη µεταχείριση που 

επιφύλασσε ανέκαθεν το σχολείο στην αναγνωστική πράξη: Η επιλογή 

παθητικών µεθόδων για την εκµάθηση  της ανάγνωσης και ο καταναγκασµός 

που επιβάλλεται σ’ όλες τις γλωσσικές δραστηριότητες  δηµιουργούν 

απώθηση στους µαθητές. Είναι γεγονός ότι το σχολείο δίνει  υπερβολική 

βαρύτητα στην χρηστική αξία της ανάγνωσης παραβλέποντας ότι αυτή 

αποτελεί πηγή απεριόριστης γνώσης και αισθητικής απόλαυσης. Έτσι 

στρέφεται προς την εργαλειακή χρήση του λόγου  και παραγνωρίζει την 

καθαρά ψυχαγωγική πλευρά της αναγνωστικής πράξης.  

Όµως, επειδή η λογοτεχνία δεν δίνει απλώς πληροφορίες αλλά 

µεταβιβάζει κοινωνικές, πολιτιστικές και ηθικές αξίες, είναι αναγκαία στη 

σφυρηλάτηση του ανθρώπινου χαρακτήρα και γι’ αυτό η διδασκαλία της 

κρίνεται απαραίτητη συνιστώσα του εκπαιδευτικού έργου. Θα πρέπει να δοθεί 

στην εσώτερη λειτουργία της ανάγνωσης η ίδια βαρύτητα που δίνεται στην 

εξωτερική της πλευρά. ∆ιότι, όση σηµασία έχει για την κοινωνία µας να 

αποκτήσουµε απόφοιτους λυκείου και πτυχιούχους άλλη τόση αξία έχει να 

δηµιουργήσουµε ένα έθνος από αναγνώστες. 

Με την τεχνική της εννοιολογικής χαρτογράφησης, όπου οι κόµβοι 

αντιπροσωπεύουν τις έννοιες και  οι συνδέσεις τις σχέσεις µεταξύ των 

εννοιών, ο µαθητής µπορεί να προσεγγίσει το λογοτεχνικό κείµενο 

διαφορετικά.  

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
 
ΤΑΞΗ     : Α΄- Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ : BELVEDERE – εννοιολογικοί χάρτες 
 
Απαιτούµενος χρόνος  : 1 διδακτική ώρα 
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 Η νοητική χαρτογράφηση είναι µια τεχνική σύµφωνα µε την οποία ένας 

νοητικός χάρτης αποτελείται από µια κεντρική λέξη ή µια έννοια. Γύρω από 

την κεντρική λέξη σύρετε  5 έως 10 κύριες ιδέες που αφορούν εκείνη την λέξη. 

Παίρνετε έπειτα κάθε µια από εκείνες τις λέξεις και σύρετε πάλι 5 έως 10 

κύριες ιδέες που αφορούν κάθε µια από αυτές τις λέξεις."  

  

2. Σενάριο διδασκαλίας  

2.1 Επιδιωκόµενοι διδακτικοί στόχοι:  
Το σενάριο αυτό είναι πλήρως εναρµονισµένο µε το «Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγράµµατος Σπουδών» για το µάθηµα της Λογοτεχνίας, σύµφωνα µε το 

οποίο ο εκπαιδευτικός µπορεί να επιτύχει: 

• την ικανότητα  της «κίνησης» του νου στο χρόνο και στο βάθος των 

λέξεων. Ιδίως σε ποιητικά κείµενα µε έντονο τα υπερρεαλιστικό 

στοιχείο, ο µαθητής µπορεί να αντιληφθεί ‘εξατοµικευµένα’ το µήνυµα 

της τέχνης και να διαλεχθεί µαζί της 

• την ενσυναίσθηση των µαθητών: µπορούν να δουν το παρελθόν µε τα 

µάτια αυτών που ήταν εκεί. . Όλοι οι µαθητές πρέπει να την 

αναπτύξουν, έτσι ώστε να προοδεύσουν µέσα από το πρόγραµµα των 

σπουδών τους και να συνεχίσουν στο µονοπάτι της σταδιοδροµίας 

τους. Η ικανότητα να κατανοείς, να υποχωρείς και να πετυχαίνεις µια 

αποσύνδεση από τα προσωπικά σου συναισθήµατα (αίσθηµα 

αντικειµενικότητας), είναι ιδιαίτερα σηµαντική στη δηµιουργία 

αποτελεσµατικών και εποικοδοµητικών σχέσεων. 

• την ανάπτυξη υποθέσεων. Παρέχεται έτσι η ελευθερία στη σκέψη να 

περιπλανηθεί στις άπειρες εκτάσεις του εγκεφάλου και να εκµεταλλευτεί 

όλα τα πεδία της ανθρώπινης νοηµοσύνης. Παράλληλα αυτό το 

διανοητικό ταξίδι είναι διαφορετικό σε κάθε παιδί ανάλογα µε τα 

βιώµατα, τις εµπειρίες και τα ενδιαφέροντά του, µε αποτέλεσµα να µην 

µαθαίνουν όλα τα παιδιά µε τον ίδιο τρόπο 

• την κατανόηση πολυπλοκότητας της λογοτεχνίας. Οι µαθητές 

αντιλαµβάνονται την πολυπλοκότητα και τη δυναµικότητα  του 

λογοτεχνικού κειµένου και της τέχνης γενικότερα: ότι η λογοτεχνία δεν 
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είναι στατική, αλλά µια δυναµική διαδικασία συνεχούς αποκάλυψης του 

παρελθόντος, των βιωµάτων και των εµπειριών του συγγραφέα 

• Αντίληψη της προκατάληψης του συγγραφέα 

• Μια άλλη διαφορετική και πιο ελκυστική προσέγγιση του µαθήµατος της 

Λογοτεχνίας. 

 
3. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ-ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ 

 Για την ανάλυση ποιήµατος επιλέχτηκε το ποίηµα "Ρωµιοσύνη" του Γ. 

Ρίτσου. Την πρώτη ώρα έγινε νοηµατική ανάλυση του ποιήµατος. Τη δεύτερη 

ώρα ζητήθηκε από τα παιδιά να δουλέψουν σε 6 οµάδες και να 

κατασκευάσουν τον εννοιολογικό χάρτη του ποιήµατος. Αυτή τη φορά δε 

συστήθηκε κάποιο µοντέλο του προγράµµατος. Ωστόσο δόθηκε η οδηγία να 

ξεκινήσουν βάζοντας στο κέντρο τον τίτλο του ποιήµατος για να αποφευχθεί 

µια γραµµικού τύπου "αφήγηση". Ακολούθησε παρουσίαση, σύγκριση και 

σχολιασµός των χαρτών στην τάξη. 

 

3.1 Πορεία διδασκαλίας:  
Την πρώτη διδακτική ώρα τα παιδιά επεξεργάστηκαν µαζί µε τον 

εκπαιδευτικό το ποίηµα, αναδεικνύοντας κυρίως τις εικόνες του και τα 

υπερρεαλιστικά του στοιχεία. Τη δεύτερη ώρα ζητήθηκε από τα παιδιά να 

εργαστούν σε 6 οµάδες και να συνθέσουν ένα ποίηµα, διατηρώντας το ύφος 

και την τεχνοτροπία του ποιητή. Αποφασίστηκε ένας κοινός τύπος χάρτη: στη 

µέση ο τίτλος του ποιήµατος, τριγύρω ακτινωτά οι στίχοι του Ρίτσου και σ' ένα 

δεύτερο επίπεδο οι εναλλακτικοί στίχοι των παιδιών. 

Κατασκευάστηκε ο παρακάτω εννοιολογικός χάρτης. Οι µαθητές 

προσπαθούσαν να ερµηνεύσουν φράσεις ή λέξεις µε συµβολικό περιεχόµενο 

και σε ένα άλλο επίπεδο να γράψουν τη δική τους ερµηνεία αυτών. Στους 

µαθητές επισηµαίνεται η προσπάθεια για ευρηµατική απόδοση αυτών των 

συµβολισµών και συσχέτισή τους µε ανθρώπινες ιδιότητες. Χαρακτηριστικό 

στοιχείο αυτού του χάρτη είναι ότι οι µαθητές µπορούν να συµπεριλάβουν  και 

τον ποιητή στις συνδέσεις του και µάλιστα µε δυνατότητες άντλησης 

πληροφοριών από το διαδίκτυο, (Εικόνα 1). 
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Εικόνα 1 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  
 Η χαρτογράφηση εννοιών είναι ένα δυναµικό γνωστικό  εργαλείο, που 

υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία προωθώντας νέους µαθησιακούς 

στόχους, όπως υψηλού επιπέδου γνωστικές ικανότητες (συνεργατική εργασία 

σε σύνθετα έργα)  και µεταγνωστικές ικανότητες που επιτρέπουν τον έλεγχο 

της διαδικασίας µάθησης από τον ίδιο τον µαθητή. 
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ΣΠΟΝ∆ΥΛΩΤΑ ΚΙ ΑΣΠΟΝ∆ΥΛΑ ΖΩΑ 
 

 
Περίληψη 
Με αφορµή την προσπάθεια ταξινόµησης διαφόρων ζώων οι µαθητές ασκούνται 

στην οργάνωση και ταξινόµηση δεδοµένων. Η δραστηριότητα ολοκληρώνονται µε την 

συλλογική διαµόρφωση ενός συστήµατος ταξινόµησης των ζώων. 

 
Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές 
Φυσική 
 
Τάξεις στις οποίες µπορεί να απευθύνεται 
ΣΤ΄ ∆ηµοτικού 
 
Συµβατότητα µε το αναλυτικό πρόγραµµα  
ΑΠΣ : Φυσική Στ ∆ηµοτικού. Ενότητα : ΖΩΑ 
 
Απαιτούµενη υλικοτεχνική υποδοµή 
Λογισµικό  Belvedere, βιντεοπροβολέας,  

Ο αριθµός των απαιτούµενων υπολογιστών εξαρτάται από την παραλλαγή της 

δραστηριότητας καθώς και τον αριθµό των µαθητών. Προτείνεται ένας υπολογιστής 

για κάθε διµελή ή το πολύ τριµελή οµάδα µαθητών.  

 
Προαπαιτούµενες  Γνώσεις 
Κάποια γνώση στο λογισµικό είναι ευπρόσδεκτη ωστόσο όχι απαραίτητη. Η 

δραστηριότητα µε λίγη µεγαλύτερη βοήθεια από τον / την εκπαιδευτικό µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί και ως εισαγωγική για το εν λόγω λογισµικό. 

 
∆ιδακτικοί στόχοι 

o ∆ιάκριση σπονδυλωτών – ασπόνδυλων 

o Ταξινόµηση σπονδυλωτών 

o Οργάνωση και ταξινόµηση δεδοµένων 

 
 
 
 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Φυσική  
 
ΤΑΞΗ     : ΣΤ΄ ∆ηµοτικού 
 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ : BELVEDERE – εννοιολογικοί χάρτες 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ         : 2-3 διδακτικές ώρες 
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Εκτιµώµενη διάρκεια 
Η διάρκεια της δραστηριότητας εξαρτάται από το επίπεδο εξοικείωσης µε τη 

τεχνολογία γενικότερα και το συγκεκριµένο λογισµικό ειδικότερα καθώς  και των 

αριθµό των µαθητών. Υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν από 2 έως 3 διδακτικές ώρες. 

 
Αναλυτική περιγραφή  
 
Α φάση: 
 
Αρχικά δίνονται στους µαθητές το αρχείο «Ζώα για ταξινόµηση» (εικόνα 1). Στο 
αρχείο αυτό υπάρχουν διάφορα ζώα. Οι µαθητές µπορούν να δουν την εικόνα κάθε 
ζώου καθώς και ορισµένες πληροφορίες για αυτό, κάνοντας χρήση των 
λειτουργικοτήτων του λογισµικού (βλ. Φύλλο Οδηγιών 1).  

 
Εικόνα 1 
 
Τους ζητείται να προσπαθήσουν να ταξινοµήσουν τα ζώα αυτά σε κατηγορίες. Για το 
σκοπό αυτό θα πρέπει αξιοποιώντας τις διαθέσιµες πληροφορίες να προσπαθήσουν 
να ανιχνεύσουν τα κοινά στοιχεία που µπορεί να έχουν δύο ή περισσότερα ζώα ώστε 
να δηµιουργήσουν κατηγορίες. Κάθε οµάδα µαθητών µπορεί να δηµιουργήσει ένα 
δικό της σύστηµα ταξινόµησης.  
 
Αρχικά οι µαθητές αναµένεται να δηµιουργήσουν ταξινοµήσεις όπως αυτή που 
απεικονίζεται στην εικόνα 2 

 
Εικόνα 2 
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Προτρέψτε τους να βάλουν ένα όνοµα σε κάθε κατηγορία και να καθορίσουν τις 
σχέσεις µεταξύ των διαφόρων εννοιών (Φύλλο Εργασίας 1).  
 
Όταν πλέον η κάθε οµάδα έχει δηµιουργήσει τη δική της ταξινόµηση, συζητούνται οι 
διαφορετικές πιθανά προτάσεις, µε σκοπό να καταλήξει η τάξη σε ένα κοινά 
αποδεκτό σύστηµα ταξινόµησης.  
 
Προς τη κατεύθυνση αυτή µπορεί να αξιοποιηθεί η παρεχόµενη από το λογισµικό 
δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ δύο διαφορετικών «εννοιολογικών χαρτών». Για 
παράδειγµα έστω ότι µια οµάδα προτείνει την ταξινόµηση η οποία απεικονίζεται στην 
εικόνα 3 (αρχείο Σπονδυλωτά 1) 
 
 

 
Εικόνα 3 
 
 
 
Αντίθετα µια άλλη οµάδα, προφανώς λόγω λάθους, ταξινόµησε τη σαλαµάνδρα στα 
ερπετά και προτείνει την ταξινόµηση που απεικονίζεται στην εικόνα 4 (αρχείο 
Σπονδυλωτά 2) 
 
 

 
Εικόνα 4 
 
 
 
Προτρέπουµε τους µαθητές σας να συγκρίνουν τις ταξινοµήσεις τους, να εντοπίσουν 
οµοιότητες και διαφορές και µέσα από συζήτηση προσπαθούµε να καταλήξουµε σε 
ένα κοινά αποδεκτό σύστηµα ταξινόµησης. 
 
Κατ’ ανάλογο τρόπο, σε µια επέκταση πιθανά της δραστηριότητας µπορούµε να 
ζητήσουµε από τους µαθητές να ταξινοµήσουν τα ασπόνδυλα ζώα. 
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Β΄ Φάση  
 
Στη δεύτερη φάση, δίνεται στους µαθητές το αρχείο «Ζώα για ταξινόµηση Β» (εικόνα 
5).  
 

 
Εικόνα 5 
 
Αξιοποιώντας όσα έχουν κάνει κατά την πρώτη φάση, δίνονται έτοιµες πλέον οι 
διάφορες κατηγορίες1 και ζητείται από τους µαθητές να ταξινοµήσουν τα ζώα που 
υπάρχουν στο κάτω µέρος της οθόνης στην κατηγορία την οποία ανήκει το καθένα.  
Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να µελετήσουν τις πληροφορίες που υπάρχουν σε κάθε 
έννοια και να συζητήσουν στις οµάδες τους (Φύλλο Εργασίας 2).  
Όπως και στην προηγούµενη φάση η κάθε οµάδα µπορεί να συγκρίνει το 
αποτέλεσµα της δουλειάς της µε άλλες οµάδες. 
 
Γ΄  Φάση – Επέκταση 
 
Στην τελευταία φάση, οι µαθητές, αξιοποιώντας τη µέχρι τώρα εµπειρία τους 
καλούνται να κατασκευάσουν ένα σύστηµα ταξινόµησης ώστε να ταξινοµείται µε 
ασφαλή τρόπο κάθε ζώο µε βάση τα χαρακτηριστικά του. Σκοπός της 
δραστηριότητας είναι η εύρεση των κατάλληλων ερωτήσεων, όσο το δυνατόν 
γενικότερα διατυπωµένων, ώστε βαθµιαία να αποκλείονται κατηγορίες ζώων και 
σταδιακά να καταλήγει κανείς αναγκαστικά σε µια µόνο κατηγορία. 
 
Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να συζητήσουν µεταξύ τους και να βασισθούν στις 
ερωτήσεις του Φύλλου Εργασίας Β. Μπορούν να χρησιµοποιήσουν τόσο αυτές που 
περιέχονται στο Φύλλο Εργασίας Β όσο και άλλες που πιθανά έχουν σκεφθεί και 
τελικά να καθορίσουν ποιες ερωτήσεις είναι απαραίτητες αλλά και τη σειρά που θα 
πρέπει να διατυπωθούν, προκειµένου µε λογικό τρόπο να διαµορφώνεται ένα 
σύστηµα ταξινόµησης.  
 
Ας δούµε ένα παράδειγµα. Έστω ότι θέλουµε να κατατάξουµε ένα ζώο στη κατηγορία 
που ανήκει. Θα πρέπει λοιπόν να µελετήσουµε τα χαρακτηριστικά του προκειµένου 
να απαντήσουµε σε ερωτήσεις και τελικά να το κατατάξουµε. Η πρώτη ερώτηση που 
θα πρέπει να απαντηθεί (µε βάση τα χαρακτηριστικά του ζώου) είναι αν το ζώο αυτό 

                                                 
1 Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί ότι για λόγους απλούστευσης της διαδικασίας έχουν 
παραλειφθεί δύο κατηγορίες ασπόνδυλων ζώων (κνιδόζωα και σπόγγοι). Ο εκπαιδευτικός βέβαια, αν 
θέλει, έχει τη δυνατότητα να τα προσθέσει. 
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έχει σπονδυλική στήλη. Η απάντηση θα µας βοηθήσει να αποκλείσουµε µια από τις 
δύο πιθανές κατηγορίες (σπονδυλωτά – ασπόνδυλα) και να επικεντρώσουµε σε µια. 
Ας υποθέσουµε ότι είναι σπονδυλωτό. Μια δεύτερη ερώτηση µπορεί να είναι αν 
‘µπορεί να ζήσει στη ξηρά και στο νερό’. Αν η απάντηση είναι θετική τότε 
αναγκαστικά το ζώο που µελετάµε θα είναι αµφίβιο. Αν πάλι η απάντηση είναι 
αρνητική, τότε αποκλείουµε τα αµφίβια και προχωράµε στη διατύπωση άλλης 
ερώτησης. Η διαδικασία συνεχίζεται µε ανάλογο τρόπο µέχρι να βρεθεί η κατηγορία 
που µας ενδιαφέρει.  
 
Το αποτέλεσµα της όλης διαδικασίας, το οποίο µπορεί να έχει τη µορφή που 
απεικονίζεται στην εικόνα 6, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως παιχνίδι κατά το οποίο 
ένα παιδί βάζει στο µυαλό του ένα ζώο και οι υπόλοιποι προσπαθούν να βρουν την 
κατηγορία στην οποία ανήκει, κάνοντας όσο το δυνατόν λιγότερες ερωτήσεις.  
  
 
Σηµείωση 
Στη συγκεκριµένη δραστηριότητα χρησιµοποιήθηκε υλικό από το σχολικό εγχειρίδιο «Ερευνώ 
και ανακαλύπτω» της Ε’ ∆ηµοτικού ΟΕ∆Β 2002. Με την εισαγωγή των νέων βιβλίων το 2006 
το συγκεκριµένο τµήµα της ύλης αποσπάστηκε από την ύλη της Ε’ τάξης και συµπεριλήφθηκε 
στην διδακτέα ύλη της Στ ∆ηµοτικού. 
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Εικόνα 6  
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 
Στην οθόνη του υπολογιστή σας βλέπετε τα ονόµατα µερικών ζώων. Αν θέλετε 
µπορείτε να δείτε και τη φωτογραφία τους.  
 
Για να τις δείτε, κάνετε µε το ποντίκι σας κλικ 
πάνω στο ζώο που σας ενδιαφέρει και 
συγκεκριµένα στο σηµείο www.  
 
Θα δείτε ότι εµφανίζεται η φωτογραφία του. 
 
 
 
Μπορείτε ακόµα να δείτε µερικές πληροφορίες για το κάθε 
ζώο.  
Για να το κάνετε αυτό θα πρέπει να κάνετε 
αριστερό κλικ πάνω στο ζώο που σας ενδιαφέρει 
και να επιλέξετε τις ιδιότητες στο παραθυράκι που θα 
εµφανιστεί.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μελετήστε προσεκτικά τα στοιχεία που έχετε, κουβεντιάστε µεταξύ σας και 
προσπαθήστε να ταξινοµήσετε όλα τα ζώα σε κατηγορίες.  
∆ώστε ένα όνοµα σε κάθε κατηγορία. 
Μην ξεχνάτε ότι κάθε ζώο µπορεί να ανήκει σε µία µόνο κατηγορία. 
 
Αφού φτιάξετε τις κατηγορίες προσπαθήστε να συνδέσετε το κουτάκι που έχει το 
όνοµα κάθε κατηγορίας µε τα ζώα που πιστεύετε ότι ανήκουν σε αυτή.  
Καλή επιτυχία  
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

 
Στο πάνω µέρος της οθόνης σας εµφανίζονται οι κατηγορίες ταξινόµησης των ζώων. 
Σε κάθε κατηγορία υπάρχουν πληροφορίες σχετικά µε το ποια ζώα εντάσσονται σε 
αυτή. Στο κάτω µέρος υπάρχουν επίσης µερικά ζώα. Σε κάθε ζώο υπάρχουν 
ορισµένες πληροφορίες για αυτό. 
 Μπορείτε, αφού πρώτα µελετήσετε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες, να βάλετε 
κάθε ζώο στη κατηγορία που ανήκει; 
 
Για να βοηθηθείτε στην προσπάθεια σας αυτή, συζητείστε στην οµάδα σας και 
προσπαθήστε να απαντήσετε για κάθε ζώο τις παρακάτω ερωτήσεις: 
 
Έχει σπονδυλική στήλη;  

 Αν ναι ποια κατηγορία θα πρέπει να αποκλείσετε; 
 Αν όχι ποια κατηγορία θα πρέπει να αποκλείσετε; 

 
• Μπορεί να ζήσει και στο νερό και στη ξηρά; 

 Αν ναι σε ποια κατηγορία θα το κατατάξετε; 
 Αν όχι ποια κατηγορία θα πρέπει να αποκλείσετε; 

 
• Θηλάζει τα µικρά του;  

 Αν ναι σε ποια κατηγορία θα το κατατάξετε; 
 Αν όχι ποια κατηγορία θα πρέπει να αποκλείσετε; 

 
• Έχει πτερύγια και βράγχια; 
 
• Έχει σώµα µακρουλό και µαλακό; 

 
 
• Έχει πόδια που χωρίζονται σε πολλά µέρη; 

 
Προσπαθήστε να σκεφτείτε κι άλλες ερωτήσεις που θα σας βοηθήσουν να κατατάξετε 
κάθε ζώο. 
 
Καλή επιτυχία  
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 
Το λογισµικό δεν δίνει τη δυνατότητα άµεσης τοποθέτησης εικόνων. Ωστόσο αν 
θέλετε να συνδέσετε ένα ‘πλαίσιο δήλωσης’ µε µια εικόνα, µπορείτε να το κάνετε ως 
εξής: 

1. Αποθηκεύστε τις εικόνες που θέλετε σε ένα φάκελο. Έστω ότι το όνοµα αυτού 
του φακέλου είναι : ‘Εικόνες’ 

2. Κάντε κλικ πάνω στο ‘πλαίσιο δήλωσης’ το οποίο θέλετε να συνδέσετε µε µια 
εικόνα 

3. Επιλέξτε : Ιδιότητες 
4. Στο παράθυρο διαλόγου που θα 

εµφανιστεί πληκτρολογήστε την 
ακριβή διεύθυνση της εικόνας που 
θέλετε να συνδεθεί µε το συγκεκριµένο 
‘πλαίσιο δήλωσης’ 
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Θέµα : Ο φίλος µου 

Περίληψη 

Οι µαθητές συζητούν και οργανώνουν τις σκέψεις του γύρω από το πώς µπορούν να 

περιγράψουν ένα συγκεκριµένο πρόσωπο. Στη συνέχεια κάθε οµάδα µαθητών 

αναλαµβάνει να εµβαθύνει και να αναλύσει µια διαφορετική πτυχή του θέµατος (π.χ. 

πως περιγράφω την εξωτερική του εµφάνιση). Τέλος οι µαθητές συγκεντρώνουν τις 

επιµέρους αναλύσεις τους ώστε να παραχθεί ένα σχεδιάγραµµα το οποίο µπορεί να 

βοηθήσει στην παραγωγή γραπτού λόγου. 

 

Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές 

Γλώσσα 

 

Τάξεις στις οποίες µπορεί να απευθύνεται 

Η δραστηριότητα απευθύνεται στις µεγαλύτερες τάξεις του ∆ηµοτικού. Ανάλογα µε το 

βαθµό εµβάθυνσης αλλά και την εξοικείωση µε τους υπολογιστές µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί από τη ∆’ µέχρι την Στ. 

 

Συµβατότητα µε το αναλυτικό πρόγραµµα  

Παραγωγή γραπτού λόγου – Έκθεση 

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Έκθεση 
 
ΤΑΞΗ     : ∆΄, Ε΄, Στ΄ ∆ηµοτικού 
 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ : BELVEDERE – εννοιολογικοί χάρτες 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ         : 1-3 διδακτικές ώρες
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Απαιτούµενη υλικοτεχνική υποδοµή 

Λογισµικό  Belvedere, βιντεοπροβολέας,  

Ο αριθµός των απαιτούµενων υπολογιστών εξαρτάται από την παραλλαγή της 

δραστηριότητας καθώς και τον αριθµό των µαθητών. Προτείνεται ένας υπολογιστής 

για κάθε διµελή ή το πολύ τριµελή οµάδα µαθητών.  

 

Γνωστικά προαπαιτούµενα 

Κάποια γνώση στο λογισµικό είναι ευπρόσδεκτη ωστόσο όχι απαραίτητη. Η 

δραστηριότητα µε λίγη µεγαλύτερη βοήθεια από τον / την εκπαιδευτικό µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί και ως εισαγωγική για το εν λόγο λογισµικό. 

 

∆ιδακτικοί στόχοι 

Συλλογική έκφραση και οργάνωση ιδεών γύρω από το υπό εξέταση θέµα.  

∆ιαπραγµάτευση, εµβάθυνση και ανάλυση συγκεκριµένων πτυχών µε σκοπό τη 

διευκόλυνση παραγωγής γραπτού λόγου. 

 

Εκτιµώµενη διάρκεια 

Η διάρκεια της δραστηριότητας εξαρτάται από την τάξη (∆ – Στ), το επίπεδο της 

καθώς και των αριθµό των µαθητών. Υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν από µία έως 3 

διδακτικές ώρες αν µάλιστα η δραστηριότητα αυτή είναι η πρώτη επαφή των 

µαθητών µε το συγκεκριµένο λογισµικό. 

 

Αναλυτική περιγραφή  

Α΄ Φάση  
Η έναρξη της δραστηριότητας σηµατοδοτείται από την επιλογή του θέµατος. Στη 

προκειµένη περίπτωση έχει επιλεχθεί ένα από τα θέµατα που συχνά 
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χρησιµοποιούνται για την παραγωγή του γραπτού λόγου (περιγραφή ενός 

προσώπου).  

Ο εκπαιδευτικός  ζητά από τους µαθητές να πουν ελεύθερα και αυθόρµητα τις 

σκέψεις τους γύρω από το τι θα πρέπει να περιέχει µια τέτοια περιγραφή. Οι ιδέες, 

προτάσεις των µαθητών καταγράφονται µε τη βοήθεια του λογισµικού (βλ. εικόνα 1) 

και προβάλλονται στον πίνακα µε τη βοήθεια ενός βιντεοπροβολέα. 

 

Εικόνα 1 

Στη φάση αυτή το ζητούµενο είναι να αφεθούν οι µαθητές να εκφράσουν όσο το 

δυνατόν περισσότερες σκέψεις και προτάσεις γύρω από το θα µπορούσε να περιέχει 

η έκθεσή τους. Ο εκπαιδευτικός δεν κάνει κάποιου είδους αξιολόγηση αυτών των 

προτάσεων. Απλά καταγράφει τις ιδέες των µαθητών.  

 

Β φάση  
 
Στη συνέχεια, ζητάµε από τους µαθητές να προσπαθήσουν να οργανώσουν τα 

περιεχόµενα σε κατηγορίες. Μέσα από τη σχετική συζήτηση, τη διατύπωση και 

εξέταση των διαφόρων προτάσεων και µε κατάλληλες ερωτήσεις εκ µέρους τους 
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εκπαιδευτικού αναµένεται µια οργάνωση των δεδοµένων η οποία µπορεί να έχει την 

παρακάτω µορφή (βλ. εικόνα 2) 

 

 

Εικόνα 2 

 

Η Β φάση ολοκληρώνεται µε τη προσπάθεια ονοµατοδοσίας της κάθε κατηγορίας 

(π.χ. εικ. 3) 

 

Εικόνα 3 

Γ φάση 
 
Οι µαθητές οργανώνονται σε οµάδες των 3 και κάθε οµάδα αναλαµβάνει να 

εµβαθύνει σε µια κατηγορία. Ανάλογα µε τον αριθµό των κατηγοριών και τον αριθµό 
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των µαθητών είναι δυνατόν µια οµάδα να αναλάβει 2 κατηγορίες ή αντίστοιχα δύο 

οµάδες να αναλάβουν µια κατηγορία κ.ο.κ.). Καθ’ όλη τη διάρκεια της οµαδικής 

δουλειάς των µαθητών, ο εκπαιδευτικός περιφέρεται στις οµάδες υιοθετώντας ένα 

συµβουλευτικό ρόλο και παροτρύνει τους µαθητές να είναι όσο το δυνατόν 

αναλυτικότερη στην προσέγγιση της κάθε κατηγορίας. Για το σκοπό αυτό µπορεί να 

αξιοποιηθεί και η δυνατότητα σηµειώσεων  που παρέχει το λογισµικό (βλ. εικόνα 4) 

 

 

Στη συνέχεια ενοποιούνται τα αποτελέσµατα της δουλειάς των οµάδων σε ένα ενιαίο 

αρχείο το οποίο περιλαµβάνει την συλλογική δουλειά όλων των οµάδων και µπορεί 

να έχει µια µορφή όπως αυτή που παρατίθεται στην εικόνα 5 
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Εικόνα 5 

Το τελικό προϊόν τυπώνεται και µοιράζεται σε κάθε παιδί ώστε να του χρησιµεύσει ως 

βοήθηµα για την συγγραφή της έκθεσης. 
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Τίτλος  

Η στάση του Νίκα 

Η στάση του ΝΙΚΑ 
 
 

Περίληψη 
Οι µαθητές µελετούν ένα συγκεκριµένο κείµενο και προσπαθούν να προσδιορίσουν 

και να οργανώσουν τις αξιοµνηµόνευτες πληροφορίες που περιέχει. 

 
Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές 
Ιστορία 

[Η συγκεκριµένη δραστηριότητα αφορά ένα συγκεκριµένο µάθηµα στο σχολικό 

εγχειρίδιο της Ιστορίας. Με ανάλογο τρόπο µπορεί να επικεντρώνει σε άλλα γνωστικά 

αντικείµενα των µεγαλύτερων τάξεων του ∆ηµοτικού.] 

 

Τάξεις στις οποίες µπορεί να απευθύνεται 
Η δραστηριότητα απευθύνεται στην Ε ∆ηµοτικού. Ωστόσο είναι ενδεικτική για ένα 

είδος δραστηριοτήτων που µπορούν να απευθύνονται τόσο στην Ε όσο και στην Στ΄ 

∆ηµοτικού. 

 

Συµβατότητα µε το αναλυτικό πρόγραµµα  
Η δραστηριότητα είναι πλήρως συµβατή τόσο µε  το Α.Π.Σ. αφού αφορά ένα 

συγκεκριµένο µάθηµα της Ε ∆ηµοτικού όσο και µε το ∆ΕΠΣ (περιγραφή, διαχείριση 

πληροφορίας) 

 

Απαιτούµενη υλικοτεχνική υποδοµή 
Λογισµικό  Belvedere, βιντεοπροβολέας,  

Ο αριθµός των απαιτούµενων υπολογιστών εξαρτάται από την παραλλαγή της 

δραστηριότητας καθώς και τον αριθµό των µαθητών. Προτείνεται ένας υπολογιστής 

για κάθε διµελή ή το πολύ τριµελή οµάδα µαθητών.  

 

 

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Ιστορία  
 
ΤΑΞΗ     : Ε΄ ∆ηµοτικού 
 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ : BELVEDERE – εννοιολογικοί χάρτες 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ         : 1-3 διδακτικές ώρες 
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Γνωστικά προαπαιτούµενα 
Κάποια γνώση στο λογισµικό είναι ευπρόσδεκτη ωστόσο όχι απαραίτητη. Η 

δραστηριότητα µε λίγη µεγαλύτερη βοήθεια από τον / την εκπαιδευτικό µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί και ως εισαγωγική για το εν λόγο λογισµικό. 

 

∆ιδακτικοί στόχοι 
Οι διδακτικοί στόχοι της συγκεκριµένης δραστηριότητας, όπως είναι εύλογο, 

ταυτίζονται µε τους στόχους που περιγράφονται στο Βιβλίο Εκπαιδευτικού (σελ. 58). 

Ωστόσο δεν εξαντλούνται σε αυτούς. Μέσα από την διεξαγωγή της οι µαθητές έχουν 

επιπλέον την ευκαιρία να ασκηθούν : 

o στον προσδιορισµό, οργάνωση και ταξινόµηση αξιοµνηµόνευτης 

πληροφορίας  

o στη δηµιουργία σχεδιαγραµµάτων και στη χρήση τους για την περιγραφή 

ιστορικών γεγονότων 

Αξίζει µάλιστα να σηµειωθεί ότι, όπως φαίνεται και από την περιγραφή της 

παρακάτω, δίνεται έµφαση κυρίως στη δεύτερη κατηγορία στόχων. 

 

Εκτιµώµενη διάρκεια 
Η διάρκεια της δραστηριότητας εξαρτάται από την τάξη (∆ – Στ), το επίπεδο της 

καθώς και των αριθµό των µαθητών. Υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν από µία έως 3 

διδακτικές ώρες, ανάλογα και µε τις επιλογές που θα κάνει ο κάθε εκπαιδευτικός (βλ. 

υποσηµείωση 2). 

 

Αναλυτική περιγραφή 
Οι µαθητές µπορεί ήδη να έχουν διδαχθεί το συγκεκριµένο µάθηµα2 µε βάση το 

σχολικό εγχειρίδιο και τη διδακτική προσέγγιση του εκπαιδευτικού. 

 

Α Φάση  

∆ίνεται στους µαθητές το αρχείο Ιστορία 1 (εικόνα 1). Στο αρχείο αυτό, όπως φαίνεται 

και στην εικόνα 1, παρουσιάζονται µια σειρά προτάσεις σχετικές µε το ιστορικό 

                                                 
2 Ο εκπαιδευτικός µπορεί κάλλιστα να χρησιµοποιήσει το λογισµικό προκειµένου απλά και µόνο να 
διδάξει το συγκεκριµένο µάθηµα. Σε µια τέτοια όµως περίπτωση, αν και µπορεί να εξυπηρετούνται οι 
διδακτικοί στόχοι στου σχολικού εγχειριδίου σε ό,τι αφορά το µάθηµα, οι µαθητές στερούνται την 
ευκαιρία να ασκηθούν οι ίδιοι στο πως µπορούν να προσδιορίζουν, οργανώνουν, χρησιµοποιούν 
αξιοµνηµόνευτη πληροφορία. 
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γεγονός της «στάσης του νίκα». Οι µαθητές καλούνται να οργανώσουν τις σκόρπιες 

αυτές προτάσεις σε  ενότητες, έτσι ώστε να απαντώνται οι ερωτήσεις που φαίνονται 

στην αριστερή πλευρά της οθόνης. Για το σκοπό αυτό µπορούν να χρησιµοποιήσουν 

το σχολικό εγχειρίδιο καθώς και το Φύλλο Εργασίας 1. 

 

Εικόνα 1 

Το ζητούµενο στη φάση αυτή είναι ακριβώς η οµαδοποίηση των πληροφοριών σε 

ενότητες. Το αποτέλεσµα της δουλειάς των µαθητών µπορεί να έχει µια µορφή όπως 

αυτή που παρουσιάζεται στην εικόνα 2. 
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Εικόνα 2  

 

 

Β  Φάση 3 

Μέχρι τώρα οι µαθητές έχουν αντιστοιχίσει ερωτήσεις µε προτάσεις που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για την απάντησή τους. Στη δεύτερη φάση επικεντρώνουµε στο 

ποια στοιχεία είναι απαραίτητα προκειµένου να περιγράψουµε το συγκεκριµένο 

ιστορικό γεγονός. Με άλλα λόγια τους ζητούµε να προσδιορίσουν οι ίδιοι τις ενότητες 

στις οποίες µπορούν να οργανώσουν τις πληροφορίες που υπάρχουν στο κείµενο.  

∆ίνεται το αρχείο Ιστορία 2 (εικόνα 3) και ζητείται από τους µαθητές να οργανώσουν 

οι ίδιοι τις σκόρπιες πληροφορίες σε ενότητες της επιλογής τους. 

                                                 
3 Η δεύτερη όπως και στη συνέχεια η τρίτη φάση µπορούν να εφαρµοσθούν σε άλλα µαθήµατα. 
Μπορούµε δηλαδή να εφαρµόσουµε τη πρώτη φάση σε ένα µάθηµα, τη δεύτερη στο παρακάτω κλπ 
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Εικόνα 3 

 

 

Γ Φάση 

Κατά τη τελευταία φάση ζητούµε από τους µαθητές το αντίστροφο. Έχοντας δηλαδή 

προσδιορίσει τα βασικά σηµεία τα οποία µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε 

προκειµένου να περιγράψουµε το ιστορικό γεγονός. ∆ίνουµε το αρχείο Ιστορία 3 (βλ. 

εικόνα 4). Τους ζητούµε να διαβάσουν το κείµενο του σχολικού εγχειριδίου και να 

προσπαθήσουν να απαντήσουν στις ερωτήσεις που παρουσιάζονται στην αριστερή 

πλευρά της οθόνης (Φύλλο Εργασίας 3). 
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Εικόνα 4 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 
 

Μπροστά σας έχετε µερικές προτάσεις που αναφέρονται στη «στάση του νίκα» (στη 

δεξιά µεριά της οθόνης). Στο αριστερό µέρος της οθόνης σας, µέσα σε κίτρινους 

κύκλους, βλέπετε µερικές ερωτήσεις.  

Συζητήστε τις προτάσεις αυτές στην οµάδα σας και προσπαθήστε να συνδέσετε τις 

ερωτήσεις που είναι αριστερά µε τις προτάσεις που απαντούν στις ερωτήσεις αυτές 

και βρίσκονται δεξιά. 

Όταν βρείτε σε ποια ερώτηση αντιστοιχεί κάθε πρόταση, ενώστε τες µε µια γραµµή, 

όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα 

 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 
 

Μπροστά σας έχετε µερικές σκόρπιες προτάσεις που αναφέρονται στη «στάση του 

νίκα».  

Συζητήστε τις προτάσεις αυτές στην οµάδα σας και προσπαθήστε να τις 

τοποθετήσετε σε οµάδες. Για να το κάνετε αυτό θα σας βοηθούσε αν 

προσπαθούσατε να βρείτε σε ποια ερώτηση απαντά η κάθε πρόταση.  

Για παράδειγµα η πρόταση «Βαριά φορολογία» σε ποια ερώτηση απαντά;  

Υπάρχει άλλη πρόταση που να απαντά στην ίδια ερώτηση και να µπορούµε να τη 

βάλουµε µαζί; 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 
 

Για να περιγράψουµε ένα ιστορικό γεγονός µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε 

ορισµένα βασικά στοιχεία (πότε, που, γιατί έγινε, τι αποτέλεσµα είχε κλπ), όπως αυτά 

που φαίνονται στους κίτρινος κύκλους. ∆ιαβάστε προσεχτικά το µάθηµα από το 

βιβλίο και προσπαθήστε να βρείτε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tο λογισµικό Belvedere  εξελληνίστηκε και προσαρµόστηκε στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστηµα, µε την ανάπτυξη κατάλληλων σεναρίων για εκπαιδευτικές δραστηριότητες, από το 
Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑ.ΙΤΥ), στο πλαίσιο των 
αρµοδιοτήτων του ως Τεχνικού  και Επιστηµονικού Συµβούλου της πράξης «Επιµόρφωση 
Εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία», 
κατ. πράξεων 2.1.1θ,  ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/ Γ’ ΚΠΣ.  
 
 
 
 

 


