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Η σπήζη ηος Πεπιβάλλονηορ Γημιοςπγίαρ και Έκθπαζηρ  

Wixie ζηο νηπιαγωγείο 

 

Ιαηροπούλοσ Ράνια 

Νηπιαγωγός, Κάηοτος Master  

«Προγραμμαηιζμός Αγωγής και  

Εκπαίδεσζης ζηην Πρώηη Παιδική Ηλικία» 

 

ΠΔΡΙΛΗΨΗ 

ηελ παξνύζα εξγαζία κειεηώληαη νη δπλαηόηεηεο ρξήζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

Πεξηβάιινληνο Γεκηνπξγίαο θαη Έθθξαζεο  «Wixie». Πξόθεηηαη γηα έλα αλνηρηό 

πεξηβάιινλ κάζεζεο θαη παξέρεη ζην καζεηή ειεπζεξία αμηνπνίεζήο ηνπ. ην άξζξν 

πεξηγξάθνληαη νη δπλαηόηεηεο ρξήζεο ηνπ από ηα παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ. 

 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

Με ηελ εηζαγσγή ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ ζηελ εθπαίδεπζε, επηδηώθεηαη ε 

επίηεπμε καζεζηαθώλ ζηόρσλ, ε εθαξκνγή παηδαγσγηθώλ αξρώλ θαη θαηλνηόκσλ 

κεζόδσλ δηδαζθαιίαο.1 
Σα κέζα επηθνηλσλίαο, νη δηθηπαθνί ηόπνη θαη νη δπλαηόηεηεο 

άληιεζεο, επεμεξγαζίαο θαη δηάδνζεο ησλ πιεξνθνξηώλ εκπιέθνπλ ηα παηδηά ζηε 

δηαδηθαζία νηθνδόκεζεο ηεο γλώζεο κέζα από καζεζηαθά θαηάιιεια πεξηβάιινληα 

θαη κέζα από ηελ ελεξγό δξάζε θαη ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνύ.
2
 

Παξέρεηαη επίζεο, ζηνπο καζεηέο ε δπλαηόηεηα αλάιεςεο πξσηνβνπιηώλ ζε 

δηδαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ώζηε λα επηηεπρζεί κάζεζε, λα θαηαθέξνπλ λα επηιύζνπλ 

ζύλζεηα πξνβιήκαηα θαη λα βειηηώζνπλ ηηο γλσζηηθέο ηνπο δεμηόηεηεο.
3
  Παξάιιεια 

όκσο νη ππνινγηζηέο είλαη θαη έλα ηζρπξό κέζν επηθνηλσλίαο, αλαδήηεζεο, δηάδνζεο 

θαη επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο. 
4
  

Ζ ρξήζε εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ζήκεξα επξέσο 

δηαδεδνκέλε. Με ηνλ όξν «ινγηζκηθό» αλαθεξόκαζηε ζε πξνγξάκκαηα πνπ 

εθηεινύληαη από έλα ππνινγηζηηθό ζύζηεκα, ελώ όηαλ γίλεηαη ιόγνο γηα 

                                                
1 Ράπηεο Α., Ράπηε Α., 2003, ζει. 65 
2 νινκσλίδνπ Υξηζηίλα.  Δθαξκνγή ζύγρξνλσλ πεξηβαιιόλησλ κάζεζεο κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, [ζε] Οη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ζηελ Διιεληθή Δθπαίδεπζε:  

Απνινγηζκόο θαη Πξννπηηθέο, ζει. 221 
3 Bauer John, Kenton Jeffrey. Toward Technology Integration in Schools:  Why It Isn’ t Happening, ζει. 2 
4 νινκσλίδνπ Υξηζηίλα.  Δθαξκνγή ζύγρξνλσλ πεξηβαιιόλησλ κάζεζεο κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ν.π., ζει. 221 
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«εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό» (educational software), ζεσξνύκε ην πξόγξακκα πνπ 

ζρεδηάδεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο. Αλάινγα κε ην βαζκό 

αιιειεπίδξαζεο κε ην ρξήζηε απνηεινύλ «αλνηρηά» ή «θιεηζηά» εθπαηδεπηηθά 

πεξηβάιινληα.
5
 Ωζηόζν, ζήκεξα γίλεηαη ιόγνο γηα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα 

κάζεζεο, ηα νπνία εκπεξηέρνπλ πην δηεπξπκέλεο ιεηηνπξγίεο από απηέο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ
6
.  Γηα ην ιόγν απηόλ, ζεσξείηαη ζθόπηκε ε άηππε αλαγσγή 

ηεο ρξήζεο ηνπ όξνπ «ινγηζκηθνύ» κε ηνλ αληίζηνηρν ηνπ «πεξηβάιινληνο κάζεζεο».  

Ζ αλαθαιππηηθή ζεσξία ηνπ Bruner, ε ζεσξία ηνπ επνηθνδνκηζκνύ  ηνπ 

Piaget, ε θνηλσληθνπνιηηηζκηθή ζεσξία ηνπ Vygotsky, ε απζεληηθή κάζεζε θαη άιιεο 

ζεσξίεο κπνξνύλ λα βξνπλ εθαξκνγή, θαζώο ηνλ Πεξηβάιινλ Έθθξαζεο θαη 

Γεκηνπξγίαο Wixie είλαη έλα αλνηρηό ειεθηξνληθό πεξηβάιινλ κάζεζεο, παξέρεη ζην 

καζεηή  εξγαιεία ζθέςεο, πιεξνθνξίεο αηνκηθνύ ή ζπιινγηθνύ ρεηξηζκνύ, 

δπλαηόηεηα ελεξγνύο ζπκκεηνρήο θαη αιιειεπίδξαζεο, πεηξακαηηζκνύ, απηό- έιεγρν 

θαη απηό- δηόξζσζε. Οη καζεηέο κπνξνύλ λα εξγάδνληαη ζπλεξγαηηθά, λα 

δηαπξαγκαηεύεηαη ηηο ηδέεο ηνπ, λα αλαπηύζζεη ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, 

λα αλαθαιύπηεη ηε λέα γλώζε πάλσ ζηα ππάξρνληα λνεηηθά ζρήκαηα.  Ζ αμηνιόγεζε 

αθνξά ηελ πξόνδν, ηε δηαδηθαζία θαη ηα απνηειέζκαηα ηε ζρνιηθήο εξγαζίαο.
7 

Μπνξεί λα ζεσξεζεί όηη ην Wixie δεκηνπξγεί  έλα αλνηρηό πεξηβάιινλ κάζεζεο θαη 

αλαθάιπςεο, ην νπνίν επηηξέπεη ηελ απηελέξγεηα ηνπ παηδηνύ θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο 

ζεσξίεο κάζεζεο ηνπ επηθνδνκεζκνύ (constructivism), όπσο ηελ αλαθαιππηηθή ηνπ 

Bruner, ηελ επνηθνδνκεηηθή  ηνπ Piaget θαη ηελ θνηλσληθνπνιηηηζηηθή ηνπ Vygotsky.
8
  

   Ζ ελεξγόο δξάζε ηνπ καζεηή ηνλ δηεπθνιύλεη ζηελ θαηάθηεζε αθεξεκέλσλ 

ελλνηώλ θαη ζπκβόισλ, όπσο επίζεο, θαη ηππηθώλ δηεξγαζηώλ.  Σν παηδί απνθηά 

θξηηηθή ζθέςε θαη ζπιινγηθή ζπκπεξηθνξά, ελώ έρεη πνιιαπιέο επθαηξίεο κάζεζεο 

θαη ηνπ παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα λα αλαπηύζζεη ηηο δηαθνξεηηθέο δπλαηόηεηεο θαη ηηο 

θιίζεηο ηνπ, ζύκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Gardner γηα ηνπο πνιιαπινύο ηύπνπο 

λνεκνζύλεο.  Υαξαθηεξηζηηθό είλαη όηη ν καζεηήο ζπκκεηέρεη όρη κόλν γλσζηηθά, 

αιιά πξαμηαθά θαη αηζζεζηνθηλεηηθά.
 9

 

 

                                                
5 Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξεο (2007)[ζε] http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/bibliographies/edu_soft/02.html 
6 Δπηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή πξάμε 

(2011)ζει, 164. 
7 Γεκεηξαθνπνύινπ Αγγειηθή, ν.π., ζει. 301 
8 Ράπηεο Α., Ράπηε Α., ν.π., ζει. 84, 96 
9 Ράπηεο Α., Ράπηε Α., ν.π., ζει. 97 - 98 
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Γςναηόηηηερ ηος Wixie: Γημιοςπγικόηηηα και επικοινωνία 

Οη δξαζηεξηόηεηεο κε ηα ινγηζκηθά (software) πξέπεη λα ζηνρεύνπλ ζηελ 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ πνπ θαζηζηνύλ ηνπο καζεηέο ηθαλνύο λα ζθέθηνληαη, λα κάζνπλ 

ηα ίδηα πώο λα καζαίλνπλ, λα επηιύνπλ πξνβιήκαηα κέζσ ηεο κεηαθνξάο θαη λα 

βειηηώλνπλ ηε δηαδηθαζία κάζεζεο.    
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Δηθόλα 1: Ζ αξρηθή ζειίδα ηνπ Wixie 

 

 

Οη καζεηέο ρξεηάδνληαη ηζρπξά θαη δεκηνπξγηθά πιηθά, ώζηε λα θαζίζηαληαη ηθαλνί 

λα επηιύνπλ πξνβιήκαηα θαη λα θηηάρλνπλ ζρέδηα δξάζεο. πγθεθξηκέλα ην Wixie: 

Καιιηεξγεί ηε δεκηνπξγηθόηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία. Σα παηδηά κπνξνύλ λα 

επηλνήζνπλ θαη λα εθαξκόζνπλ απζεληηθέο θαη πξσηόηππεο ηδέεο θαη λα ηηο 

κεηαθέξνπλ ζε άιινπο.   

Αλαπηύζζεη ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηελ ηθαλόηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ, θαζώο ηα 

παηδηά κπνξνύλ λα παξάγνπλ, λα αλαιύνπλ θαη λα ζπλζέηνπλ πιεξνθνξίεο, ηηο νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα επηιύνπλ πξνβιήκαηα θαη λα απαληνύλ ζε εξσηήζεηο. 

Δλδπλακώλεη ηελ ηθαλόηεηα γηα επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία, θαζώο κπνξνύλ λα 

εθθξάδνπλ ζθέςεηο θαη ηδέεο θαη λα ηηο κνηξάδνληαη ζπλεξγαηηθά κε άιινπο ρξήζηεο.  

 Σν ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ πξνζθέξεη  ηε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε ην Web 

2. θαη κε ηηο παξνρέο πνπ απηό εμαζθαιίδεη, όπσο ε δπλαηόηεηα άκεζεο (online) 

ζύλδεζεο, ε νπνία εμππεξεηεί ηελ απηόκαηε απνζήθεπζε, ώζηε ν δάζθαινο, νη γνλείο 

ή / θαη ηα άιια κέιε  λα κπνξνύλ λα δνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπ καζεηή. Σν παηδί κπνξεί 

λα κεηέρεη ζε έλα Uniform Resource Locator  (URL, Δληαίνο Δληνπηζηήο Πόξσλ), λα 

αλαξηά ηελ εξγαζία ηνπ ζε blogs, λα δεκηνπξγήζεη flash animation (θηλνύκελε ηαηλία 

πνπ δεκηνπξγείηαη κε ην  ην Adobe Flash ή παξόκνην ινγηζκηθό, θηλνύκελα ζρέδηα 

θαη ζπρλά, θαηαλεκεκέλα ζε κνξθή αξρείνπ swf). Δπίζεο, έρεη ηε δπλαηόηεηα 

εθηύπσζεο ησλ έξγσλ ηνπ ζε κνξθή θόκηθο, θπιιαδίσλ θαη θάξηεο ηνπ εκπνξίνπ. 

Αθόκα, κπνξεί λα παξάγεη εηθόλεο θα λα ηηο ρξεζηκνπνηεί ζε παξνπζηάζεηο θαη ζε 

ηζηνζειίδεο (web pages, Δηθόλα 2).  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash&prev=/search%3Fq%3DFlash%2Banimations%26hl%3Del%26sa%3DG%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.gr&twu=1&usg=ALkJrhhT7sxsjd55BS6FlBuj_jVEK-GUfQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/SWF&prev=/search%3Fq%3DFlash%2Banimations%26hl%3Del%26sa%3DG%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.gr&twu=1&usg=ALkJrhiLSZOp3DLNMQ4MLlwCCPcry1WXuA
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Δηθόλα 2: Γπλαηόηεηα ζύλδεζεο ζην δηαδίθηπν (URL θαη HTML) 

  

 

 

Δκπαιδεςηικέρ Γςναηόηηηερ:  

Καηάιιεια εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ζεσξνύληαη εθείλα πνπ ιακβάλνπλ 

ππόςε όιεο νη πηζαλέο δηαζηάζεηο ηεο γλώζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, ρσξίο λα 

δεκηνπξγείηαη ε ςεπδαίζζεζε ηεο απζεληίαο ηεο γλώζεο ηνπ ππνινγηζηή.
10  

 

Σν Wixie θαιύπηεη ηελ αλάγθε γηα κάζεζε κέζα από πιηθά δσγξαθηθήο (δηάθνξα 

είδε πηλέισλ, επηινγή ρξσκάησλ θαη  δσγξαθηθή κε εηθόλεο ή θάιπςε επηθαλεηώλ κε 

ζρέδηα – εηθόλεο 3), επηινγή ζβεζηήξα.  

 

Δηθόλα 3α: Τιηθά Εσγξαθηθήο (δηάθνξα είδε πηλέισλ) 

 

 

 

                                                
10

 Ράπηεο  Α., Ράπηε Α. ,  ν.π., ζει. 64 
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Δηθόλα 3β: Τιηθά Εσγξαθηθήο (ρξήζε έηνηκσλ εηθόλσλ) 

 

 

Δηθόλα 3γ: Τιηθά Εσγξαθηθήο (γέκηζκα επηθάλεηαο) 

 

 

Παξέρεη επίζεο επηινγέο θεηκέλνπ θαη κνξθνπνίεζήο ηνπ (εηθόλα 4), 

εηζαγσγήο πιαηζίσλ θεηκέλνπ, ρξσκάησλ (εηθόλα 4α), θαη πεξηζζόηεξσλ ζειίδσλ. 

Γίλεη ηε δπλαηόηεηα επηινγήο ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ παξαγόκελνπ έξγνπ 

(εηθόλα 5), δπλαηόηεηα πεξηζηξνθήο θαη απνζήθεπζεο.   

 

Δηθόλα 4: Δπηινγέο Κεηκέλνπ, Γξακκαηνζεηξάο θαη Μνξθνπνίεζεο 
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Δηθόλα 4α: Δηζαγσγή πιαηζίσλ θα επηινγέο ρξσκάησλ 

 

 

 

Δηθόλα 5: Δπηινγέο κέξνπο ηνπ παξαγόκελνπ έξγνπ 

 

 

 

Αθόκα πξνζθέξεη κηα επξεία βηβιηνζήθε έηνηκσλ εηθόλσλ clip art, ηε 

δπλαηόηεηα εηζαγσγήο εηθόλσλ από αξρείν, άκεζε ζύλδεζε θαη αλαδήηεζε ζην 

δηαδίθηπν (εηθόλα 6) θαη ερνγξάθεζε ή εηζαγσγή ήρνπ, θάκεξα θιπ. (εηθόλα 7) , 

ώζηε λα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηζηνξίεο ή παξακύζηα δσληαλά ζην δηαδίθηπν θαη 

θηλνύκελα ζρέδηα, αλαπηύζζνληαο νπζηαζηηθέο δεμηόηεηεο πνπ απαηηνύληαη ζηελ 

επνρή καο. 
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Δηθόλα 6: Έηνηκεο Δηθόλεο 

 

 

Δηθόλα 7: Δηζαγσγή πνιπκέζσλ (εηζαγσγή ήρνπ, ερνγξάθεζε, θάκεξα) 

  

 

 

ύνδεζη με ηο αναλςηικό ππόγπαμμα 

Καηά ην ζρεδηαζκό ησλ αλαιπηηθώλ πξνγξαµµάησλ ε αηνκηθόηεηα θάζε 

παηδηνύ, ηα ελδηαθέξνληα, νη αλάγθεο ηνπ θαη νη θνηλσληθέο αμίεο ηνπο, ην 

πνιηηηζκηθό ππόβαζξν, νη πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ θαη ε αλάγθε λα απνθηήζνπλ ηα 

απαξαίηεηα εθόδηα, ηηο γλώζεηο, ηηο δεμηόηεηεο, ηηο αμίεο θαη ηηο ζηάζεηο, παίδνπλ 

ζεκαληηθό ξόιν.
11

 Ο ππνινγηζηήο επλνεί ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζην ρεηξηζηή 

θαη ζην κεράλεκα, ε νπνία δηεπθνιύλεη ηελ αλάπηπμε λνεηηθώλ δηεξγαζηώλ (ινγηθό - 

καζεκαηηθέο έλλνηεο, ελλνηνινγηθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο, γεληθεύζεηο.  Σν γεγνλόο 

απηό επίζεο ζπληειεί ζηελ νηθνδόκεζε αθεξεκέλσλ ελλνηώλ από ηελ πιεπξά ηνπ 

                                                
11 ΓΔΠΠ, ζει. 695 
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καζεηή.   Δπίζεο ν καζεηήο κπνξεί λα δξα θαη λα παξεκβαίλεη κε νπνηνδήπνηε ηξόπν 

θαη όπνηε ν ίδηνο επηζπκεί, απμάλνληαο ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπ ζηε κάζεζε.
12

 

Σν Wixie ζπκβαδίδεη κε πνιιέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ζηόρνπο ηνπ αλαιπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο κέρξη ην ηέινο ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ.  

Ένα εργαλείο για ηο Δάζκαλο 

Ο εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα πξνζαξκόζεη ην πεξηερόκελν δηδαζθαιίαο αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηεο ηάμεο.  Μπνξεί λα ζρεδηάζεη κηα εξγαζία γηα ηνπο καζεηέο ηνπ, (νκαδηθά 

ή αηνκηθά) θαη απηνί έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ηελ αλνίμνπλ όηαλ ζπλδεζνύλ κε ην 

Wixie, όπνπ θη αλ βξίζθνληαη.  

Σν αλαιπηηθό πξόγξακκα ηνπ λεπηαγσγείνπ επηδηώθεη ηελ νιόπιεπξε 

αλάπηπμε ηνπ λεπίνπ. πγθεθξηκέλα:  

Ανάπηςξη γλώζζαρ 

Προθορικός λόγος: Σα λήπηα θαινύληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο, λα 

δηεγνύληαη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, λα αθεγνύληαη ηζηνξίεο, λα πεξηγξάθνπλ 

αληηθείκελα θα γεγνλόηα, λα δίλνπλ εμεγήζεηο, λα αηηηνινγνύλ θαη λα 

επηρεηξεκαηνινγνύλ.  

Γραπηός λόγος: δίλεηαη έκθαζε ζηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ ιόγνπ, δηακνξθώλεηαη 

ππνζηεξηθηηθό πεξηβάιινλ εγγξακκαηηζκνύ θαη παξέρνληαη επθαηξίεο γηα γλσξηκία 

κε δηάθνξα είδε θεηκέλσλ.  

Σν Wixie παξέρεη ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα λα νηθνδνκήζνπλ γισζζηθέο 

δεμηόηεηεο, αλαπηύζζνληαο δξαζηεξηόηεηεο εθκάζεζεο ήρσλ, επαλαθήγεζεο 

ηζηνξηώλ γηα λα δηαπηζησζεί ν βαζκόο θαηαλόεζεο ή ζρεκαηίδνληαο ξίκεο,  πνηήκαηα 

θαη ιίκεξηθ κε ηε ρξήζε εηθόλσλ.  

Βνεζά επίζεο ηνπο καζεηέο λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο επηθνηλσλίαο όπσο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ζηόρνπο πξώηκεο θσλνινγηθήο ελεκεξόηεηαο. 

Έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα: 

- αθεγνύληαη μαλά ηζηνξίεο γηα λα δηαπηζησζεί ε θαηαλόεζή ηνπο 

- δεκηνπξγνύλ κε γισζζηθέο αλαπαξαζηάζεηο ζπκπιεξσκαηηθέο ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ 

- ερνγξαθνύλ ηηο ηζηνξίεο ηνπο γηα λα αλαπηύμνπλ επρέξεηα ιόγνπ. 

 

Μαθημαηικά: επηδηώθεηαη ε ζύλδεζε ηεο αθεξεκέλεο γιώζζαο ησλ καζεκαηηθώλ 

κε ηελ θαζεκεξηλή δσή, ε απόθηεζε δεμηνηήησλ, ε αλάπηπμε ηεο ηθαλόηεηαο 

                                                
12 Ράπηεο Α., Ράπηε Α., ν.π., ζει. 63 – 64, 71 - 72 
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επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ε απόθηεζε καζεκαηηθώλ εκπεηξηώλ, ε αλαγλώξηζε θαη ε 

επεμεξγαζία καζεκαηηθώλ ζρέζεσλ, ηδεώλ θαη ελλνηώλ.  Δπηιέγνληαο ην  Wixie ηα 

λήπηα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δξαζηεξηόηεηεο, εξγαιεία θαη επηινγέο γηα λα 

θαηαλνήζνπλ ζεκαληηθέο καζεκαηηθέο έλλνηεο. Παξέρεηε ε δπλαηόηεηα λα 

εμεξεπλνύλ ηηο ππάξρνπζεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ δηδάζθνληαη θαη λα αμηνινγνύλ ηηο 

έλλνηεο ηνπ αξηζκνύ, ησλ θιαζκάησλ θαη ηεο γεσκεηξίαο. Έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

θαηαζθεπάζνπλ γξαθηθέο παξαζηάζεηο θαη δηαγξάκκαηα αλαπηύζζνληαο δεμηόηεηεο 

αλώηεξεο ζθέςεο θαη νξγάλσζεο πιεξνθνξηώλ.  

 Δπηηξέπεη αθόκα ζηνπο καζεηέο λα αλαπηύμνπλ καζεκαηηθέο δεμηόηεηεο όπσο: 

- λα ηαμηλνκήζνπλ εηθόλεο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κνηίβα 

- λα ηξαβήμνπλ θσηνγξαθίεο (ή λα εηζάγνπλ εηθόλεο) γηα λα εμεγήζνπλ αθεξεκέλεο 

έλλνηεο  

- λα δεκηνπξγήζνπλ γξαθηθέο παξαζηάζεηο θαη κνληέια πνπ αλαπαξηζηνύλ δεδνκέλα. 

- λα ρξεζηκνπνηήζνπλ εηθόλεο (sticky)  γηα λα νπηηθνπνηήζνπλ ιεθηηθά πξνβιήκαηα.  

 

Δηθόλα 8: Δμειίμεηο 

 

 

Μελέηη Πεπιβάλλονηορ: ε ζύλδεζε ησλ πξνζσπηθώλ βησκάησλ θαη εκπεηξηώλ ηνπ 

παηδηνύ κε ην θπζηθό, ηερλεηό θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ ηνπ απνηειεί ζεκαληηθό 

ζηνηρείν ηεο ελόηεηαο απηήο. Ζ ρξήζε ηνπ Wixie πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα θνηλσληθή 

επαθή ησλ λεπίσλ (αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ web 2), γλσξηκία κε άιινπο 

πνιηηηζκνύο θαη κε ηα δεκηνπξγήκαηα απηώλ, γηα αληαιιαγή απόςεσλ θαη ηδεώλ, γηα 

παξαηήξεζε, έξεπλα θαη κειέηε ηνπ θπζηθνύ θαη ηερλεηνύ πεξηβάιινληνο. Σν  

ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό απνηειεί γηα ην δάζθαιν θα ην καζεηή έλα εξγαιείν, ην 

νπνίν πξνζθέξεη ειεπζεξία δξάζεο θαη αμηνπνίεζεο. 

Οη καζεηέο κπνξνύλ λα νινθιεξώζνπλ δξαζηεξηόηεηεο πνπ εμεξεπλνύλ 

θαηξηθέο ζπλζήθεο, επνρέο, ηνλ θύθιν ηεο δσήο λα θαηαζθεπάζνπλ δηαγξάκκαηα, 
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γξαθήκαηα θαη κνληέια. Έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ ζρέδηα δξάζεο  

ρξεζηκνπνηώληαο ηε δσγξαθηθή, ηε ζύλζεζε θαη ηελ αλάιπζε, ώζηε λα  ηα 

παξαηεξήζνπλ, λα επηιύζνπλ πξνβιήκαηα θαη λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο.  

Σν Wixie βνεζά ηνπο καζεηέο λα αζρνιεζνύλ κε επηζηήκεο  όηαλ: 

- ρξεζηκνπνηνύλ ηα εξγαιεία ρξσκάησλ ζε εηθόλεο δίλνληαο επηζηεκνληθέο 

δηαζηάζεηο. 

- πξνζζέηνπλ απηνθόιιεηα  

- δεκηνπξγνύλ γξαθήκαηα θαη κνληέια γηα λα αλαπαξαζηήζνπλ δεδνκέλα. 

- θαηαγξάθνπλ θαη κνηξάδνληαη επηζηεκνληθέο παξαηεξήζεηο (κε ηε βνήζεηα ηεο 

λεπηαγσγνύ). 

 

Γημιοςπγία και έκθπαζη: ην πεξηβάιινλ παξέρεη ειεπζεξία ζηνλ εθπαηδεπηηθό γηα 

αμηνπνίεζή ηνπ κε πνηθίινπο ηξόπνπο. Ο εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα δώζεη ηα 

θαηάιιεια εξεζίζκαηα, ώζηε ην παηδί λα αμηνπνηήζεη πνιιέο κνξθέο ηέρλεο 

(εηθαζηηθά, κνπζηθή, επαθή κε έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία, δξάκα, θιπ. εηζάγνληαο από 

ην δηαδίθηπν ή από ην αξρείν έξγα ηζηνξηθήο αμίαο, ) θαη παξάιιεια λα εληζρύζεη ηε 

δεκηνπξγηθόηεηα θαη απηελέξγεηα ησλ λεπίσλ. Ωζηόζν, δελ πξνζθέξεηαη ε 

δπλαηόηεηα ηεο θίλεζεο θαη ηεο άζθεζεο.  

πγθεθξηκέλα νη καζεηέο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα εξγαιεία ηνπ Wixie γηα λα 

δηεξεπλήζνπλ θαιιηηερληθά ζηνηρεία, όπσο ζρήκα, γξακκή, ηζνξξνπία θαη ζπκκεηξία. 

Μπνξνύλ επίζεο λα ζπλδπάζνπλ ηα εξγαιεία δσγξαθηθήο κε θείκελν, απηνθόιιεηα 

θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ςεθηαθέο ηζηνξίεο θαη πξσηόηππα έξγα ηέρλεο. 

Σν Wixie βνεζά ηνπο καζεηέο λα αζρνιεζνύλ κε ηελ ηέρλε όπσο: 

  - λα εμεξεπλήζνπλ κνξθέο ηέρλεο θαη λα αλαπαξαζηήζνπλ γλσζηά αξηζηνπξγήκαηα. 

- λα δεκηνπξγήζνπλ πξσηόηππα ζρέδηα, ρξεζηκνπνηώληαο ηα εξγαιεία δσγξαθηθήο 

- λα δεκηνπξγήζνπλ εηθόλεο, λα εμεξεπλήζνπλ ην ζρήκα, ηε γξακκή, θαη ηελ 

ηζνξξνπία. 

- λα δεκηνπξγήζνπλ θαθέινπο γηα δηάζεκνπο θαιιηηέρλεο. 
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Κοινωνικέρ Γεξιόηηηερ 

Οη καζεηέο κπνξνύλ λα αζθεζνύλ ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ πιεξνύλ 

θνηλσληθνύο ζηόρνπο όπσο  ε γεσγξαθία, πνιηηηζκηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη 

δξαζηεξηόηεηεο μέλσλ γισζζώλ.   

Μπνξνύλ επίζεο, λα δεκηνπξγήζνπλ θόκηθο ηζηνξηθώλ γεγνλόησλ, θάξηεο εκπνξηθώλ 

ζπλαιιαγώλ γηα δηάζεκνπο εγέηεο, ςεθηαθέο ηζηνξίεο γηα πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο 

θαη πνιιά άιια. 

Σν Wixie βνεζά ηνπο καζεηέο λα αλαπηύμνπλ ηηο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο όπσο: 

 - αλάπηπμε βηνγξαθηώλ θαη ςεθηαθώλ ηζηνξηώλ. 

- ζρεδηαζκόο γεσγξαθηθώλ, πνιηηηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ ραξηώλ 

- αθήγεζε ηζηνξηώλ γηα ηε ρώξα, ηελ θνηλόηεηα θαη ηελ ηνπηθή ηζηνξία 

- δηαηύπσζε πξνζσπηθώλ απόςεσλ θα πξννπηηθώλ γηα ηζηνξηθά γεγνλόηα  

Δλ θαηαθιείδη, ην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ ζεσξείηαη 

θαηάιιειν γηα θάζε δηδαθηηθό αληηθείκελν θα πξνζθέξεη ηόζν ζηνλ εθπαηδεπηηθό 

όζν θαη ζην καζεηή κεγάιε ειεπζεξία θα επειημία. θαη ηηο θαηάιιειεο κεζόδνπο, 

δίλνληαο λέα ώζεζε ζηε κάζεζε. 

ύκθσλα κε ηνλ Papert ν ππνινγηζηήο παξέρεη ζηα παηδηά λέα γλσζηηθά 

εξγαιεία, κεηαηξέπνληαο ηε κάζεζε ζε κηα επράξηζηε δηαδηθαζία αλαθάιπςεο.  Ο 

καζεηήο αλαδεηά θαη νξγαλώλεη πιεξνθνξίεο, ζπλζέηεη ηε δηθή ηνπ άπνςε θαη 

«ελεξγνπνηεί ηε ζθέςε ηνπ εκπεηξηθά θαη αλαζηνραζηηθά».
13

 Σν πεξηβάιινλ 

έθθξαζεο θα δεκηνπξγίαο Wixie θηλείηαη ζε απηά ηα πιαίζηα. 

 

Πεπιβάλλον Μάθηζηρ 

ήκεξα νη καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ καζεηώλ είλαη πεξηζζόηεξν δηεπξπκέλεο 

απ’ όηη ζην παξειζόλ. Σν Wixie εθκεηαιιεύεηαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ Νέσλ 

Σερλνινγηώλ θαη επηηξέπεη ηελ πξόζβαζε όπνηε ν καζεηήο ην επηζπκεί θαη ζε 

νπνηνλδήπνηε ρώξν (ηάμε, βηβιηνζήθε, ζπίηη, εξγαζηήξην). Μπνξεί λα μεθηλήζεη κηα 

εξγαζία ζην ζρνιείν θαη λα ηε ζπλερίζεη ζην ζπίηη ηνπ, θαζώο έρεη ηελ επηινγή on 

line ζύλδεζεο (ζύλδεζε ζρνιείνπ - ζπηηηνύ). Έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγήζεη ηε 

γλώζε θαη λα επηθνηλσλήζεη ηηο ηδέεο ηνπ. Σν Wixie κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζηνπο 

ξπζκνύο κάζεζεο ηνπ καζεηή, θαζώο ν ππνινγηζηήο κπνξεί λα απνκλεκνλεύεη, λα 

επεμεξγάδεηαη ηηο επηινγέο ησλ καζεηώλ ζηε δηάξθεηα ηεο κεηαμύ ηνπο 

                                                
13 Ράπηεο Α., Ράπηε Α., ν.π., ζει. 70 
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αιιειεπίδξαζεο.  Με ηνλ ηξόπν απηό επηηπγράλεηαη ε εμαηνκίθεπζε ηεο δηδαζθαιίαο 

θαη ν ζεβαζκόο ζηα πξνζσπηθά θαη αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε καζεηή. ην 

ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ ν δάζθαινο θαη νη ζπκκαζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα δνπλ 

ηηο εθηεινύκελεο εξγαζίεο, λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμύ ηνπο, λα δηνξζώζνπλ θαη λα 

επαλαθαζνξίζνπλ ηνπο ζηόρνπο ηνπο.  

Δπηπιένλ, πξνζθέξεη ηε «δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ»,  δειαδή ηε 

δπλαηόηεηα λα ηεζνύλ δηδαθηηθνί, καζεζηαθνί, νξγαλσηηθνί θαη επηθνηλσληαθνί 

ζηόρνη.
14 

 Σν Wixie έρεη ην πιενλέθηεκα λα ελεκεξώλεηαη απηόκαηα γηα λέα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζηίζεληαη ή γηα αιιαγέο, όηαλ ν καζεηήο ζπλδέεηαη κε ην 

πξόγξακκα.  

Πξέπεη αθόκε λα αλαθεξζεί ην πιενλέθηεκα ηεο δπλαηόηεηαο ηεο 

«αναδόμηζης». Απηό ζεκαίλεη όηη ν ρξήζηεο κπνξεί λα επεκβαίλεη ζε έλα 

πξόγξακκα, ρσξίο λα απαηηνύληαη ηδηαίηεξεο γλώζεηο.  

Σέηνηα εξγαιεία κπνξεί λα είλαη νη εηθνληθέο πξαγκαηηθόηεηεο, ράξηεο, πεγέο 

πιεξνθνξηώλ, θείκελα, βίληεν πξαγκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ, εηθνληθά εξγαζηήξηα, 

κνληέια επίιπζεο πξνβιεκάησλ, γλσζηηθά παηρλίδηα, θ.α.   

 

Ο ΡΟΛΟ ΓΑΚΑΛΟΤ 

Οη δξαζηεξηόηεηεο ελαζρόιεζεο κε ηνλ ππνινγηζηή όληαο δεκηνπξγηθέο 

εκπιέθνπλ ελεξγά ηνπο καζεηέο θαη κεηαβάινπλ ην ξόιν ηνπ δαζθάινπ, ν νπνίνο  

θαζνδεγεί, θαηεπζύλεη, θαη δηεπθνιύλεη ην καζεηή λα ζθέθηεηαη, λα ππνινγίδεη θαη 

λα αλαθαιύπηεη ηε γλώζε, ζε όιε ηε δηαδηθαζία.  Ο ξόινο ηνπ δαζθάινπ ζην 

ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ, ζρεηίδεηαη κε ηελ επηινγή, ηε ζύληαμε, ηε δεκηνπξγία θαη 

ηελ απνζήθεπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ επηιέγεη γηα ηνπο καζεηέο ηνπ, 

ζπκβαδίδνληαο κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Έρεη ηε δπλαηόηεηα 

λα αμηνπνηήζεη ηηο ππάξρνπζεο δξαζηεξηόηεηεο, λα ηηο πξνζαξκόζεη ζηηο αλάγθεο ηεο 

ηάμεο ή λα ζρεδηάζεη δηθέο ηνπ. Μπνξεί λα αλαζέζεη δξαζηεξηόηεηεο ηηο νπνίεο 

εκθαλίδνληαη όηαλ ζπλδέεηαη ν καζεηήο ζην πξόγξακκα. Όιε ε ηάμε κπνξεί λα 

παξαθνινπζήζεη θαη λα αμηνινγήζεη ηηο εξγαζίεο. ε απηό ην ζεκείν ν δάζθαινο 

κπνξεί λα ελζαξξύλεη ηνπο καζεηέο, λα παξέρεη έλα πιαίζην ζηήξημεο (“scaffolding”, 

θαηά ηνλ Vygotsky), λα δηαπξαγκαηεύεηαη καδί ηνπο ηνλ ηξόπν πνπ εξγάδνληαη θαη 

ηνλ ηξόπν πνπ ζθέθηνληαη γηα κηα εξγαζία ηνπο,  όπσο λα δεκηνπξγνύλ εξσηήκαηα 

                                                
14 Ράπηεο Α., Ράπηε Α., ν.π., ζει. 63 – 64, 71 - 72 
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θαη πξνβιεκαηηζκνύο, λα πξνζπαζνύλ λα δώζνπλ εξκελείεο, λα επεμεξγάδνληαη ηα 

δεδνκέλα, λα ζπζρεηίδνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα κε απηά ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο θαη λα 

θαηαλννύλ ην κνληέιν εξγαζίαο ηνπο, ηνπο νδεγεί δειαδή ζηελ θαηάθηεζε θαη ηελ 

θαηαλόεζε ηεο κάζεζεο.
15  

 

                                                
15 Ράπηεο  Α., Ράπηε Α. , ν.π., ζει. 125 
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